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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Deskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan tes uji kompetensi matematika pada pokok bahasan menghitung volume 
kubus dan balok ternyata hasilnya kurang memuaskan. Begitu juga dengan hasil belajar siswa 
ketika pra siklus sebelum diadakan proses pembelajaran model problem solving  diperoleh 
hasil rata – rata 50 ( Lampiran 3). Oleh karena itu, peneliti meminta bantuan teman sejawat 
untuk bersama – sama mengidentifikasi kekurangan dari pembelajaran matematika yang telah 
dilaksanakan.  

Hasil analisis pratindakan menunjukkan bahwa (1) model pembelajaran selama ini 
umumnya masih menggunakan model pembelajaran tradisional sehingga proses belajar 
mengajar dirasa  membosankan dan kurang efektif; (2) Sebagian besar siswa kurang memiliki 
motivasi belajar; (3) Teknik pembelajaran langsung pada evaluasi, siswa langsung diberi tugas 
sehingga tidak ada pembelajaran yang menyenangkan ; (4) Berdasarkan pengalaman guru, 
para siswa secara umum pasif dalam pembelajaran dan muaranya.. Data yang diperoleh 
menurut hasil kondisi pre-tes yang dilakukan oleh guru, bisa dibuktikan dengan adanya 
persentase hasil pre-tes dibandingkan dengan nilai KKM indikator ,dari kondisi demikian bisa 
dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.1 
Hasil Tes Kondisi Awal 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase Ket 
1 < 70 22 73,34% Belum tuntas 

2 > 70 8 26,66% Tuntas 

Jumlah 30 100%  
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4.1.2 Deskripsi Siklus 1 
4.1.2.1  Pertemuan I ( 2 X 35 Menit ) 
Perencanaan Tindakan 
Standar Kompetensi: menghitung volume kubus dan balok dan mengunakannya dalam 
pemecahan masalah.  
Kompetensi Dasar: menghitung volume kubus dan balok 
Materi: volume bangun ruang  
Hipotesis Tindakan:  
a Upaya meningkatkan hasil belajar dengan materi  menghitung volume bangun ruang  dapat 

ditempuh dengan penerapan metode problem solving yang didahului dengan metode 
ceramah. 

b Peningkatan hasil belajar pada materi volume kubus dan balok  dengan menerapkan metode 
problem solving dapat dibuktikan dengan membandingkan antara nilai rata-rata tes akhir 
siklus I dengan nilai rata-rata matematika pada data / nilai yang didapat di pra siklus dan 
penentuan nilai KKM 

RPP: terdapat pada lampiran 1 
Guru menyiapkan alat yang diperlukan dalam pembelajaran 
Pertemuan 1 ini dilaksanakan pada hari senin , 21 November 2011 
pelaksanaan Tindakan 
a. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam, melakukan presensi secara singkat dan  

menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai. 
b. Sebelum guru menyampaikan materi pembelajaran, terlebih dahulu guru menjelaskan 

metode pembelajaran yang akan diterapkan, kemudian memperlihatkan kotak berbentuk 
kubus ukuran kecil dan besar, dan memasukkan kubus kecil ke kubus besar 

c. Guru mengarahkan siswa dalam pembentukan kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 
dari 5 siswa dengan kemampuan yang heterogen. Kemudian guru memberikan tugas 
kepada setiap kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan 
oleh guru. Siswa dengan anggota kelompoknya bekerja sesuai dengan aturan 
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pembelajaran metode problem solving. Setiap kelompok yang sudah selesai lalu maju 
untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

 d. Persentasi hasil diskusi kelompok dilakukan oleh beberapa kelompok yang dirasa siap 
untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain memberi tanggapan terhadap 
hasil diskusi yang sedang dibahas. 

 f. Selanjutnya pada kegiatan penutup, guru tidak menyimpulkan hasil. Guru kemudian 
menutup pelajaran sambil memotivasi siswa untuk lebih giat . 

Observasi 
Selama kegiatan berlangsung diadakan observasi secara langsung terhadap aktivitas 

siswa dalam pembelajaran Matematika. Pada pertemuan pertama ini jumlah siswa yang 
masuk sebanyak 30 siswa (100%) dari 30 siswa. Aktivitas siswa pada pertemuan pertama ini 
masih rendah atau belum sesuai dengan yang diharapkan. Siswa masih pasif dalam mengikuti 
pembelajaran. Masalah yang dihadapi yaitu siswa sibuk sendiri dan mengobrol dengan teman-
temannya pada saat diskusi berlangsung, siswa ada yang melamun, siswa dalam bertanya 
dan menjawab asal-asalan. Guru tidak memberi kesempatan siswa untuk bertanya, guru 
belum melakukan kesimpulan bersama siswa. Pada pertemuan pertama ini tidak semua 
kelompok mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas karena keterbatasan waktu. Hasil 
observasi pada pertemuan pertama ini dapat dilihat pada lampiran 4 aktivitas guru dan 
lampiran 5 aktivitas siswa 

 
4.1.2.2 Pertemuan 2 ( 2 X 35 Menit ) 
Pertemuan ke dua ini dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2011 dengan pokok 
bahasan menghitung volume kubus dengan bentuk media nyata yaitu bak mandi. 
Pelaksanaan Tindakan 
Pelaksanan tindakan dilakukan sama dengan pertemuan 1 hanya saja sedikit ada perbaikan 
dalam penyampaian materi karena dengan model pembelajaran yang nyata. Dalam 
pelaksanaan ini juga dibagi; 
Kegiatan awal  
a. Salam 
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b. Apersepsi 
c. Pemberitahuan tujuan pembelajaran 
d. Mengulas pelajaran yang lalu 
Kegiatan Inti 
a. Guru menyampaikan materi dan memberitahukan adanya benda nyata sebagai bahan ukur 

yaitu bak mandi  
b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan siswa melakukan pengukuran 

terhadap bak mandi 
c. Hasil kerja siswa didiskusikan bersama kelompok masing – masing untuk mencari solusi 

pemecahan masalah dan mengumpulkan data yang terjadi yaitu mencari volume 
d. Hasil kerja kelompok dipresentasikan ke depan kelas, kemudian kelompok lain memberikan 

komentar atau masukan 
e. Guru mengevaluasi bersama siswa hasil diskusi kelompok 
Kegiatan akhir 
a. Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa 
b. Bersama siswa menyimpulkan pembahasan yang telah dilakukan dalam rangka 

pemecahan masalah 
c. Guru memberikan tugas rumah dan ditutup dengan salam 
Observasi 

Selama kegiatan berlangsung diadakan observasi secara langsung terhadap aktivitas 
siswa dalam pembelajaran . Pada pertemuan pertama ini jumlah siswa yang masuk sebanyak 
30 (100%). Aktivitas siswa pada pertemuan kedua ini masih relatif rendah atau belum sesuai 
yang diharapkan, walau sudah ada peningkatan beberapa nomor item. Pertemuan kedua ini 
siswa mulai terlihat agak memperhatikan dalam mengikuti pelajaran. Pada saat diskusi 
kelompok masih ada beberapa siswa yang ngobrol dengan temannya, sementara siswa yang 
lain sedang mengerjakan tugas. Dalam diskusi kelompok sudah nampak kerjasama yang baik, 
saling menghargai dan mendukung antara anggota kelompok.  

Pada pertemuan kedua ini guru sudah melakukan apersepsi. Guru sudah berusaha 
melaksanaan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Selain itu guru 
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memberi kesempatan bertanya kepada siswa mengenai permasalahan yang mereka hadapi 
selama diskusi berlangsung. Guru sudah terlihat dapat mengelola diskusi dengan baik, 
walaupun belum bisa menjadi fasilitator dengan baik. Guru selalu menganjurkan agar siswa 
bekerjasama dalam mengerjakan soal. Pada pertemuan kedua ini guru sudah merangkum dan 
menyimpulkan hasil diskusi. Dari hasil observasi ini datanya bisa di lihat di lampiran 6 dan 7. 

 
4.1.2.3 Pertemuan 3 (2 X 35 Menit ) 

Pelaksanaan pertemuan 3 ini pada hari jumat, 25 November 2011 Didalam pertemuan ke 
tiga ini diadakan tes akhir mengenai sub bahasan yang telah di bahas pada pertemuan 1 dan 
pertemuan 2 untuk mengetahui sejauh mana peranan metode problem solving terhadap hasil 
belajar siswa, dari hasil tes tersebut akan dibandingkan dengan nilai dari pra siklus dan nilai 
KKM indikator yang telah di lakukan. Dibawah ini terdapat persentase hasil tes siklus I :  

 
Tabel 4.2 

Hasil post-tes siklus I 
No Nilai Jumlah Siswa Persentase Ket 

1 < 70 15 50% Belum tuntas 

2 > 70 15 50% Tuntas 

Jumlah 30 100%  

 
Nilai rata-rata pada siklus I adalah sebagai berikut : 

                            
N
F

M x∑=  

                            33,60
30

1810
==M  

              Pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada siklus I ini, jumlah siswa yang 
memperoleh nilai kurang dari 70 berjumlah 15 siswa (50%), siswa yang memperoleh nilai lebih 
atau sama dengan 70 berjumlah 15 siswa (50%). Kemudian perolehan nilai rata-rata siswa  
pada siklus I ini adalah 60,33.Sehingga didapat perbandingan sebagai berikut ; 
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Pra siklus  50 
Post-tes siklus I  60,33 
KKM   70 
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Gambar 4.1 Grafik Perbandingan Nilai pra siklus dan post-tes siklus I 

  
 
Refleksi 
Berikut hasil refleksi yang dilakukan pada siklus I, dimana terdapat beberapa kekurangan dan 
kelebihan : 
a. Kelebihan  
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1. Adanya diskusi kelompok dapat memciptakan keakraban antar individu siswa. 
2. Guru hanya kadang – kadang memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
3. Kehadiran siswa 100% 

b. Kekurangan : 
1. Persiapan guru dalam memahami materi belum maksimal 
2. Guru belum bisa mengorganisasi dan menjadi fasilitator dengan baik 
3. Dalam perencanaan didiskusi kelompok guru belum membantu siswa  
4. Dalam evaluasi guru tidak melibatkan siswa 

 
Berdasarkan uraian diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran pada 

siklus I belum tercapai dan dari kegiatan pembelajaran guru sebagai peneliti bersama 
pertimbangan teman sejawat melakukan remidi perbaikan sebagai penguatan terhadap nilai 
yang balum tuntas.  

Pelaksanaan siklus I ini hanya dalam satu pokok bahasan saja walaupun 3 kali 
pertemuan sehingga perlu diadakan lagi pelaksanaan siklus II dengan pokok bahasan yang 
berbeda. Tujuan diadakan siklus II adalah peningkatan hasil / nilai belajar siswa agar tidak 
kurang dari KKM indikator dan untuk mengetahui apakah penggunaan metode problem solving 
ini bisa digunakan untuk beberapa pokok bahasan yang berbeda- beda. 

 
4.1.3 Deskripsi Siklus II 
Perencanaan tindakan  
Siklus II ini direncanakan dilaksanakan 3 kali pertemuan selama 2 jam pelajaran tiap 
pertemuan dengan pokok bahasan menghitung volume tabung dan mengunakannya dalam 
pemecahan masalah. Perencanaan tindakan siklus II ini sama dengan siklus I yaitu guru/ 
peneliti menyiapkan materi ajar dan membuat RPP, menyiapkan model/alat pembelajaran 
serta pembuatan lembar LKS dan Observasi. 
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4.1.3.1 Pertemuan 1 ( 2X 35 Menit)  
Pertemuan 1 ini dilaksanakan pada hari Senin, 28 November 2011 dengan pokok bahasan 
mengitung volume tabung dengan menggunakan contoh benda  dari plastik berbentuk silinder. 
Pelaksanaan tindakan 
a. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam, melakukan presensi secara singkat 

dan menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai. 
b. Guru memotifasi siswa dengan kalimat yang menarik 
c. Guru menyiapkan alat peraga  
d. Guru menyampaikan materi sedetail mungkin dengan pemberian contoh penghitungan 

volume pada tabung silinder 
e. Siswa mendengarkan dengan cermat dan tertarik karena adanya penjelasan yang mudah 

dipahami. 
f. Guru mengelompokkan siswa, dan memberi lembar tugas 
g. Siswa secara diskusi menyelesaikan lembar tugas dengan mengumpulkan data yang ada 

dan mencari informasi pada buku ataupun majalah yang ada di kelas 
h. Dalam berdiskusi guru secara terpadu membantu siswa menyelesaikan masalah dengan 

mengorganisasi kelompok dan menjadi fasilitator pembelajaran 
i. Masing – masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain 

memngomentari/ merespon  
j. Bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi 
k. Guru melakukan evaluasi dengan dibantu siswa terhadap pokok masalah yang 

didiskusikan 
l. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang masalah yang belum bisa di 

pahami 
m. Guru memberikan tugas rumah sebagai penguatan pelajaran dan menutup dengan salam. 
Observasi 

Selama kegiatan berlangsung diadakan observasi secara langsung terhadap aktivitas 
guru dan siswa dalam pembelajaran Matematika yang dilakukan oleh teman sejawat. Pada 
pertemuan pertama ini jumlah siswa yang masuk sebanyak 30 siswa (100%). Aktivitas siswa 
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pada pertemuan kelima ini sudah banyak mengalami peningkatan. Pada pertemuan ini sudah 
jarang terlihat ada anak yang duduk santai dalam kelompoknya. Siswa mempunyai minat dan 
perhatian dalam menyelesaikan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kerjasama 
siswa nampak jelas pada pertemuan ini. Hasil observasi dapat dilihat di lampiran 9 dan 10. 

 
4.1.3.2 Pertemuan 2 ( 2 X 35 Menit ) 

Pertemuan ke dua ini dilaksanankan pada hari Rabu, 30 November 2011 Dengan 
pokok bahasan yang sama dengan pertemuan 1 akan tetapi alat/model pembelajarannya 
sudah berbeda . Siswa diajak guru untuk melihat benda yang berbentuk silinder secara nyata 
dalam kehidupan sehari – hari yaitu drem minyak. 
Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada pertemuan ke dua ini sama dengan pertemuan I yaitu 
melakukan langkah – langkah pembelajaran dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. dari 
segi pembelajarannya guru lebih melakukan praktek karena objek yang menjadi masalah 
adalah benda yang bisa diukur dengan mudah, bisa dilihat dimana – mana dalam lingkungan 
masyarakat sehingga siswa lebih tertarik dalam proses pemecahan masalah ini.  

Pencarian data maupun hipótesis bagi siswa lebih mudah karena dilakukan secara 
kelompok yang didalamnya bekerjasama dengan baik, tidak ada siswa yang hanya nonton 
saja maupun becanda dengan temannya. Masing – masing siswa mempunyai tugas sendiri – 
sendiri dalam mengumpulkan data. 
Observasi 

Selama kegiatan berlangsung diadakan observasi secara langsung terhadap aktivitas 
siswa dalam pembelajaran Matematika. Pada pertemuan kedua ini jumlah siswa yang masuk 
sebanyak 30 siswa (100%). Aktivitas siswa pada pertemuan kedua ini sudah sangat 
meningkat. Siswa sudah dapat bekerjasama dengan baik. Dalam bertanya dan menjawab 
sudah ada keterkaitannya. Masing – masing siswa bekerja mengumpulkan data sesuai 
pembagiannya. Siswa lebih serius dalam mengikuti pembelajaran dibanding pada pertemuan 
pada siklus I. Hasil observasi di lampiran 11. 
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Observasi juga dilakukan teman sejawat untuk melihat tindakan guru. Hasil observasi ini 
antara lain, guru dalam pelaksanaannya sudah paham betum materi yang akan disampaikan, 
alat peraga maupun hal – hal yang diperlukan sudah disiapkan dengan baik, guru sudah 
memotifasi siswa dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran, Guru membantu siswa dalam 
pelaksanaan proses pememcahan masalah dan memebri kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya. Hasil observasi terhadap guru dapat dilihat dilampiran 12 

 
4.1.3.3 Pertemuan 3 ( 2 x 35 menit) 
Pertemuan ke tiga ini dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Desember 2011 Dan dalam 
pelaksanaan tindakannya sama dengan pertemuan sebelumnya hanya dalam kegiatan inti 
langsung dilakukan tes akhir / post-tes dengan pokok bahasan yang ada dalam perencanaan 
RPP. Tes ini dilakukan untuk mengukur seberapa kemampuan siswa dalam memahami materi 
yang telah dijelaskan oleh guru yaitu dengan dibuktikan dari nilai hasil yang di dapat masing – 
masing siswa ( lampiran 13), dan persentasenya sebagai berikut : 
 

Tabel 4.3 
Hasil post-tes siklus 2 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase Ket 
1 < 70 0 0% Belum tuntas 

2 > 70 30 100% Tuntas 

Jumlah 30 100%  

 
Nilai rata-rata pada siklus II adalah sebagai berikut : 

                            
N
F

M x∑=  

                            33,81
30

2440
==M  

              Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pada siklus II ini, jumlah siswa yang 
memperoleh nilai kurang dari 70 tidak ada, siswa yang memperoleh nilai lebih atau sama 
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dengan 70 berjumlah 30 siswa (100%). Kemudian perolehan nilai rata-rata siswa  pada siklus 
II ini adalah 81,33.  

 
Refleksi 
Hasil refleksi pada siklus II ini sangat memuaskan walaupun ada kekurangan namun hal itu 
merupakan hal yang tidak menggangu misalkan guru masih melihat buku panduan. 
Pembelajaran pada siklus II ini difokuskan agar siswa dapat memahami materi. Aktivitas siswa 
dan guru pada siklus II ini telah menunjukkan kemajuan. Pada siklus II ini siswa menjadi lebih 
aktif dalam kelompok, berusaha untuk meneliti dan menganalisa data, serta memecahkan 
masalah. Kerjasama siswa juga mengalami banyak peningkatan. Pada siklus II ini guru telah 
mampu mengelola kelas dengan baik sehingga dapat tercipta suasana kelas yang kondusif.   
Pada siklus II nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus 
sebelumnya yaitu sebesar 81,33. Dan pada siklus II ini tidak terdapat hambatan yang berarti, 
tetapi hendaknya perlu ditingkatkan lagi pengajaran dengan menggunakan metode problem 

solving untuk ikut berpartipasi dalam KBM. Berdasarkan tindakan yang telah dilakukan maka 
dapat disimpulkan bahwa dengan metode problem solving dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam proses pembelajaran. 
 
4.2 Pembahasan 
4.2.1 Siklus I 
Kegiatan penelitian tindakan kelas ( PTK ) pada siklus I yang dilakukan selama 3 x pertemuan 
yaitu 2 jam pelajaran ( 70 menit ) dalam 1 pertemuan ini bisa dikatakan meningkat hasil 
nilainya dibanding dengan hasil nilai dari pra siklus yang sebelumnya dilakukan oleh siswa. 
Namun dalam siklus I ini dikatakan juga belum berhasil walaupun sudah menggunakan 
metode problem solving sebagai metode pembelajarannya karena hasil nilai yang di dapat di 
tes akhir siklus I masih rendah yaitu 60,33. Dinyatakan rendah karena masih dibawah KKM 
indikator  yang sudah ditentukan oleh guru dan teman sejawat sebagai penentu keberhasilan 
PTK ini.    
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4.2.2 Siklus II 
Pelaksanaan siklus II ini merupakan tindakan yang dilakukan peneliti karena dilihat 

dari hasil tindakan siklus I yang belum dirasa berhasil. Pelaksanaan siklus II ini juga dilakukan 
3 pertemuan dan dalam satu pertemuan 2 jam pelajaran ( 70 menit ).  

Siklus ini dalam pelaksanaannya didasari dari hasil observasi dan refleksi siklus I 
dimana merupakan langkah perbaikan bagi peneliti untuk mengembangkan proses 
pembelajaran secara maksimal dan terpadu. Perbaikan – perbaikan yang dilakukan antara lain 
yaitu guru sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran 
yang akan dilakukan dan materi yang pelajarkan sudah di pahami dengan baik, guru mampu 
menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga walaupun 
siswa menyelesaian soal baik secara individu maupun kelompok. Diharapkan guru mampu 
berinovasi mengenai pelaksanaan pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran, sehingga 
proses pembelajaran bisa hidup dan berjalan dengan menyenangkan. 

Keadaan yang demikian juga didukung dengan minat siswa pada siklus II yang 
meningkat dan keseriusan belajar dalam arti menyenangkan oleh siswa itu sendiri juga terjadi. 
Siswa dengan berani mengajukan pertanyaan tentang apa yang belum mereka pahami 
sehingga optimalisasi proses belajar mengajar tercapai.  Siswa akan dengan sendirinya 
memunculkan inovasi/gagasan yang mungkin bisa memudahkan mereka dalam mengatasi 
pokok permasalahan dalam pembelajaran yang dialami 

Pelaksanaan siklus II merupakan tindakan terakhir dan tidak dilanjutkan siklus 
selanjutnya karena tujuan PTK yang diinginkan oleh peneliti berhasil baik itu dipandang dari 
faktor hasil belajar berupa nilai maupun penggunaan metode pembelajarannya yaitu problem 

solving. Hasil nilai yang dimaksud adalah nilai post-tes siklus II yang rata – ratanya diatas KKM 
indikator yaitu 81,33 dan nilai masing – masing siswa juga sama/lebih dari KKM indikator 
dengan nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 90, sedangkan menurut metode pembelajarannya 
dilihat dari 2 siklus yang dilakukan dengan 2 pokok bahasan yang berbeda sehingga 
dibuktikan bahwa metode problem solving bisa dilaksanakan pada beberapa pokok bahasan 
bukan hanya satu saja. 
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Dari data pra siklus, siklus I maupun siklus II dapat dibuat tabel perbandingan yaitu : 
Tabel 4.4 

Perbandingan hasil Tes Pra-siklus, siklus I dan siklus II 
 

No Nama Hasil Nilai Ket Pra-siklus Siklus I Siklus II 
1 AA 70 70 90 

Hasil dari siklus II 
semua nilai masing – 

masing siswa 
sama/lebih dengan 

KKM yaitu 70 

2 AC 30 70 90 
3 AS 30 60 85 
4 ASI 70 60 70 
5 B 75 75 80 
6 BY 25 70 75 
7 BS 60 60 85 
8 DW 40 40 80 
9 DA 65 75 85 
10 DWS 45 85 85 
11 ERK 55 70 70 
12 GPS 65 80 85 
13 GW 70 65 70 
14 HD 30 30 85 
15 HB 40 40 75 
16 HP 60 60 80 
17 H 50 70 85 
18 IPS 50 70 75 
19 IW 75 75 80 
20 IKT 25 40 90 
21 IS 70 55 85 
22 MK 30 30 80 
23 MS 75 75 80 
24 MT 25 70 85 
25 MI 40 40 85 
26 N 60 60 85 
27 PE 65 70 70 
28 R 45 45 85 
29 RK 30 30 85 
30 SK 70 70 80 
Jumlah 1500 1810 2440 
Rata – rata  50 60,33 81,33 
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Dari tabel 4.4 maka diketahui persentasenya sebagai berikut : 
 

Tabel 4.5 
persentase nilai pre-tes dan siklus 1 dan siklus II 

 

no 
Interval 

nilai 
frekuensi persentase 

Pra-siklus siklus1 siklus II Pra-siklus siklus I siklus II 

1 < 70 22 15 0 73,34% 50% 0% 

2 > 70 8 15 30 26,66% 50% 100% 

Jumlah 30 30 30 100% 100% 100% 
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Gambar 4.2 Grafik Perbandingan hasil Tes Pra-siklus, siklus I dan siklus II 

 
 

 

 


