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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Hasil Penelitian  
4.1.1. Pra Siklus  

Pembelajaran pra siklus dilaksanakan pada minggu keempat bulan 
Oktober 2011 di kelas II (dua) SD Negeri Sumur 03, Kecamatan Cluwak, 
Kabupaten Pati. Materi yang diambil adalah penjumlahan bilangan sampai 500. 
Dengan dibantu teman sejawat yang bertindak sebagai pengamat, penulis 
setelah melaksanakan pra siklus. Setelah penulis mengadakan evaluasi hasil 
belajar, ternyata hasilnya kurang memuaskan seperti dapat dilihat pada tabel 3 
sebagai berikut :  

 
Tabel 3 

Hasil Evaluasi Pembelajaran Pra Siklus 
Mata Pelajaran Matematika 

 

No Indikator Keterangan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Nilai terendah  
Nilai tertinggi  
Jumlah nilai  
Nilai rata-rata  
Banyaknya siswa dengan nilai di atas nilai minimal  
Persentase siswa dengan nilai di atas nilai minimal  
Banyaknya siswa dengan nilai di bawah nilai minimal  
Persentase siswa dengan nilai di bawah nilai minimal  

40 
90 

1170 
58,5 

7 
35% 
13 

65% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketuntasan klasikal : siswa 
tuntas belajar 7 anak dari 20 siswa atau 35%. Sedangkan anak yang belum 
tuntas belajar 13 siswa atau 65%. Dari diskusi dengan pengamat ditemukan 
sebab-sebab kegagalan siklus I, adalah guru kurang dapat mengkondisikan 
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kelas, guru kurang tepat dalam menggunakan metode sehingga siswa menjadi 

bosan, siswa kurang memperhatikan pembelajaran yang diberikan. Hal tersebut 
di atas berdampak pada hasil belajar siswa kurang memuaskan. Jika diperinci 
hasil evaluasi sebelum perbaikan pembelajaran, seperti pada tabel 4 berikut :  

 
Tabel 4 

Hasil Evaluasi Perbaikan Pembelajaran Pra Siklus 
Mata Pelajaran Matematika 

 

No Rentang Nilai Jumlah Siswa 

1. 31 – 40 5 

2. 41 – 50 6 

3. 51 – 60 2 

4. 61 – 70 2 

5. 71 – 80 4 

6. 81 – 90 1 

7. 91 – 100 0 

 Jumlah 20 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil sebelum perbaikan pembelajaran, 

menunjukkan dari 20 siswa yang mendapat nilai 31 sampai dengan 40 sebanyak 
5 siswa, nilai 41 sampai dengan 50 sebanyak 6 siswa, nilai 51 sampai dengan 
60 sebanyak 2 siswa, nilai 61 sampai dengan 70 sebanyak 2 siswa, nilai 71 
sampai dengan 80 sebanyak 4 siswa, nilai 81 sampai dengan 90 sebanyak 1 
siswa, nilai 91 sampai dengan 100 sebanyak 0 siswa.  

Apabila data di atas disajikan dalam bentuk diagram batang maka akan 
terlihat seperti gambar 1 berikut :  
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Gambar 1. Grafik Hasil Evaluasi 
Pembelajaran Pra Siklus 
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4.1.2. Siklus I 
Pembelajaran siklus I dilaksanakan pada minggu ketiga bulan November 

2011 di kelas II (dua) SD Negeri Sumur 03, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati. 
Materi yang diberikan : penjumlahan bilangan sampai 500 dengan model STAD 
dengan media manik-manik. Dengan dibantu teman sejawat yang bertindak 
sebagai observasi, penulis melaksanakan sesuai rencana.  

Skenario pembelajaran berlangsung dengan baik terlihat ada 
peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Hal ini sedikit berbeda 
dengan keadaan sebelum diadakan perbaikan pembelajaran (pra siklus). Pada 
akhir pembelajaran siklus I penulis mengadakan evaluasi hasil belajar, untuk 
mengetahui tingkat penguasaan materi oleh siswa atau untuk mengukur sejauh 
mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai siswa. Hasil perbaikan 

pembelajaran siklus I disajikan pada tabel 5 sebagai berikut :  
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Tabel 5 
Hasil Evaluasi Perbaikan Pembelajaran Siklus I 

Mata Pelajaran Matematika 

No Indikator Keterangan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Nilai terendah  
Nilai tertinggi  
Jumlah nilai  
Nilai rata-rata  
Banyaknya siswa dengan nilai di atas nilai minimal  
Persentase siswa dengan nilai di atas nilai minimal  
Banyaknya siswa dengan nilai di bawah nilai minimal  
Persentase siswa dengan nilai di bawah nilai minimal 

60 
100 
1590 
79,5 
16 

80% 
4 

20% 

 
Berdasarkan tabel 5 masih ada sebagian siswa yang belum berhasil 

dalam perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan. Persentase yang belum 
tuntas masih 4 siswa (20%). Secara umum pembelajaran belum dapat dikatakan 
memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari rincian hasil evaluasi perbaikan 
pembelajaran siklus I, seperti pada tabel 6 berikut :  

 
Tabel 6 

Hasil Evaluasi Perbaikan Pembelajaran Siklus I 
Mata Pelajaran Matematika 

 

No Rentang Nilai Jumlah Siswa 

1. 51 – 60 4 

2. 61 – 70 4 

3. 71 – 80 4 

4. 81 – 90 5 

5. 91 – 100 3 

 Jumlah 20 
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Dari tabel 6 terlihat bahwa hasil evaluasi perbaikan pembelajaran siklus 
I, menunjukkan dari 20 siswa yang mendapat nilai 51 sampai dengan 60 
sebanyak 4 siswa, nilai 61 sampai dengan 70 sebanyak 4 siswa, nilai 71 sampai 
dengan 80 sebanyak 4 siswa, nilai 81 sampai dengan 90 sebanyak 5 siswa, nilai 
91 sampai dengan 100 sebanyak 3 siswa.  

Apabila data di atas disajikan dalam bentuk diagram batang maka akan 
terlihat seperti gambar 2 berikut :  

 
 

Gambar 2. Grafik Hasil Evaluasi 
Pembelajaran Siklus I 

 
 
 

4.1.3. Siklus II  
Perbaikan pembelajaran siklus II dilaksanakan pada minggu keempat 

bulan November 2011 di kelas II (dua) SD Negeri Sumur 03, Kecamatan Cluwak, 
Kabupaten Pati. Dengan dibantu teman sejawat sebagai pengamat, penulis 
melaksanakan sesuai dengan rencana. Skenario pembelajaran berlangsung 
dengan baik. Pada akhir pembelajaran, penulis mengadakan evaluasi hasil 
belajar untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Hasil perbaikan pembelajaran 
siklus II disajikan pada tabel 7 sebagai berikut :  
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Tabel 7 
Hasil Evaluasi Perbaikan Pembelajaran Siklus II 

Mata Pelajaran Matematika 
 

No Indikator Keterangan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Nilai terendah  
Nilai tertinggi  
Jumlah nilai  
Nilai rata-rata  
Banyaknya siswa dengan nilai di atas nilai minimal  
Persentase siswa dengan nilai di atas nilai minimal  
Banyaknya siswa dengan nilai di bawah nilai minimal  
Persentase siswa dengan nilai di bawah nilai minimal 

60 
100 
1660 
83 
18 

90% 
2 

10% 

 
Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

penguasaan materi pembelajaran yang signifikan terhadap keberhasilan 
perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan. Angka ketuntasan belajar klasikal 
telah mencapai 90% dan rata-rata 83. 

Hal ini dapat dilihat dari indikator hasil evaluasi secara umum pada tabel 
8 sebagai berikut :  

Tabel 8 
Hasil Evaluasi Perbaikan Pembelajaran Siklus II 

Mata Pelajaran Matematika 
 

No Rentang Nilai Jumlah Siswa 
1. 51 – 60 2 
2. 61 – 70 4 
3. 71 – 80 6 
4. 81 – 90 2 
5. 91 – 100 6 
 Jumlah 20 
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Dari tabel 8 terlihat bahwa hasil evaluasi perbaikan pembelajaran siklus 
II, menunjukkan dari 20 siswa yang mendapat nilai 51 sampai dengan 60 
sebanyak 2 siswa, nilai 61 sampai dengan 70 sebanyak 4 siswa, nilai 71 sampai 
dengan 80 sebanyak 6 siswa, nilai 81 sampai dengan 90 sebanyak 2 siswa, nilai 
91 sampai dengan 100 sebanyak 6 siswa.  

Ada 6 siswa yang mendapat nilai lebih 91. Apabila data di atas disajikan 
dalam bentuk diagram batang maka akan terlihat seperti gambar 3 berikut : 

 
 

Gambar 3. Grafik Hasil Evaluasi 
Pembelajaran Siklus II 

 
 

Dari tabel sebelum perbaikan pembelajaran atau pra siklus, perbaikan 
pembelajaran siklus I sampai pada perbaikan pembelajaran siklus II. Mata 
pelajaran matematika materi : penjumlahan bilangan sampai 500 kelas II (dua) 
semester 1 SD Negeri Sumur 03 Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, terjadi 
peningkatan ketuntasan hasil belajar dari peningkatan rata-rata yang signifikan 
terhadap PTK yang dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dalam sajian tabel sebagai 
berikut :  
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Tabel 9 
Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar dan 

Peningkatan Nilai Rata-rata 
 

No Indikator Pra Siklus Siklus I Siklus II 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Tuntas 7 35 16 80 18 90 

2 Belum Tuntas 13 65 4 20 2 10 

3 Nilai Rata-rata 58.5 79.5 83 

 
Dari tabel di atas diketahui siswa yang nilainya di atas nilai minimal (62) 

pada pra siklus ada 7 siswa dari 20 siswa atau 35%. Pada perbaikan 

pembelajaran siklus I, meningkat siswa yang nilainya di atas nilai minimal 
menjadi 16 siswa atau 80%. Sedangkan pada perbaikan pembelajaran siklus II 
menjadi 18 siswa atau 90%. Pada nilai rata-rata juga mengalami peningkatan 
yang signifikan, nilai rata-rata pada pra siklus 58.5, nilai rata-rata pada siklus I 
yaitu 79.5, nilai rata-rata pada siklus II yaitu 83. Perbaikan pembelajaran pada 
siklus II sudah dikatakan berhasil sehingga tidak perlu melanjutkan pada siklus 
berikutnya, karena sudah mencapai nilai rata-rata yaitu 80.  

 
4.2. Deskripsi Setiap Siklus  
4.2.1. Analisis Hasil Belajar Siswa pada Kondisi Awal  

Tabel 10 
Analisis Hasil Belajar  

No Kategori Hasil 
Belajar Skor Tes Jumlah Siswa Prosentase 

 
1 
2 
3 
 

 
Rendah  
Sedang  
Tinggi  

 
< 62 

63 – 79 
80 – 90 

 
13 
2 
5 

 
65% 
10% 
25% 

Jumlah  100% 
Rata-rata 58,5 
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4.2.2. Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I  
4.2.2.1. Perencanaan  

Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah 
sebagai berikut :  
a. Menyusun rencana perbaikan pembelajaran matematika dengan materi : 

penjumlahan bilangan sampai 500.  
b. Menggunakan model STAD(Student Teams Achievement Division) dengan 

media manik-manik.  
c. Fokus pembelajaran yaitu : memperbaiki kekurangan dan kelemahan 

pembelajaran pra siklus.  
d. Membuat lembar/observasi aktifitas siswa dan guru.  
e. Mendesain alat evaluasi untuk mengetahui daya serap siswa dalam 

memahami dan menguasai konsep materi.  
4.2.2.2. Pelaksanaan  

Hal-hal yang menjadi catatan penulis selama melaksanakan perbaikan 
siklus I antara lain :  
a. Berorientasi pada upaya meningkatkan hasil belajar siswa tentang 

penjumlahan bilangan.  
b. Pelaksanaan pembelajaran siklus I pada minggu ketiga bulan November 

2011.  
c. Pada perbaikan pembelajaran siklus I menggunakan model STAD (Student 

Teams Achievement Division) dengan media manik-manik sesuai dengan 
materi yang telah dipersiapkan.  

4.2.2.3. Pengamatan  
Pada tahap ini penulis dengan bantuan teman sejawat yang bertindak 

sebagai pengamat, menulis kekurangan sebagai berikut :  
a. Cara guru dalam melaksanakan KBM.  
b. Model pembelajaran yang digunakan dalam KBM adalah model STAD 

(Student Teams Achievement Division) dengan media manik-manik.  
c. Sarana/prasarana dalam KBM sudah menggunakan media manik-manik.  
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d. Perilaku siswa selama KBM sudah ada peningkatan partisipasi, siswa 

mendengarkan penjelasan guru.  
e. Kemampuan siswa yang terealisasi dalam pelaksanaan tes formatif sudah 

mengalami kenaikan yaitu ada 16 siswa atau 80% yang tuntas belajar dan 
rata-rata kelas mencapai 79,5.  

4.2.2.4. Refleksi  
Hasil observasi/pengamatan yang dikumpulkan dan dianalisis dari hasil 

observasi tersebut guru mengadakan refleksi untuk mengetahui kekurangan, 
hambatan dan kendala pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Data 
yang diperoleh digunakan sebagai dasar dan acuan bagi guru untuk 
mengevaluasi guru dan siswa selama pembelajaran. Penulis merefleksi sebab-
sebab kegagalan dalam perbaikan pembelajaran siklus I.  

Pada kelompok 1 guru membagi kelompok kurang tepat karena 4 siswa 
dalam kelompok tersebut hanya memiliki tingkat kemampuan yang rendah 
sehingga kelompok tersebut tidak bisa berdiskusi dan bekerjasama dengan baik. 
Dalam kelompok 4 Ada 1 siswa yang diam dan tidak memperhatikan materi yang 
diajarkan oleh guru. Pada kelompok 2 ketua kelompok tidak berdiskusi dengan 

anggotanya karena siswa tersebut merasa bisa mengerjakan pekerjaan 
kelompoknya.  

Pada pelaksanaan siklus I, tingkat penguasaan materi oleh siswa 
mencapai 80% da rata-rata kelas 79,5. Dari sini terlihat perbaikan pembelajaran 
yang dilakukan belum mencapai hasil yang maksimal karena belum mencapai 
kriteria rata-rata kelas 80. Dari pengamatan tersebut di atas masih perlu adanya 
tindakan perbaikan pembelajaran berikutnya.  

 
4.2.3. Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 
4.2.3.1. Perencanaan  

a. Guru menyusun rencana perbaikan pembelajaran matematika dengan 
materi : penjumlahan bilangan sampai 500.  

b. Menggunakan model STAD (Student Teams Achievement Division) dan 
media manik-manik.  
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c. Fokus pembelajaran adalah memperbaiki kekurangan dan kelemahan 

pembelajaran siklus I.  
d. Membuat lembar pengamatan/observasi guru dan siswa beserta 

indikatornya.  
e. Mendesain alat evaluasi untuk mengetahui adanya daya serap siswa dalam 

memahami dan menguasai konsep materi.  
 

4.2.3.2. Pelaksanaan  
Hal-hal yang menjadi catatan penulis selama pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran antara lain :  
a. Berorientasi pada upaya meningkatkan hasil belajar siswa tentang 

penjumlahan bilangan.  

b. Pelaksanaan pembelajaran siklus II pada minggu keempat bulan November 
2011.  

 
4.2.3.3. Pengamatan  

Pada siklus II ini penulis memfokuskan pada siswa yang belum 
mencapai angka ketuntasan belajar pada pelaksanaan formatif dengan materi 
pembelajaran : penjumlahan bilangan.  

 
4.2.3.4. Refleksi  

Hasil pembelajaran menggunakan model STAD (Student Teams 

Achievement Division) pada siklus II penulis telah berhasil mengatasi berbagai 
kendala dan kesulitan yang terjadi pada siklus I. Dengan cara penjelasan materi 
jelas dan detail dan memberi kebebasan pada siswa untuk memahami materi 
melalui model STAD (Student Teams Achievement Division). Dilihat dari lembar 
observasi siswa terlihat konsentrasi mengikuti pelajaran. Siswa juga berdiskusi 
dan bekerjasama dalam kelompok. Siswa mau bertanya dengan teman 
sekelompok jika ada materi yang belum jelas.  

Dari 20 siswa yang tuntas 18 siswa dengan nilai rata-rata 83 atau 90%. 
Pada siklus II ada dua siswa yang belum mengalami ketuntasan belajar, 
dikarenakan siswa yang bersangkutan mengalami kesulitan berhitung.  
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Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) dalam pelajaran matematika sangat efektif karena 
membuat siswa menjadi lebih aktif dan mau mengungkapkan pendapatnya. 
Penerapan ini juga efektif dalam mata pelajaran lainnya yaitu IPA, IPS dan 
Bahasa Indonesia. Dalam mata pelajaran tersebut hasil belajar siswa meningkat 
walau pun hanya sedikit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


