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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Awal  

 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelas III SDN Ngablak 02 
semester I Tahun Pelajaran 2011/2012, terlihat bahwa prestasi peserta didik sangat 
rendah. Selama  melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika dengan materi 
pecahan kelas III semester I saat ini, ternyata mengalami beberapa masalah yang sangat 
berpengaruh pada keberhasilan siswa dalam memahami materi ini.  Hal ini terlihat pada 
hasil tes formatif siswa yang sebagian besar belum mencapai target ketuntasan.  Dari 22 
siswa hanya 8 siswa atau 37% siswa yang mencapai target ketuntasan belajar sedangkan 
14 siswa atau 63%  belum mencapai hasil yang memuaskan atau belum tuntas. 

Selama pembelajaran Matematika berlangsung sebagian besar siswa tidak berani 
bertanya, takut disuruh mengerjakan di depan kelas, guru memberikan penjelasan terlalu 
cepat sehingga banyak siswa yang tidak memperhatikan.  Penggunaan alat peraga berupa 
gambar kurang efektif sehingga masih banyak siswa yang belum paham tentang pecahan. 
Hal-hal tersebut yang menjadi penyebab merosotnya hasil belajar siswa. 

Berdasarkan kenyataan di atas peneliti memandang perlu untuk mengidentifikasi 
kekurangan selama proses pembelajaran.  Dari hasil identifikasi yang telah terungkap 
beberapa masalah yang terjadi selama proses pembelajaran antara lain : 

1. Selama pembelajaran berlangsung suasana kelas sangat tenang. 
2. Tidak ada siswa yang memberi tanggapan terhadap penjelasan guru. 
3. Kurangnya kesempatan siswa untuk menerjakan latihan. 
4. Penjelasan guru masih abstrak sehingga menimbulkan verbalisme pada 

siswa. 
5. Kurangnya sarana prasarana khususnya media pembelajaran  

 
Hal-hal itulah yang menyebabkan hasil pembelajaran masih jauh dari yang 

diharapkan. Melalui diskusi untuk pelaksanaan siklus ( teman sejawat ) disimpulkan bahwa 
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penyebab rendahnya penguasaan materi oleh siswa terhadap pelajaran Matematika 
adalah : 

1. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pecahan terlalu banyak 
menggunakan metode ceramah sehingga siswa enggan memperhatikan 
materi yang diajarkan. 

2. Terbatasnya alat peraga yang digunakan sehingga siswa merasa bosan dan 
mencari kesibukan sendiri. 

3. Guru kurang memotivasi siswa selama prosoes pembelajaran berlangsung. 
4. Kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan demonstrasi gambar tentang 

pecahan. 
 

Dari analisis masalah tersebut, maka proses perbaikan pembelajaran dalam penelitian 
difokuskan pada penerapan model pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran 
yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 

4.2   Pelaksanaan Tindakan 

 Penelitian ini dilakukan dalam praktek pembelajaran di kelas III SDN Ngablak 02, 
Kecamatan  Cluwak Kabupaten Pati, dengan jumlah peserta didik 22 orang pada mata 
pelajaran Matematika pada pokok bahasan pecahan sederhana dengan mengaplikasikan  
pemanfaatan media gambar dengan metode demontrasi dalam pembelajaran. 

4.2.1  Deskripsi dan Pelaksanaan Tindakan 

4.2.1.1 Deskripsi Hasil Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan  

 Sebelum dilakukan pembelajaran dilakukan pretes untuk mengetahui seberapa 
jauh hasil belajar awal yang dimiliki siswa SDN Ngablak 02 kelas III pada mata pelajaran 
Matematika dapat ditemukan beberapa masalah. Hal ini terlihat pada hasil tes formatif 
siswa yang sebagian besar belum mencapai target ketuntasan.  Dari 22 siswa hanya 8 
siswa atau 37% siswa yang mencapai target ketuntasan belajar sedangkan 14 siswa atau 
63%  belum mencapai hasil yang memuaskan atau belum tuntas. 
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Penulis melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di SDN Ngablak 02, 
Kecamatan  Cluwak, Kab Pati, dibantu oleh teman sejawat yang bertindak sebagai 
pengamat, yang bertugas melakukan pengamatan selama penulis melakukan kegiatan 
perbaikan pembelajaran. Adapun tindakan perbaikan pembelajaran yang penulis lakukan 
adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

 a.  Menyiapkan RPP siklus I, alat evaluasi, alat peraga, LKS secara lengkap. 

 b.  Menata ruang kelas sesuai dengan kegiatan pembelajaran. 

 c.  Guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam. 

 d.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru memberikan penjelasan secara singkat tentang pecahan sederhana 

Dari rencana di atas dapat dilihat lengkap di lampiran RPP siklus I. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

 Sesuai dengan masalah di atas yang menjadi fokus perbaikan yaitu mengaktifkan 
siswa dalam kegiatan kerja kelompok dan meningkatkan pemahaman siswa dalam proses 
pembelajaran, Penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Sebelum kegiatan kelompok dilaksanakan siswa diberi pengarahan oleh   guru 
mengenai prosedur, cara-cara maupun tata kerja yang harus dilakukan. 

b. Tiap-tiap kelompok diberi tugas masing-masing supaya semua anggota 
kelompok aktif. 

c.  Dalam kegiatan kelompok siswa diberi kebebasan bertanya baik kepada teman 
sebaya maupun kepada guru. 
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c. Hasil Tindakan/Pengumpulan Data/ Instrumen 

 Dengan bantuan teman sejawat dan seorang pembimbing  dan penulis sebagai 
tindakan, pada  pembelajaran matematika ini mengacu pada rencana perbaikan 
pembelajaran siklus I ini,aspek yang diamati adalah sebai berikut: 

a. Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 
b. Memotifasi waktu pembelajaran secara efisien 
c. Menumbuhkan kepercayaan diri siswa. 
d. Memilih alat bantu yang sesuai. 
e. Keterampilan mendemontrasikan alat. 

 
Dari hasil pengamatan dapat disajikan data-data ketuntasan nilai pada siklus I 

adalah sebagai berikut: 

Nilai Frekuensi Presentasi 

40 3 13,64 % 
50 4 18,18 % 
60 - 00,00 % 
70 1 04,55 % 
80 10 45,45 % 
90 4 18,18 % 

Jumlah 22 100,00 % 
Jumlah siswa          = 22 
Nilai rata-rata          = 70 
Nilai tertinggi           = 90 
Nilai terendah          = 40 
Tingkat ketuntasan = 68 % 

             

Tebel 3. 

Tebel perolehan nilai Pembelajaran Siklus I 
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Nilai yang diperoleh siswa 

 

Gambar 2. 

Diagram batang perolehan nilai Pembelajaran Siklus I 

 

d. Refleksi 

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus I ini tingkat ketuntasan belajar 
siswa mencapai 68 % sebanyak 15 siswa, 32 % siswa diantaranya belum mampu 
menjawab pertanyaan tentang pecahan sederhana, yaitu sebanyak 7 siswa.  

Hasil tes formatif siswa belum mencapai nilai optimal maka diadakan rencana 
perbaikan pembelajaran siklus II yang berfokus pada siswa yang belum mencapai tingkat 
ketuntasan minimal. 
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4.2.1.2 Diskripsi Hasil Siklus II 

a.  Perencanaan Tindakan 

Selama pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II ini, yang penulis lakukan 
pada pelajaran matematika  tidak begitu banyak mengalami kesulitan masalah, ada 
beberapa masalah yang timbul dan harus penulis perbaiki kembali,antara lain: 

1. Menanggapi pertanyaan dan respon siswa. 

2. Adanya media pembelajaran dalam KBM. 

             3. Memilih alat bantu yang sesuai. 

b.  Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II ini, Penulis tidak begitu 
banyak mengalami kesulitan diantaranya : 

1. Menanggapi pertanyaan dan respon siswa. 

2. Adanya media pembelajaran dalam KBM                                                                               

             3. Memilih alat bantu yang sesuai 

Dalam temuan masalah di atas keberhasilan dalam pelaksanaan perbaikan  pembelajaran  
tingkat ketuntasan belajar siswa mencapai 90 %. 

 

c.  Hasil Tindakan / Pengumpulan Data / Instrumen 

Adapun data yang penulis gunakan sebagai acuan untuk meningkatkan tiingkat 
ketuntasan belajar siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran adalah sebagai 
berikut: 

a. Rencana Pembelajaran Siklus II 

Nilai Frekuensi Presentasi 

60 2 9,09 % 
70 3 13,64 % 
80 11 50,00 % 
90 3 13,64 % 

100 3 13,64 % 
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Jumlah siswa         = 22 
Nilai rata-rata         = 81 
Nilai tertinggi          = 100 
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         Tabel 4. 

Tabel perolehan nilai Pembelajaran Siklus II 

    

 

 

 

 

                 

      

 

 

 

 

 

 

 

Nilai yang diperoleh siswa 

 

Gambar 3. 

Diagram batang perolehan nilai Pembelajaran Siklus II 
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d. Refleksi 

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II ini tingkat ketuntasan belajar 
siswa mencapai 90 % yaitu sebanyak 20 siswa, sedangkan 10 % siswa atau 2 siswa 
belum mampu menjawab pertanyaan tentang “ Pecahan Sederhana “. 

Hasil tes formatif siswa belum mencapai nilai optimal maka diadakan rencana 
perbaikan pembelajaran siklus II yang berfokus pada siswa yang belum mencapai 
tingkat/kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

 

4.3. Pembahasan Perbaikan Pembelajaran 

4.3.1.  Perbaikan Pembelajaran Siklus I  

 Berdasarkan temuan masalah yang telah ditemukan oleh guru selama proses 
pembelajaran, siswa kurang memahami dalam menentukan pecahan sederhana. Guru 
hendaknya dalam menyampaikan  proses pembelajaran melaksanakan secara bertahap: 

1. Dimulai dengan menggunakan alat peraga konrit yang ada roti, donat, 
semangka, air dalam gelas, batang kayu, mentimun, tomat, kentang.   

2. Menggunakan model atau alat peraga semi kongrit, misalnya model dan 
bentuk pecahan. 

3. Menggunakan model simbol abstrak yang akhirnya siswa dapat menentukan 
suatu konsep. 

 Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat ”Brunner” yaitu proses belajar terbagi  
atas 3 tahapan yang terdiri atas: 

1.  Tahap enaktif atau tahap kegiatan 
Belajar konsep adalah berhubungan dengan benda nyata. 

2.   Tahap Ikonik atau tahap gambar bayangan. 
Tahap mengubah, menandai dan menyimpan benda-benda dalam bentuk 
bayangan. 
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3.   Tahap Simbolik 
Anak mampu memahami simbol-simbol dan konsep,selain itu guru juga 
memberi motivasi dan latihan-latihan soal. 

Hal tersebut di atas sesuai dengan teori Drill : Edward L Thorndik (1974).Teori ini 
menyatakan bahwa pada hakekatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan 
antara S dan R. Menurut hukum ini belajar lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu 
stimulus segera diikuti dengan rasa senang. Hal ini timbul sebagai akibat siswa mendapat 
pujian sehingga ia merasa puas dari sukses yang raihnya dan sebagai akibat akan 
mengantar diri ke jenjang sukses berikutnya. 

Pada siklus I pembelajaran belum dapat mencapai hasil yang memuaskan, maka 
dilanjutkan pada siklus II dengan pelaksanaan proses pembelajaran sebagai berikut: 

1. Peningkatan Penggunaan Alat Peraga 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat “Brunner” namun perlu peningkatan 
dipertegas lagi dengan pendapat :Goordon” (1988 : 109).Bahwa pemilihan dan 
pembuatan alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar.kepada 
siswa. Pendapat lain yaitu “Miarso”(1980) bahwa media mendorong terjadinya 
proses belajar siswa. 

2. Meningkatkan Keterampilan Bertanya. 
Pendapat G.A.Brown dan R Edmonsond (1984) dari hasil penelitian guru 
menggunakan  30 % waktunya untuk bertanya. Data ini menunjukkan betapa 
penting kegiatan bertanya dalam proses pembelajaran. 

Dengan bertanya akan diperoleh informasi, interaksi antara guru dengan siswa 
dapat meningkat serta dapat mendorong partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran. 

3. Meningkatkan Latihan Soal-soal 
Teori Drill ”Antara (S) dan (R) itu bisa dicapai oleh siswa dengan latihan berupa 
ulangan atau latihan melalui menghafal. 
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4.3.2  Perbaikan Pembelajaran Siklus II 

Dengan memperhatikan diagram batang hasil evaluasi siswa kelas III mata 
Pelajaran Matematika dan perbaikan pembelajaran pada siklus I dan II sudah 
menunjukkan adanya suatu peningkatan yaitu sebelum melakukan perbaikan 
pembelajaran, nilai rata-rata siswa 57 yang terbagi atas 8 siswa memperoleh nilai tuntas 
dan 14 siswa memperoleh nilai belum tuntas dari 22 siswa. 

Setelah diadakan perbaikan pembelajaran pada siklus I rata-rata nilai siswa 
menjadi 70 yang terbagi atas 15 siswa memperoleh nilai tuntas ( 68%) dan 7 siswa belum 
memperoleh nilai tuntas (32%). Adapun perolehan nilai pada siklus II rata-rata hasil 
evaluasi 81 dan 20 siswa memperoleh nilai tuntas (90%) sedangkan 2 orang siswa belum 
tuntas (10%), sehingga siswa yang berhasil menguasai materi pelajaran tentang pecahan 
sederhana menjadi 90 %. 

Berdasarkan hasil temuan dari teman sejawat yang dicatat pada lembar 
pengamatan yang terjadi pada proses pembelajaran adalah: 

a.  Penjelasan materi masih didominasi oleh guru 

b. Penggunaan alat peraga masih kurang. 

c. Kurangnya motivasi dalam KBM. 

Sehingga siswa kurang menguasai materi yang diberikan oleh guru,akibatnya 
hasil evaluasi kurang memuaskan dan perilaku siswa banyak yang tidak menjawab 
pertanyaan. Pada siklus I: 

a. Motivasi siswa sudah ditingkatkan 
b. Penggunaan alat peraga sudah diperjelas. 
c. Demontrasi alat peraga sudah diadakan. 

 
Kurang keberhasilan pada siklus I diperbaiki pada siklus II yaitu ”Memberi 

kesempatan bertanya kepada siswa lebih ditingkatkan, penggunaan alat peraga 
ditingkatkan dan memperbanyak mengerjakan soal-soal latihan”. Siswa dapat memperoleh 
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nilai yang baik yaitu rata-rata 81 dengan ketuntasan 90%. Siswa merasa senang dengan 
pelajaran matematika materi “pecahan sederhana” 

Setelah guru melaksanakan tahapan-tahapan dari teori-teori, ternyata siswa 
memperoleh peningkatan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat terlihat pada hasil evaluasi 
pembelajaran matematika yang semula pada siklus I tingkat ketuntasan  68                                                                                                                             
% pada siklus II mencapai  90 %. 

4.3.3 Hasil Tindakan Penelitian Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 
Dalam pembahasan ini keadaan siswa setelah siklus 2 dapat simpulkan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat 4 kelompok siswa antara lain :  
 

No Kategori Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Tuntas 8 15 20 

2 Belum tuntas 14 7 2 

3 Jumlah 22 22 22 

 
Tabel 5. 

Tabel Hasil Penelitian Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

Keterangan :  
a. Kelompok siswa yang berjumlah 8 yaitu siswa yang memperoleh nilai 60, tuntas pada 

Pra Siklus. 
b. Kelompok siswa  yang berjumlah 7 yaitu siswa yang memperoleh nilai 60, tuntas 

pada Siklus I. 
c. Kelompok siswa  yang berjumlah 5 yaitu siswa yang memperoleh nilai 60, tuntas 

pada Siklus II. 
d. Kelompok siswa  yang berjumlah 2 yaitu siswa yang belum memperoleh nilai 60, 

sehingga belum tuntas Pada Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II. 
 


