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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Sekolah Dasar Suwaduk 01 terletak di Desa Suwaduk Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang 

bernama Adi Jatmika, S.Pd. Sekolah Dasar Suwaduk 01 ini mempunyai siswa 

yang berjumlah 105, dengan perincian siswa yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 50 siswa dan siswa yang berjenis kelamin perempuan yang sebanyak 

55 siswa. Keseluruhan siswa yang berjumlah 105 terbagi dalam 6 kelas yang 

masing-masing terdiri atas Kelas I sampai Kelas VI. Untuk memperjelas jumlah 

siswa tiap kelas, berikut ini rekapitulasi jumlah siswa Sekolah Dasar Suwaduk 

01. 

Tabel 3 
Rekapitulasi Jumlah Siswa Sekolah Dasar Suwaduk 01 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati 

Kelas 
Siswa 

Jumlah 
L P 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

5 
11 
8 
6 
10 
10 

10 
8 
7 

10 
10 
10 

15 
19 
15 
16 
20 
20 

Jumlah 50 55 105 
  Sumber Data Primer, diolah tahun 2011 
 
Berdasarkan tabel rekapitulasi jumlah siswa Sekolah Dasar Suwaduk 01 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, diketahui bahwa siswa Kelas I, 

berjumlah 15 siswa dengan perincian 5 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 10 

siswa berjenis kelamin perempuan. Siswa kelas II berjumlah 19 siswa dengan 

perincian 11 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 8 siswa berjenis kelamin 

perempuan. Siswa kelas III berjumlah 15 siswa dengan perincian 8 siswa berjenis 

kelamin laki-laki dan 7 siswa berjenis kelamin perempuan. Siswa kelas IV 
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berjumlah 16 siswa dengan perincian 6 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 10 

siswa berjenis kelamin perempuan. Siswa kelas V berjumlah 20 siswa dengan 

perincian 10 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 10 siswa berjenis kelamin 

perempuan. Siswa kelas VI berjumlah 20 siswa dengan perincian 10 siswa 

berjenis kelamin laki-laki dan 10 siswa berjenis kelamin perempuan. 

Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar 

Suwaduk 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Seklah tidak terlepas dari 

visi, misi dan tujuan sekolah yang ditetapkan. Adapun visi, misi, dan tujuan 

Sekolah Dasar Suwaduk 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, adalah: 

1. Visi 

“Iman dan Taqwa, Cerdas dan Trampil, Berbudi Luhur.” 

2. Misi 

a. Menanamkan keyakinan/kaidah melalui pengamalan ajaram agama. 

b. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. 

c. Memberi motivasi kepada seluruh warga sekolah. 

d. Mengembangkan pengetahuan di bidang IPTEK, bahasa, olahraga, dan 

seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. 

e. Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan.  

3. Tujuan 

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Merujuk pada tujuan 

pendidikan dasar tersebut, maka tujuan dasar Sekolah Dasar Negeri Suwaduk 

01 adalah sebagai berikut:  

a. Siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia. 

b. Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan 

untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 

c. Meningkatkan prestasi akademik maupun nonakademik. 

d. Menjadi sekolah yang diminati di masyarakat. 
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Pelaksanaan Penelitian 

Hasil observasi awal di Sekolah Dasar Suwaduk 01 Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati, pembelajaran 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 daripada siswa dan menyebabkan kondisi seperti ini. Siswa 

menjadi sulit untuk memahami materi pelajaran. Melihat kondisi pembelajaran 

yang monoton, penjelasan materi yang kurang jelas, berdampak pada hasil 

belajar siswa kelas VI dalam menerima materi pada mata pelajaran Matematika 

Semester I dan dalam mengerjakan soal-soal kelas VI mata pelajaran Matematika 

Semester I. Berikut hasil belajar siswa yang diperoleh pada waktu kondisi awal 

sebelum melakukan tindakan. 

Tabel 4 
Hasil Belajar Matematika Kelas VI Semester I pada Kondisi Awal 

Nomor Nilai Tulis 
Rata-rata 

Ketuntasan 
Urut Induk 1 2 3 Tuntas Belum 

1 1958 64 65 66 65 √  
2 1962 63 64 62 63 √  
3 1964 69 67 65 67 √  
4 1966 65 63 64 64 √  
5 1968 51 50 49 50  √ 
6 1969 55 51 46 51  √ 
7 1972 66 65 67 66 √  
8 1973 53 50 56 53  √ 
9 1974 55 50 45 50  √ 

10 1975 66 64 65 65 √  
11 1976 63 65 67 65 √  
12 1977 54 55 50 53  √ 
13 1978 57 56 55 56  √ 
14 1979 53 56 50 53  √ 
15 1980 54 55 53 54  √ 
16 2011 66 64 62 64 √  
17 2025 67 66 65 66 √  
18 2026 55 45 50 50  √ 
19 2045 57 59 58 58  √ 
20 2046 60 55 50 55  √ 

 Jumlah     9 11 
     Sumber data primer diolah tahun 2011. 



 

Data di atas terlihat bahwa hanya 9 siswa yang mencapai KKM 60 dan masih 

terdapat 11 siswa yang belum memenuhi KKM 60 dan harus mengikuti 

perbaikan atau remidi. 

awal kalau dipresentase adalah 45%.

 

 

No. Kategori Hasil 

1. 
2. 
3. 

Rendah
Sedang
Tinggi

 Jumlah
 Rata

Sumber data primer diolah tahun 2010.
 
Berdasarkan data hasil belajar siswa dari tabel pada kondisi awal, maka dapat 

dibuat histogram sebagai berikut:
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Data di atas terlihat bahwa hanya 9 siswa yang mencapai KKM 60 dan masih 

terdapat 11 siswa yang belum memenuhi KKM 60 dan harus mengikuti 

perbaikan atau remidi. Hasil belajar siswa yang memenuhi KKM 60 pada kondisi 

awal kalau dipresentase adalah 45%. 

Tabel 5 
Analisis Hasil Belajar Siswa pada Kondisi Awal

Kategori Hasil 
Belajar Skor Tes 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

< 60 
60 – 70 

> 70 
Jumlah  
Rata-rata 58,8 

Sumber data primer diolah tahun 2010. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa dari tabel pada kondisi awal, maka dapat 

dibuat histogram sebagai berikut: 

Gambar 2. 
Grafik Hasil Belajar Siswa pada 
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Data di atas terlihat bahwa hanya 9 siswa yang mencapai KKM 60 dan masih 

terdapat 11 siswa yang belum memenuhi KKM 60 dan harus mengikuti 

Hasil belajar siswa yang memenuhi KKM 60 pada kondisi 

Analisis Hasil Belajar Siswa pada Kondisi Awal 

Jumlah 
Siswa  

Prosentase 
(%) 

11 
9 
0 

55 
45 
0 

20 100 
  

Berdasarkan data hasil belajar siswa dari tabel pada kondisi awal, maka dapat 

 

 
Grafik Hasil Belajar Siswa pada Kondisi Awal. 

> 70

Perolehan Nilai Siswa



 

Hasil analisis hasil belajar siswa pada tabel 5 dapat digambarkan dalam bentuk 

grafik diketahui bahwa jumlah siswa yang termasuk kategori rendah sebanyak 

55% atau sejumlah 11 siswa, kategori sedang sebanyak 45% atau sejumlah 9 

siswa dan 

siswa sebesar 58,8 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 form

siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sebesar 60 

sebanyak 11 siswa (55%) sedangkan yang telah mencapai ketuntasan sebanyak 9 

siswa (45%). Sehingga untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

 

B. Deskripsi Per Siklus

1. Siklus I

a. Perencanaan

Perencanaan tindakan dalam Siklus I dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. 
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Hasil analisis hasil belajar siswa pada tabel 5 dapat digambarkan dalam bentuk 

grafik diketahui bahwa jumlah siswa yang termasuk kategori rendah sebanyak 

55% atau sejumlah 11 siswa, kategori sedang sebanyak 45% atau sejumlah 9 

siswa dan kategori tinggi sebanyak 0% atau tidak ada. Rata

siswa sebesar 58,8 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 form

siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sebesar 60 

sebanyak 11 siswa (55%) sedangkan yang telah mencapai ketuntasan sebanyak 9 

siswa (45%). Sehingga untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 
Bagan Ketuntasan Belajar pada Kondisi Awal

 

Deskripsi Per Siklus 

Siklus I 

Perencanaan 

Perencanaan tindakan dalam Siklus I dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Pemilihan materi dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). 

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah menghitung luas 

lingkaran berdasarkan materi yang dipilih tersebut, kemudian disusun 

ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran sesuai pokok bahasan yang dipilih dalam 

Siklus I tentang menghitung luas segi banyak sederhana, luas 
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Hasil analisis hasil belajar siswa pada tabel 5 dapat digambarkan dalam bentuk 

grafik diketahui bahwa jumlah siswa yang termasuk kategori rendah sebanyak 

55% atau sejumlah 11 siswa, kategori sedang sebanyak 45% atau sejumlah 9 

kategori tinggi sebanyak 0% atau tidak ada. Rata-rata hasil belajar 

siswa sebesar 58,8 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 Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sebesar 60 

sebanyak 11 siswa (55%) sedangkan yang telah mencapai ketuntasan sebanyak 9 

siswa (45%). Sehingga untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
 

Bagan Ketuntasan Belajar pada Kondisi Awal 

Perencanaan tindakan dalam Siklus I dapat diuraikan sebagai berikut:  

Pemilihan materi dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah menghitung luas 

lingkaran berdasarkan materi yang dipilih tersebut, kemudian disusun 

ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran sesuai pokok bahasan yang dipilih dalam 

iklus I tentang menghitung luas segi banyak sederhana, luas 

55%

45%

belum tuntas 

tuntas 
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lingkaran, dan volume prisma segitiga dengan sub pokok bahasa 

menghitung luas lingkaran. Dengan pokok bahasa tersebut dilanjutkan 

dengan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

2. Pembentukan Kelompok-kelompok Belajar 

Pada Siklus I, siswa dalam satu kelas dibagi menjadi 4 

kelompok dan tiap kelompok beranggotakan 5 anak. Tiap anak dalam 

tim diberi bagian materi yang berbeda sesuai dengan yang ditugaskan. 

Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian 

atau sub bab yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok 

Ahli dan mendiskusikan sub bab mereka. Setelah selesai diskusi 

sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok masing-masing 

dan tiap anggota lainnya mendengarkan penjelasan dari tim ahli dan 

tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi.  

b. Implementasi Tindakan dan Pengamatan 

Pembelajaran Matematika pada Siklus I dilaksanakan 3 kali 

pertemuan dengan kompetensi dasar menghitung luas lingkaran. 

Pertemuan pertama, guru menjelaskan cara menentukan luas bagian 

lingkaran dengan dibentuk menyerupai persegi panjang dengan lebar r. 

Pertemua kedua, tanya jawab tentang luas lingkaran, sedang pertemuan 

ketiga guru tanya jawab tentang cara menentukan luas gabungan bagian-

bagian lingkaran, diskusi dan evaluasi. 

Pada kegiatan awal pembelajaran guru menuliskan judul materi dan 

tujuan pembelajaran dengan langkah-langkah: (1) Guru menggali materi 

prasarat dengan mengajukan pertanyaan sesuai materi: “Sebutkan rumus 

luas lingkaran!”; (2) Guru menyampaikan permasalahan kontekstual 

sesuai materi: “Pak Joko membuat taman berbentuk lingkaran dengan 

diameter 14 m. Berapa meter persegi luas taman tersebut?”; (3) Siswa 

menyelesaikan masalah tersebut, guru menyampaikan penjelasan sesuai 

silabus; (4) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok; (5) Guru membagi 

lembar kerja; (6) Siswa mengerjakan lembar kerja dan berdiskusi dengan 

anggota kelompoknya; dan (7) Masing-masing kelompok membacakan 
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hasil diskusi dan kelompok lain menanggapi, sedangkan pada kegiatan 

penutup siswa di bawah bimbingan guru membuat kesimpulan/ 

rangkuman materi. Siswa mengerjakan evaluasi dilanjutkan penilaian 

evaluasi memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan hasil evaluasi dan 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua dengan langkah-

langkah metode diskusi sebagai berikut: 

a) Guru menuliskan judul materi dan tujuan pembelajaran; 

b) Guru menggali materi prasarat dengan mengajukan pertanyaan sesuai 

materi: “Sebutkan rumus luas lingkaran!”. 

c) Guru menyampaikan permasalahan kontekstual sesuai materi: “Bu 

Endah membuat hiasan dari kain berbentuk ½ lingkaran dengan jari-

jari 10 cm. Berapa cm2 kain yang diperlukan untuk membuat hiasan 

tersebut?”; 

d) Siswa menyelesaikan masalah tersebut; 

e) Guru menyampaikan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus; 

f) Guru mengadakan tanya jawab tentang luas bagian lingkaran; 

g) Secara berkelompok siswa mengerjakan Lembar Kerja II; 

h) Guru bersama siswa membahas hasil kerja kelompok; 

i) Guru menilai hasil kerja kelompok; 

j) Siswa memajang hasil kerja kelompok; 

k) Guru bersama siswa membuat kesimpulan; 

l) Siswa mengerjakan evaluasi; 

m) Guru menilai hasil evaluasi; 

n) Guru memberikan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi; 

o) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ketiga adalah sebagai 

berikut: 

(1) Guru menulis judul materi dan tujuan pembelajaran; 
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(2) Guru menggali materi prasarat dengan mengajukan pertanyaan sesuai 

materi: 

- Sebutkan rumus luas ½ lingkaran! 

- Sebutkan rumus luas ¼ lingkaran! 

(3) Guru menyampaikan permasalahan kontekstual sesuai materi: “Ibu 

membuat kipas dari kain berbentuk ½ lingkaran dengan jari-jari 14 cm 

dan sebuah hiasan dari kain yang sama berbentuk ¼ lingkaran dengan 

jari-jari 14 cm. Berapa cm2 kain yang digunakan untuk membuat 

kedua benda tersebut?”;  

(4) Siswa menyelesaikan masalah tersebut; 

(5) Guru mengadakan tanya jawab tentang cara menentukan luas 

gabungan bagian-bagian lingkaran; 

(6) Secara kelompok siswa mengerjakan Lembar Kerja III; 

(7) Guru bersama siswa membahas hasil kerja kelompok; 

(8) Guru memberi nilai hasil kerja kelompok siswa memajang hasil kerja 

kelompok. 

(9) Guru bersama siswa membuat kesimpulan. Siswa mengerjakan 

evaluasi guru memberi nilai dan memberikan tindakan lanjut sesuai 

hasil evaluasi. 

Pada saat pembelajaran peneliti meminta bantuan kepada observer 

(guru kelas) dan teman sejawat untuk mengamati jalannya pembelajaran 

dari awal hingga akhir dengan cara mengisi lembar observasi serta 

merekam dan mengambil foto selama pembelajaran berlangsung. Aspek-

aspek yang diamati adalah: 

- menentukan luas lingkaran; 

- menggunakan konsep luas lingkaran untuk menentukan luas bangun 

datar yang merupakan bagian dari suatu lingkaran serta menggunakan 

konsep luas lingkaran untuk menentukan luas bangun datar yang 

merupakan gabungan antara bagian dari lingkaran. Hasil diskusi siswa 

serta hasil evaluasi siswa. Hasil dan observasi tersebut dijadikan 

refleksi bagi peneliti. 
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Kelemahan-kelemahan terjadi menjadi perhatian dan sekaligus 

tolak ukur bagi peneliti untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki pada 

pengumpulan dan mengolah data pada Siklus II. 

Pada kegiatan akhir pembelajaran guru dan siswa bersama-sama 

merefleksi dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan pada pertemuan 

prtama, kedua, dan ketiga. 

c. Refleksi 

Berdasarkan tahapan kegiatan yang dilakukan pada Siklus I, 

peneliti telah mengetahui peningkatan nilai yang dicapai siswa setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi pada 

pelajaran Matematika siswa kelas VI Semester I Tahun 2011/2012 yaitu 

siswa lebih mudah memahami materi sehingga siswa mendapatkan lebih 

baik. Beberapa hal yang belum memuaskan dari implementasi 

pembelajaran metode diskusi yang peneliti terapkan dari lembar observasi 

adalah: (a) sewaktu guru memberikan penjelasan pada kegiatan awal, 

masih ada beberapa siswa yang membuat gaduh; (b) guru memberikan 

pertanyaan hanya ada 2 siswa yang mampu menjawab; (c) ada beberapa 

siswa yang bermain sendiri; (d) adalah salah satu kelompok yang tidak 

berdiskusi tetapi asyik berbicara dengan kelompoknya; (e) masih ada 2 

siswa yang tidak mau berdiskusi dengan anggota kelompoknya. 

Hal-hal yang menjadi masalah berdasarkan hasil lembar observasi 

adalah: (1) guru kurang dalam memberi motivasi; (b) guru kurang jelas 

dalam pembagian kelompok; (c) belum terjelaskan semua “menghitung 

luas lingkaran” pada waktu pembelajaran berlangsung sehingga untuk 

perbaikan pada Siklus II dengan materi pembelajaran yang berbeda 

dengan Siklus I. 

 

2. Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi pada Siklus I, pelaksanaan tindakan pada 

Siklus II dapat didiskripsikan sebagai berikut: 
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a. Perencanaan 

Perencanaan dalam Siklus II dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pemilihan materi dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). 

Kegiatan Siklus II, pada hakikatnya merupakan perbaikan atas Siklus 

I. Materi pelajaran dalam Siklus II adalah mengolah dan menyajikan 

data dalam bentuk tabel. Atas dasar materi pelajaran tersebut 

kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. 

2. Pembentukan kelompok belajar siswa. 

Pada Siklus III, pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, 

siswa dikelompokkan menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok 

beranggotakan 5 anak. Tiap anak dalam tim diberi bagian materi yang 

berbeda sesuai dengan yang ditugaskan anggota dari tim yang berbeda 

yang telah mempelajari bagian atau sub bab yang sama bertemu 

dalam kelompok baru (kelompok ahli) dan mendiskusikan sub bab 

mereka. Setelah selesai diskusi, sebagai tim ahli tiap anggota kembali 

ke kelompok masing-masing dan tiap anggota lainnya mendengarkan 

penjelasan dari tim ahli. Tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. 

b. Implementasi Tindakan dan Pengamatan 

Pembelajaran Matematika pada Siklus II dilaksanakan 3 kali 

pertemuan, dengan kompetensi dasar mengolah dan menyajikan data 

dalam bentuk tabel. Pertemuan pertama guru menjelaskan tentang cara 

membuat diagram garis dan diagram batang sedangkan pada pertemuan 

kedua guru menggali materi prasarat dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan sedangkan pertemuan ketiga melakukan tanya jawab dan 

mengerjakan lembar evaluasi. 

Pada kegiatan awal langkah-langkahnya antara lain: (a) berdoa 

bersama; (b) guru membuka pelajaran, kemudian mengabsen siswa; (c) 

guru memberitahukan pelajaran yang akan diajarkan yaitu Matematika 

“mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel”; (d) guru 
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mengadakan tanya jawab tentang cara membuat garis dan diagram 

batang; (e) secara berkelompok siswa mengerjakan Lembar Kerja I; (f) 

Diskusi kelas membahas hasil kerja kelompok dipimpin guru; (g) guru 

memberi nilai atas hasil kerja kelompok dan siswa memajang hasil kerja 

kelompok; (h) guru menutup pelajaran. 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada Siklus I, 

pada Siklus II diperbaiki, sehingga saat pembelajaran Siklus II 

berlangsung, peneliti juga meminta bantuan kepada observer (guru kelas) 

dan teman sejawat untuk mengamati jalannya pembelajaran dari awal 

hingga akhir pelajaran dengan cara mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan. 

Pembelajaran pertemuan kedua pada Siklus II sama dengan 

pertemuan kedua Siklus I yang menekankan pada pemahaman materi. 

Adapun langkah-langkah kegiatan pertemuan kedua pada Siklus II adalah 

pada kegiatan pertama pada kegiatan inti kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan adalah: (1) berdoa bersama; (2) guru membuka pelajaran, 

kemudian mengabsen siswa; dan (3) guru mengingatkan kembali materi 

yang telah diajarkan pada pertemuan pertama. Kegiatan inti pada 

pertemuan kedua antara lain: (a) guru melakukan tanya jawab tentang 

materi yang telah diajarkan pada pertemuan pertama; (b) guru membagi 

siswa menjadi 4 kelompok; (c) guru mengadakan tanya jawab tentang 

cara membuat diagram garis dan diagram batang; (d) guru membagi 

lembar kerja kepada masing-masing kelompok; (e) masing-masing 

kelompok berdiskusi dengan anggota kelompok; (f) guru membimbing 

siswa dalam berdiskusi; (g) masing-masing kelompok membacakan hasil 

diskusi; (h) kelompok lain menanggapi hasil diskusi; (i) guru melakukan 

tanya jawab dengan siswa; dan (j) guru bersama siswa membahas hasil 

diskusi. Kemudian kegiatan akhir pada pembelajaran ini antara lain: (1) 

guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran; dan (2) guru menutup 

pelajaran. 
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Pembelajaran pertemuan ketiga pada Siklus II langkah-langkah 

kegiatannya antara lain: Kegiatan Awal: (a) berdoa bersama; (b) guru 

membuka pelajaran dengan mengabsen siswa; dan (c) guru mengingatkan 

kembali materi yang telah diajarkan. Kegiatan Inti: (a) guru membagi 

siswa menjadi 4 kelompok; (b) guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang cara mengurutkan data; (c) siswa mengerjakan Lembar 

Kerja III; (d) diskusi kelas membahas hasil kerja kelompok; (e) guru 

memberikan nilai atas hasil kerja siswa; (f) siswa memajang hasil 

kerjanya; (g) guru bersama siswa membuat kesimpulan; (h) siswa 

mengerjakan evaluasi; (i) guru menilai hasil evaluasi; (j) guru 

memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan hasil evaluasi; (k) guru 

menutup pelajaran. 

Sesuai rencana pada penelitian ini, proses pengumpulan data 

dengan teknik observasi dilaksanakan pada saat pembelajaran yang 

dibantu observer (guru kelas) dan sesudah pembelajaran dengan foto. 

Observer (guru kelas) dan sesudah pembelajaran dengan foto. Observer 

langsung ini dilakukan untuk mengamati dan mengumpulkan data dari 

penggunaan metode diskusi dalam pelajaran Matematika. Ada tidaknya 

hambatan-hambatan yang mengganggu proses pembelajaran yang 

mengakibatkan ketidaktuntasan siswa terhadap hasil belajarnya. 

c. Refleksi 

Implementasi pembelajaran menggunakan metode diskusi pada 

Siklus II, peneliti telah berhasil mengatasi berbagai kendala, masalah/ 

kesulitan yang terjadi pada Siklus I dengan cara penjelasan materi secara 

detail dan memberi kebebasan pada siswa untuk memahami materi 

dengan pembelajaran metode diskusi dan memberi kesempatan pada 

siswa apa yang mereka ingin lihat dan mereka ingin tahu tentang 

mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel dalam mata pelajaran 

Matematika. 

Ada beberapa hal dalam implementasi pembelajaran dengan 

metode diskusi yang menyenangkan bagi peneliti dari lembar observasi 
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antara lain: siswa terlihat senang mengikuti pelajaran, siswa mampu 

berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Selain itu siswa juga mau 

bertanya jika ada materi yang belum jelas, siswa terlihat tenang pada saat 

mengerjakan soal dan tidak menyontek. 

 

C. Hasil Penelitian 

Pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi dalam meningkatkan 

hasil belajar Matematika siswa kelas VI Semester I SD Suwaduk 01 untuk 

mengetahui hasil belajar digunakan lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini dibuat 

oleh peneliti dan dikerjakan oleh siswa setelah pembelajaran. Adapun Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus dicapai oleh siswa adalah 60. Lembar 

soal terdiri dari 5 soal uraian. Jika ada siswa yang mendapat nilai kurang dari 60, 

maka siswa tersebut dikatakan belum tuntas dan harus mengikuti remidi. 

Sedangkan siswa yang sudah mencapai KKM atau lebih dari 60 dikatakan tuntas 

dan tidak mengikuti remidi. 

Untuk memperoleh hasil evaluasi siswa adapun pedoman penilaiannya 

adalah sebagai berikut: 

Pedoman penskoran: 

- Tiap butir soal betul diskor 20. 

- Uraian betul jawaban salah diskor 10. 

- Tidak ada jawaban diskor 0. 

B x 20  = N     

5 x 20  = 100 

N  = 100 

Keterangan : bentuk soal uraian jumlah soal 5. 

  



41 
 

1. Hasil Siklus I 

Setelah mengadakan test, adapun data yang diperoleh peneliti, data 

tersebut diperoleh dari hasil evaluasi siswa. Setelah mengumpulkan jawaban 

siswa, peneliti melakukan penilaian dan 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 melakukan remidi, sedangkan nilai yang sudah di atas KKM dikatakan 

tuntas. Berikut ini adalah nilai-nilai kelas VI yang diperoleh peneliti pada 

Siklus I. 

Tabel 6 
Daftar Nilai Matematika Kelas VI pada Siklus I 

 
Nomor Nilai 

Pertemuan I 
Tes 

Formatif 
Ketuntasan Remidi Pengayaan 

Urut Induk Belum Tuntas 
1 1958 65 70 - √ - √ 
2 1962 50 56 √ - √ - 
3 1964 45 50 √ - √ - 
4 1966 63 65 - √ - √ 
5 1968 80 80 - √ - √ 
6 1969 90 70 - √ - √ 
7 1972 75 72 - √ - √ 
8 1973 35 45 √ - √ - 
9 1974 80 83 - √ - √ 

10 1975 93 90 - √ - √ 
11 1976 72 75 - √ - √ 
12 1977 66 64 - √ - √ 
13 1978 76 64 - √ - √ 
14 1979 70 75 - √ - √ 
15 1980 80 83 - √ - √ 
16 2011 90 90 - √ - √ 
17 2025 47 58 √ - √ - 
18 2026 35 40 √ - √ - 
19 2045 80 81 - √ - √ 
20 2046 49 51 √ - √ - 

Jumlah 1.341 1.362 6 14 6 14 
Rata-rata 67,05 68,10         

Sumber Data primer, diolah tahun 2011. 
 

Berkaitan daftar nilai pada tabel 6 diatas diperoleh data bahwa, ada 14 siswa 

yang sudah mencapai KKM 60 dan dikatakan tuntas. Tetapi masih ada 6 

siswa yang belum mencapai KKM 60 dan belum tuntas, sehingga masih ada 6 



 

siswa yang harus melakukan perbaikan. 

KKM 60 sebesar 70% dan yang belum mencapai KKM sebesar 30%.

 

No. 

1. 
2. 
3. 

Rendah
Sedang
Tinggi

 Jumlah
 Rata

Sumber data primer diolah tahun 2011.
 
Berdasarkan data hasil belajar siswa dari tabel 7 pada Siklus I, maka dapat 

dibuat histogram sebagai berikut:

dalam bentuk grafik, diketahui bahwa jumlah siswa yang termasuk kategori 

rendah sebanyak 30% atau sejumlah 6 siswa, kategori sedang sebanyak 25% 

atau sejumlah 5 siswa dan kategori tinggi se

siswa. Rata

60-70, ini berarti hasil belajar siswa pada Siklus I termasuk kategori sedang.

siswa yang harus melakukan perbaikan. Persentase siswa yang mencapai 

KKM 60 sebesar 70% dan yang belum mencapai KKM sebesar 30%.

Tabel 7 
Analisis Hasil Belajar Siswa pada 

Kategori Hasil 
Belajar Skor Tes 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

< 60 
60 – 70 

> 70 
Jumlah  
Rata-rata 68,1 

Sumber data primer diolah tahun 2011. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa dari tabel 7 pada Siklus I, maka dapat 

dibuat histogram sebagai berikut: 

Gambar 4. Grafik Hasil Belajar Siswa pada Siklus I
 

Hasil analisis hasil belajar siswa pada tabel 7, dapat digambarkan 

dalam bentuk grafik, diketahui bahwa jumlah siswa yang termasuk kategori 

rendah sebanyak 30% atau sejumlah 6 siswa, kategori sedang sebanyak 25% 

atau sejumlah 5 siswa dan kategori tinggi se

siswa. Rata-rata hasil belajar siswa 68,1 yang berada pada rentang skor tes 

70, ini berarti hasil belajar siswa pada Siklus I termasuk kategori sedang.
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Persentase siswa yang mencapai 

KKM 60 sebesar 70% dan yang belum mencapai KKM sebesar 30%. 

Analisis Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

Jumlah 
Siswa  

Prosentase 
(%) 

6 
5 
9 

30 
25 
45 

20 100 
  

Berdasarkan data hasil belajar siswa dari tabel 7 pada Siklus I, maka dapat 

 
. Grafik Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

Hasil analisis hasil belajar siswa pada tabel 7, dapat digambarkan 

dalam bentuk grafik, diketahui bahwa jumlah siswa yang termasuk kategori 

rendah sebanyak 30% atau sejumlah 6 siswa, kategori sedang sebanyak 25% 

atau sejumlah 5 siswa dan kategori tinggi sebanyak 45% atau sejumlah 9 

rata hasil belajar siswa 68,1 yang berada pada rentang skor tes 

70, ini berarti hasil belajar siswa pada Siklus I termasuk kategori sedang. 

> 70

Perolehan Nilai Siswa



 

perbandingan 

di bawah ini.

 

No.

1.
2.
3.
 
 

Sumber data primer diolah tahun 2011.
 

histogram sebagai berikut:

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa hasil observasi guru Siklus I 

yang terdiri dari 10 kriteria penilaian terdapat 10 poin yang sesuai dengan 

pelaksanaan pembelajaran.
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Berdasarkan hasil analisis belajar siswa pada Siklus I, maka 

perbandingan hasil belajar siswa dengan kondisi awal dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 8 
Perbandingan Hasil Belajar Kondisi Awal dan Siklus I

No. 
Kategori 

Hasil 
Belajar 

Skor 
Tes 

Kondisi Awal
Jumlah 
Siswa  

1. 
2. 
3. 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

< 60 
60 – 70 

> 70 

11 
9 
0 

 Jumlah  20 
 Rata-rata  58,80

Sumber data primer diolah tahun 2011. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa dari tabel 8 dapat dibuat 

histogram sebagai berikut: 

Gambar 5. Grafik Perbandingan Hasil Belajar 
Kondisi Awal dan Siklus I

 
 

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa hasil observasi guru Siklus I 

yang terdiri dari 10 kriteria penilaian terdapat 10 poin yang sesuai dengan 

pelaksanaan pembelajaran. 
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Berdasarkan hasil analisis belajar siswa pada Siklus I, maka 

hasil belajar siswa dengan kondisi awal dapat dilihat pada tabel 

Kondisi Awal dan Siklus I 

Kondisi Awal Siklus I 

 % Jumlah 
Siswa  % 

55 
45 
0 

6 
5 
9 

30 
25 
45 

100 20 100 
58,80 68,10 

Berdasarkan data hasil belajar siswa dari tabel 8 dapat dibuat 

 
. Grafik Perbandingan Hasil Belajar  
Kondisi Awal dan Siklus I 

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa hasil observasi guru Siklus I 

yang terdiri dari 10 kriteria penilaian terdapat 10 poin yang sesuai dengan 

> 70

Kondisi Awal

Siklus I
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 Data pada tabel 8 di atas, hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika yang digambarkan dalam bentuk grafik, hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dan perbandingan hasil 

belajar pada kondisi awal dan Siklus I yaitu pada kondisi awal rata-rata hasil 

belajar sebesar 58,8 dan rata-rata hasil belajar pada Siklus I sebesar 68,1. 

Dengan demikian hasil belajar siswa pada kondisi awal berada pada kategori 

rendah, sedangkan pada Siklus I hasil belajar siswa berada pada kategori 

sedang. 

 

2. Hasil Siklus II 

Selain analisis pada Siklus I, peneliti juga memperoleh data pada 

Siklus II, yang diperoleh dari hasil evaluasi siswa. Berikut daftar nilai 

Matematika kelas VI SD Suwaduk 01. 

Tabel 9 
Daftar Nilai Matematika Kelas VI pada Siklus II 

 
Nomor Tes 

Formatif 
Ketuntasan 

Remidi Pengayaan 
Urut Induk Belum Tuntas 

1 1958 80 - √ - √ 
2 1962 65 - √ - √ 
3 1964 65 - √ - √ 
4 1966 70 - √ - √ 
5 1968 90 - √ - √ 
6 1969 80 - √ - √ 
7 1972 82 - √ - √ 
8 1973 64 - √ - √ 
9 1974 90 - √ - √ 

10 1975 100 - √ - √ 
11 1976 80 - √ - √ 
12 1977 65 - √ - √ 
13 1978 65 - √ - √ 
14 1979 80 - √ - √ 
15 1980 85 - √ - √ 
16 2011 100 - √ - √ 
17 2025 65 - √ - √ 
18 2026 90 - √ - √ 
19 2045 85 - √ - √ 
20 2046 65 - √ - √ 

Jumlah 1566 0 20 0 20 
Rata-rata 78.30         

Sumber Data primer, diolah tahun 2011. 



 

yang sudah mencapai KKM 60 dan dikatakan tuntas dan tidak ada siswa yang 

belum mencapai KKM 60 dan belum tuntas. Prosentase siswa yang mencapai 

KKM 

0%. 

 

No. 

1. 
2. 
3. 

Rendah
Sedang
Tinggi

 Jumlah
 Rata

Sumber data primer diolah tahun 2011.
 

dapat dibuat histogram sebagai berikut:

dalam bentuk grafik diketahui bahwa jumlah siswa yang termasuk kategori 

rendah sebanyak 0% atau tidak ada, kategori sedang sebanyak 40% atau 

Dari daftar nilai pada tabel 9 diatas diperoleh data bahwa 20 siswa 

yang sudah mencapai KKM 60 dan dikatakan tuntas dan tidak ada siswa yang 

belum mencapai KKM 60 dan belum tuntas. Prosentase siswa yang mencapai 

KKM 60 sebesar 100% dan yang belum tuntas mencapai KKM 60 sebesar 

Tabel 10 
Analisis Hasil Belajar Siswa pada 

Kategori Hasil 
Belajar Skor Tes 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

< 60 
60 – 70 

> 70 
Jumlah 1566 
Rata-rata 78,30 

Sumber data primer diolah tahun 2011. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa dari tabel 10 pada Siklus II, maka 

dapat dibuat histogram sebagai berikut: 

Gambar 6. Grafik Hasil Belajar Siswa pada Siklus II
 

Hasil analisis hasil belajar siswa pada tabel 10, dapat digambarkan 

dalam bentuk grafik diketahui bahwa jumlah siswa yang termasuk kategori 

rendah sebanyak 0% atau tidak ada, kategori sedang sebanyak 40% atau 
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Dari daftar nilai pada tabel 9 diatas diperoleh data bahwa 20 siswa 

yang sudah mencapai KKM 60 dan dikatakan tuntas dan tidak ada siswa yang 

belum mencapai KKM 60 dan belum tuntas. Prosentase siswa yang mencapai 

60 sebesar 100% dan yang belum tuntas mencapai KKM 60 sebesar 

Analisis Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

Jumlah 
Siswa  

Prosentase 
(%) 

0 
8 

12 

0 
40 
60 

20 100 
  

Berdasarkan data hasil belajar siswa dari tabel 10 pada Siklus II, maka 

 
. Grafik Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

Hasil analisis hasil belajar siswa pada tabel 10, dapat digambarkan 

dalam bentuk grafik diketahui bahwa jumlah siswa yang termasuk kategori 

rendah sebanyak 0% atau tidak ada, kategori sedang sebanyak 40% atau 

> 70

Perolehan Nilai Siswa



 

sejumlah 8 siswa dan kategori tinggi sebanyak 6

Rata-rata hasil belajar siswa 78,30 yang berada pada rentang skor tes > 70, ini 

berarti hasil belajar siswa pada Siklus II termasuk kategori tinggi.

indikator

dari kondisi awal, Siklus I, dan Siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

 

No. 

1. 
2. 
3. 

Rendah
Sedang
Tinggi

 Jumlah
 Rata

Sumber data 
 

histogram sebagai berikut:
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sejumlah 8 siswa dan kategori tinggi sebanyak 6

rata hasil belajar siswa 78,30 yang berada pada rentang skor tes > 70, ini 

berarti hasil belajar siswa pada Siklus II termasuk kategori tinggi.

Berdasarkan hasil analisis hasil belajar siswa yang ditinjau dari 

indikator-indikator yang akan dicapai, maka perbandingan hasil belajar siswa 

dari kondisi awal, Siklus I, dan Siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11 
Perbandingan Hasil Belajar

Kondisi Awal, Siklus I, dan Siklus II

Kategori 
Hasil 

Belajar 

Skor 
Tes 

Kondisi Awal
Jumlah 
Siswa  %

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

< 60 
60 – 70 

> 70 

11 
9 
0 

55
45
0 

Jumlah  20 100
Rata-rata  58,80 

Sumber data primer diolah tahun 2011. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa dari tabel 11 dapat dibuat 

histogram sebagai berikut: 

 
Gambar 7. Grafik Perbandingan Hasil Belajar pada

Kondisi Awal, Siklus I, Siklus II.
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sejumlah 8 siswa dan kategori tinggi sebanyak 60% atau sejumlah 12 siswa. 

rata hasil belajar siswa 78,30 yang berada pada rentang skor tes > 70, ini 

berarti hasil belajar siswa pada Siklus II termasuk kategori tinggi. 

Berdasarkan hasil analisis hasil belajar siswa yang ditinjau dari 

kator yang akan dicapai, maka perbandingan hasil belajar siswa 

dari kondisi awal, Siklus I, dan Siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

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

Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

% Jumlah 
Siswa  % Jumlah 

Siswa  % 

55 
45 

 

6 
5 
9 

30 
25 
45 

0 
8 

12 

0 
40 
60 

100 20 100 20 100 
68,10 78,30 

Berdasarkan data hasil belajar siswa dari tabel 11 dapat dibuat 

 

. Grafik Perbandingan Hasil Belajar pada 
Kondisi Awal, Siklus I, Siklus II. 

Kondisi Awal

Siklus I

Siklus II
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Data pada tabel 11 di atas, hasil belajar siswa mata pelajaran 

Matematika yang digambarkan dalam bentuk grafik terus mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari perbandingan hasil belajar siswa 

pada kondisi awal, Siklus I, dan Siklus II yaitu pada kondisi awal rata-rata 

hasil belajar sebesar 58,80, rata-rata hasil belajar pada Siklus I sebesar 68,10, 

rata-rata hasil belajar pada Siklus II sebesar 78,30. Jadi hasil belajar siswa 

pada kondisi awal berada pada kategori rendah, pada Siklus I hasil belajar 

siswa berada pada kategori sedang dan pada Siklus II hasil belajar siswa 

berada pada kategori tinggi. 
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Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa hasil observasi guru Siklus I 

yang terdiri dari 10 kriteria penilaian terdapat 10 poin yang sesuai dengan 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dianalisis, maka 

penggunaan pembelajaran metode diskusi siswa terlibat secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran, sehingga memberikan kemungkinan yang besar bagi 

siswa memperoleh pengalaman-pengalaman langsung. Dengan gambar-gambar 

dan alat dapat memberikan pengalaman kongkret. Maka media pembelajaran 

juga sangat penting dan memiliki dampak positif, antara lain: 

 
Tabel 12 

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  % 

Tuntas 
Belum tuntas 

≥ 60 
≤ 60 

11 
9 

55 
45 

14 
6 

70 
30 

20 
0 

100 
0 

Jumlah  20 100 20 100 20 100 
Sumber data primer diolah tahun 2011. 
 

Berdasarkan penelitian dengan pendekatanpembelajaran metode diskusi, maka 

diperoleh perubahan dari kondisi awal hingga akhir siklus hasil belajar 

meningkat. 

Tabel 13 
Perbandingan Hasil Observasi 

Siklus I dan Siklus II 
 

Siklus I Siklus II 

Observas Guru Kemunculan Observas Guru Kemunculan 
Ya Tidak Ya Tidak 

Hasil observasi guru 
pada Siklus I yang 
terdiri dari 10 kriteria 
penelitian. 

8 2 Hasil observasi guru 
pada Siklus II yang 
terdiri dari 10 
kriteria penilaian 

10 0 
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Berdasarkan penelitian dengan pendekatan pembelajaran metode diskusi maka 

diperoleh perubahan dari Siklus I hingga Siklus II hasil belajar meningkat. 

 
Tabel 14 

Hasil Observasi Guru Siklus I 
 

No. Observasi Guru Siklus I 
Kemunculan 
Ya Tidak 

1. Guru menyampaikan motivasi pembelajaran.  √ 
2. Guru menjelaskan materi pelajaran. √  
3. Guru melakukan tanya jawab tentang luas lingkaran. √  
4. Penggunaan media pembelajaran. √  
5. Menggunakan waktu secara efisien dan efektif. √  
6. Membimbing siswa dalam diskusi. √  
7. Mengajukan pertanyaan pada semua siswa. √  
8. Memberi kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan.  √ 
9. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi. √  

10. Menyiapkan dan melaksanakan tindak lanjut. √  
 

Kesimpulan yang kami peroleh setelah melihat tabel 14 hasil observasi guru 

Siklus I ada beberapa kriteria penilaian tentang kegiatan pembelajaran yang 

belum dilaksanakan oleh guru. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang kurang 

baik terhadap siswa. Karena guru tidak melaksanakan sebagian kriteria penilaian. 

Akibatnya siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Guru tidak 

memberikan kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan, juga menyebabkan 

siswa kurang aktif dan kurang semangat karena mereka merasa tidak ada 

tantangan yang harus dikerjakan. 

Dari dua contoh kekurangan guru dalam melakukan proses belajar mengajar 

sangat berpengaruh terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Akhirnya sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sehingga masih ada 

siswa yang belum tuntas memenuhi KKM. 
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Tabel 15 
Hasil Observasi Guru Siklus II 

 

No. Observasi Guru Siklus II 
Kemunculan 
Ya Tidak 

1. Guru menyiapkan tujuan pembelajaran. √  
2. Guru menjelaskan materi pembelajaran. √  
3. Guru menguasai materi pembelajaran. √  
4. Guru menggunakan media pembelajaran. √  
5. Guru menggunakan waktu secara efisien dan efektif. √  
6. Guru membimbing siswa dalam diskusi. √  
7. Guru mengajukan pertanyaan pada semua siswa. √  
8. Guru memberi kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan. √  
9. Guru menyiapkan dan melaksanakan evaluasi. √  
10. Guru menyiapkan dan melaksanakan tindak lanjut. √  

 

Setelah kami melihat hasil observasi guru Siklus II guru telah melakukan 10 

kriteria penilaian dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode diskusi 

berdampak positif terhadap para siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Hal ini dapat kita lihat suasana siswa di kelas sangat aktif mengikuti 

pembelajaran, terjadi interaksi yang baik antara siswa dengan siswa, antara siswa 

dengan guru. 

Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar, sehingga semua siswa dapat 

memenuhi KKM. 

 

  


