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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.1. Pelaksanaan Tindakan 

Sesuai dengan perencanaan penelitian yang telah dirancang, maka 

pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan melalui tahap dan proses yang 

terstruktur. Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi tiga yaitu, pelaksanaan 

penelitian pra siklus, siklus I, dan siklus II. Pelaksanaan penelitian pra siklus 

dilaksanakan satu kali yaitu sebelum dilaksanakannya siklus I sedangkan siklus I 

dan siklus II dilaksanakan tiga kali pertemuan untuk setiap siklusnya. Pada sub 

bab ini akan dibahas tentang pelaksanaan penelitian pra siklus, tahap-tahap 

pelaksanaan tindakan yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi pada setiap siklus. 

4.1.1. Pelaksanaan Pra Siklus 

Pra siklus dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2014 dengan mengobservasi 

KBM yang berlangsung pada mata pelajaran matematika kelas 4 SD Negeri 

Tuntang 02 dan wawancara dengan guru kelas 4 SD Negeri Tuntang 02. 

Peneliti melakukan observasi dari jam pertama pelajaran matematika 

dimulai sampai jam ketiga pelajaran matematika selesai yaitu dari pukul 07.00 – 

08.45 WIB, sedangkan wawancara dengan guru kelas 4 dilakukan saat jam 

istirahat atau setelah pelajaram matematika selesai. 

Berdasarkan hasil observasi guru melakukan pembelajaran secara runtut 

dari kegiatan awal, inti, hingga penutup. Pada saat kegiatan awal guru 

menanyakan siswa yang tidak berangkat dan melihat kesiapan siswa dalam 

menerima materi pembelajaran matematika, sedangkan doa telah dilakukan siswa 

sebelum guru masuk. Jadi di SD Negeri Tuntang 02 sudah dibiasakan untuk 

masuk ke dalam kelas saat bel masuk berbunyi tanpa menunggu guru datang.  

Sebelum masuk siswa baris di depan kelas dan masuk dengan tertib setelah itu 

berdoa tanpa diperintah guru.  

Pada kegiatan inti guru membagikan handout yang berisi tentang materi 

yang akan dipelajari siswa, pada saat itu materi yang dipelajari tentang lambang 

bilangan romawi. Setelah guru membagikan handout guru langsung menyuruh 
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siswa untuk menyimak penjelasan dari guru. Guru menerangkan tentang lambang 

bilangan romawi dari angka 1 sampai dengan 1000 dan bagaimana cara merubah 

lambang bilangan asli ke lambang bilangan romawi maupun sebaliknya dari 

lambang bilangan romawi ke lambang bilangan asli. Selesai menjelaskan tentang 

lambang bilangan romawi dan cara merubahnya, guru menunjuk siswa untuk 

maju ke depan menyelesaikan soal yang telah dibuat oleh guru. Sambil menunggu 

siswa yang maju ke depan menyelesaikan pekerjaannya guru membuat soal lagi 

dan menyuruh siswa untuk maju ke depan mengerjakan di papan tulis. Terlihat 

beberapa siswa mengacungkan jarinya untuk menjawab pertanyaan dan guru pun 

menunjuk siswa yang telah mengacungkan jarinya untuk menjawab pertanyaan di 

papan tulis. Setelah siswa selesai mengerjakan pertanyaan yang ada di papan tulis 

siswa disuruh untuk duduk, guru dan siswa mengoreksi hasil pekerjaan siswa di 

papan tulis. Selesai membahas soal yang ada di papan tulis, guru menyuruh siswa 

untuk mengerjakan latihan soal yang ada di handout  yang telah dibagikan.  

Guru berkeliling untuk membimbing siswa yang belum paham tentang 

lambang bilangan romawi. Saat guru keluar kelas, ada beberapa siswa yang 

menghampiri peneliti untuk minta diajari, mereka berkata bahwa belum paham 

betul tentang materi yang diajarkan. Peneliti mengajari bagaimana cara 

mengerjakannya, memang guru pada saat menerangkan tentang lambang bilangan 

romawi belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apakah 

sudah paham atau belum, selain itu saat diterangkan oleh guru ada beberapa siswa 

yang ramai sendiri, namun guru tidak menegurnya. Sehingga, siswa yang benar-

benar ingin menyimak merasa terganggu yang mengakibatkan siswa tidak dapat 

fokus yang akhirnya tidak dapat memahami penjelasan yang disampaikan oleh 

guru.  

Setelah guru kembali ke kelas, guru menanyakan apakah siswa sudah selesai 

mengerjakan, karena masih banyak siswa yang belum menyelesaikan 

pekerjaannya guru memberikan tambahan waktu untuk mengerjakan. Waktu yang 

telah ditentukan telah habis dan guru menyuruh untuk menukarkan buku 

pekerjaan mereka kepada teman yang duduk di depannya. 
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Kegiatan penutup diakhiri dengan membahas soal-soal yang baru saja 

dikerjakan oleh siswa dan menyuruh siswa untuk mengoreksi jawaban milik 

temannya. Dalam mengoreksi jawaban guru menyuruh siswa untuk maju ke depan 

menulis hasil jawabannya. Sayangnya, hasil pekerjaan siswa tidak diteliti oleh 

guru, padahal ada jawaban yang salah di papan tulis. Siswa hanya manut saja 

dengan jawaban yang ada di papan tulis yang mengakibatkan ada siswa yang 

mengganti jawabannya dan membenarkan jawaban. Selesai soal-soal dibahas guru 

menyuruh untuk menuliskan jawaban yang benar dan maju ke meja guru untuk 

diberi nilai oleh guru. Setelah semuannya dinilai, guru menanyakan nilai setiap 

siswa satu per satu untuk dimasukkan ke daftar nilai. Pembelajaran lambang 

bilangan romawi selesai dan siswa bisa istirahat. 

Selesai pelajaran matematika, peneliti menghampiri guru untuk melakukan 

wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang telah peneliti siapkan untuk 

ditanyakan kepada guru. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa metode 

yang sering digunakan adalah metode ceramah dan penugasan dan itu terbukti 

saat pelajaran matematika yang baru saja berlangsung. Siswa dalam merespon 

pelajaran saat KBM bermacam-macam ada yang aktif bertanya, ada yang diam 

saja, bermain, berbicara sendiri, bahkan tiduran. Dalam menyikapi respon siswa, 

guru menjawab pertanyaan siswa, menegur siswa yang kurang memperhatikan 

saat KBM berlangsung. Selain itu dari hasil wawancara diketahui bahwa di dalam 

kelas sudah di bagi kelompok belajar, setiap kelompok terdiri dari 6-7 siswa. 

Pembagian kelompok ini berdasarkan tempat tinggal siswa, hal ini dilakukan 

untuk memudahkan kerja kelompok. Namun, bekerja dalam kelompok jarang 

digunakan hanya dalam materi tertentu saja kerja kelompok dilaksanakan.  

Dari hasil wawancara diperoleh hasil belajar matematika siswa kelas 4 

rendah yang dapat dilihat dari hasil evaluasi matematika dengan KKM 62 hanya 

10 siswa yang tuntas (dapat dilihat dalam tabel 14) dari 32 siswa. Alasan masih 

banyak siswa yang tidak tuntas salah satunya dalam memahami soal. 
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Tabel 14 

Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 

Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 Pra Siklus 

 

No Kategori Frekuensi Presentase 

1 Tuntas 10 31% 

2 Tidak Tuntas 22 69% 

3 Jumlah 32 100 % 

4 Nilai rata-rata 56, 06 

5 Nilai Minimal 36 

6 Nilai Maksimal 83 

 

Tabel 14 menunjukkan bahwa bahwa hasil belajar matematika siswa kelas 4 

SD Negeri Tuntang 02 semester II tahun pelajaran 2013/2014 mempunyai nilai  

rata-rata kelas 56, 06 dengan nilai minimal 36 dan nilai maksimal 83. Siswa yang 

telah mencapai KKM  ≥ 62 berjumlah 10 siswa sedangkan yang kurang dari KKM 

< 62 berjumlah 22 siswa. Berikut disajikan grafik ketuntasan hasil belajar 

matematika pra siklus pada gambar 3. 

 

Gambar 3 Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SD Negeri 

Tuntang 02 Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 Pra Siklus 

 

Dari hasil belajar matematika pada pra siklus, peneliti merancang penelitian 

tindakan kelas berkolaboratif dengan guru kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika dengan menerapkan metode discovery 
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learning yang telah dirancang pada bab III, yang akan dilaksanakan selama dua 

siklus dengan tiga kali pertemuan dalam setiap siklusnya. 

4.1.2. Pelaksanaan Siklus I 

 Pelakasanaan siklus I telah direncanakan sedemikian rupa, supaya dalam 

pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sistematis. Pelaksanaan siklus I 

terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam tabel 15, dilaksanakan 

tiga kali petemuan di setiap siklusnya dengan dua jam pelajaran (2 × 35 menit) 

dan indikator yang berbeda untuk setiap pertemuannya. Siklus I dilaksanakan 

melalui empat tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. 

 

Tabel 15 

Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Kelas 4 SD Negeri Tuntang 02  

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II  

Tahun Pelajaran 2013/2014 Siklus I 

 

Pertemuan Waktu Kegiatan Pembelajaran 

Pertama Selasa, 25 Maret 2014 

Pukul 07.00-08.10 WIB 

Guru dan siswa melaksanakan 

KBM menggunakan metode 

discovery learning dengan pokok 

bahasan menyebutkan nama bentuk 

bangun ruang, mendefinisikan 

bangun ruang sederhana, dan 

mengidentifikasi sifat-sifat balok. 

Kedua Rabu, 26 Maret 2014 

Pukul 07.00-08.10 WIB 

Guru dan siswa melaksanakan 

KBM menggunakan metode 

discovery learning dengan pokok 

bahasan mengidentifikasi sifat-sifat 

kubus dan menggambar bangun 

ruang balok serta bangun ruang 

kubus. 

Ketiga Rabu, 26 Maret 2014 

Pukul 11.00-12.10 WIB 

Mengulas materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan pertama 

dan pertemuan kedua, mengerjakan 

soal evaluasi, serta membahas soal 

evaluasi. 
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4.1.2.1. Tahap Perencanaan 

 Dalam tahap perencanaan peneliti membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) berkoordinasi dengan guru kelas 4. Sebelum membuat RPP 

peneliti meminta SK (Standar Komptensi) dan KD (Kompetensi Dasar) yang akan 

diajarkan. Setelah memperoleh SK dan KD, peneliti mengembangkannya ke 

dalam beberapa indikator untuk menentukan tujuan pembelajaran.  

Peneliti merumuskan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan 

karakteristik siswa, yaitu dengan mengidentifikasi karakteristik siswa melalui 

pengamatan kemampuan awal, minat, dan gaya belajar siswa. Hal ini perlu 

dilakukan supaya tujuan pembelajaran yang akan dirumuskan dapat tercapai. 

Setelah tujuan pembelajaran selesai dirumuskan, maka peneliti memilih 

materi yang akan diajarkan sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. 

Setelah topik ditentukan maka peneliti mengembangkan bahan-bahan belajar 

seperti contoh-contoh maupun tugas yang akan dikerjakan oleh siswa.   

Dari beberapa topik yang ada dalam materi, peneliti mengatur topik 

pelajaran dari topik yang sederhana ke topik yang kompleks. Hal ini dilakukan 

untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang akan dipelajari. 

Kemudian peneliti menyusun rancangan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

sintaks metode discovery learning dari kegiatan awal hingga akhir pembelajaran.  

Selain membuat RPP, peneliti membuat soal evaluasi yang akan dikerjakan 

siswa untuk mengukur kemampuan siswa dan hasilnya akan digunakan sebagai 

data hasil belajar matematika. Setelah RPP dan soal evaluasi selesai, peneliti 

membuat lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Lembar observasi dibuat 

untuk mengetahui sejauh mana KBM terlaksana sesuai dengan sintaks metode 

discovery learning dan sebagai pedoman peneliti dalam melakukan observasi 

aktivitas guru dan siswa. 

4.1.2.2. Tahap Pelaksanaan 

Sebelum melaksanakan KBM peneliti berkoordinasi dengan guru dalam 

rangka menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini peneliti 

memberikan RPP yang telah dibuat untuk dipelajari oleh guru dan menerangkan 
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bagian-bagian yang kurang jelas, supaya KBM yang akan dilaksanakan sesuai 

dengan sintaks metode discovery learning. 

Pelaksanaan siklus I dilaksanakan dengan tiga kali pertemuan yang 

berlangsung pada tanggal 25 Maret 2014 – 26 Maret 2014.  

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014 pukul 07.00–

08.10 WIB. Membahas tentang mengelompokkan bangun ruang sederhana, 

menyebutkan definsi bangun ruang sederhana, dan mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun ruang balok. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. 

Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam dan menyuruh salah satu 

siswa untuk memimpin doa, setelah selesai berdoa guru menanyakan apakah ada 

siswa yang tidak masuk pada hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai guru melihat 

kesiapan siswa dalam belajar, jika masih ada siswa yang asyik ngobrol maka guru 

menegur, setelah siswa terlihat siap menerima pembelajaran guru membuka 

pembelajaran dengan memberikan apersepsi. Apersepsi yang dilakukan adalah 

dengan menunjukkan beberapa benda, siswa disuruh menyebutkan nama benda 

yang dibawa guru, guru memberikan umpan balik. Selesai memberikan apersepsi, 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan apa yang akan dilakukan. 

Pada saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan, siswa terlihat antusias dan diam menyimak penjelasan guru. 

Memasuki kegiatan inti, guru menyuruh siswa untuk duduk secara 

berkelompok sesuai kelompok yang telah dibuat. Siswa menyimak penjelasan 

guru tentang LKS (lembar kerja siswa) kemudian menerima LKS tersebut. Ada 

beberapa siswa yang masih bingung untuk mengerjakan tugas yang ada di dalam 

LKS, yang mengakibatkan suasana kelas menjadi ramai, karena banyak siswa 

yang bertanya-tanya tentang apa yang harus mereka kerjakan. Akhirnya guru 

mengulang kembali penjelasan tentang tugas yang harus dikerjakan. Dalam 

pembelajaran dengan menerapkan metode discovery learning siswa tampak 

bingung karena mereka tidak terbiasa untuk mencari sendiri konsepnya. Mereka 

sudah terbiasa dijelaskan oleh guru dan hanya tinggal duduk diam menyimak. 

Sedangkan guru terlihat canggung karena tidak terbiasa menggunakan metode 
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discovery learning, mengakibatkan ada beberapa sintaks yang terlewati. 

Diantaranya mengidentifikasi masalah yang seharusnya dilakukan oleh siswa, 

namun guru yang melaukan identifikasi masalah. Guru langsung mengajak siswa 

untuk mencari jawaban yang telah diidentifikasi. Setelah siswa mempresentasikan 

hasil pekerjaan mereka, guru belum memberikan kesimpulan dan umpan balik 

terhadap hasil karya siswa melainkan langsung masuk ke dalam kegiatan penutup 

yaitu merangkum materi yang telah dipelajari.  

Pada kegiatan penutup siswa dengan bimbingan guru merangkum hasil 

pembelajaran, siswa terlihat aktif mencatat, namun ada beberapa siswa yang 

bermain-main bahkan tidak mempedulikan gurunya. Siswa tersebut ditegur 

namun mengulang kembali perbuatannya. Kegiatan penutup diakhiri dengan guru 

memberikan refleksi pembelajaran kepada siswa, yaitu menanyakan kepada siswa 

apa saja yang sudah dipelajari pada materi pelajaran hari ini. 

Secara keseluruhan dari kegiatan awal, inti sampai dengan penutup pada 

pertemuan pertama berjalan dengan baik sesuai dengan alokasi yang telah 

ditetapkan yaitu 2 × 35 menit (dua jam pelajaran). Namun suasana pembelajaran 

masih terlihat kurang kondusif, dikarenakan ada siswa yang ramai sendiri 

mengakibatkan siswa lain terganggu. Saat diskusi kelompok, guru kurang 

menumbuhkan semangat kerjasama antar anggota kelompok sehingga dalam satu 

kelompok hanya dua orang yang bekerja dan yang lainnya bermain. Namun, ada 

satu kelompok yang benar-benar melakukan kerjasama, hal ini terlihat dengan 

adanya pembagian tugas untuk masing-masing anggota. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 26 maret 2014 pada pukul 

07.00-08.10 WIB. Membahas sub pokok bahasan mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun ruang kubus serta menggambar bangun ruang kubus dan balok. Kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan kedua sama dengan pertemuan pertama yaitu terdiri 

dari kegiatan awal, inti dan penutup. 

Pada kegiatan awal siswa sudah langsung duduk secara berkelompok, guru 

memberi salam dan menyuruh siswa untuk berdoa. Guru menanyakan kabar 

siswa, serta menanyakan apakah ada yang tidak berangkat pada hari ini. Guru 

memeriksa kesiapan siswa dengan cara mengajak siswa untuk bernyanyi, untuk 
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membangkitkan semangat belajar siswa. Pada saat apersepsi, guru bertanya 

tentang materi yang kemarin dipelajari dan mengulang sedikit materi yang 

kemarin. 

Pada kegiatan inti sebelum guru membagikan LKS, guru menerangkan apa 

yang harus dikerjakan. Kegiatan pembelajaran lebih baik dari yang sebelumya.  

Saat siswa mengerjakan LKS secara berkelompok guru berkeliling dari satu 

kelompok ke kelompok yang lain untuk menanyakan apakah ada kesulitan. Dari 

hasil pengamatan ternyata siswa merasa kesulitan dalam menggambar balok, 

kemudian guru mengajari dengan cara guru menggambar balok di papan tulis. 

Saat guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya, mereka 

lebih berantusias dibandingkan pada pertemuan pertama. Banyak yang ingin maju 

terlebih dahulu, namun dengan tegas guru memilih kelompok mana yang maju 

duluan.  

Kegiatan penutup dilakukan dengan bertanya jawab apakah ada materi yang 

belum diketahui. Kemudian dilanjutkan dengan merangkum materi pelajaran yang 

dilaukan oleh siswa dengan bimbingan guru. 

Keseluruhan kegiatan pada pertemuan kedua lebih baik daripada pertemuan 

pertama. Sintaks metode discovery learning sudah terlaksana dengan baik. Guru 

sudah mulai menumbuhkan semangat kerjasama antar anggota kelompok, terlihat 

saat ada siswa yang malas-malasan guru menegurnya dan memberikan motivasi 

pada setiap kelompok pentingnya kerjasama. 

Pertemuan ketiga diadakan pada tanggal 26 Maret 2014 pukul 11.00-12.10 

WIB. Pada pertemuan ketiga kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan awal, inti, 

dan penutup, hanya saja kegiatan pembelajaran tidak menggunakan metode 

discovery learning, karena dalam kegiatan pembelajaran pertemuan ketiga hanya 

mengulas materi yang baru saja dipelajari selama dua pertemuan, mengerjakan 

soal evaluasi, dan membahas soal avaluasi.  

Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengulas materi yang telah 

dipelajari selama dua pertemuan. Guru dan siswa melakukan tanya jawab untuk 

memastikan apakah siswa benar-benar telah paham dengan materi yang baru saja 

dipelajari.  
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Pada kegiatan inti siswa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Siswa 

terlihat serius mengerjakan, namun ada juga yang berusaha untuk mencontek 

jawaban teman, guru hanya melirik saja perbuatan siswa tersebut. Siswa 

menyelesaikan soal evaluasi sebelum waktu yang telah ditentukan. Namun ada 

satu siswa yang belum dapat menyelesaikan soal evaluasinya sampai pada waktu 

yang telah ditentukan. 

Pada kegiatan penutup guru bersama siswa membahas soal evaluasi, dari 

hasil pembahasan ternyata terjadi perbedaan pemahaman dalam memahami soal. 

Secara bijaksana guru mencari jalan keluar dengan meluruskan pemahaman siswa, 

sehingga terjadi kesepakatan pemahaman soal. 

Secara keseluruhan pembelajaran siklus I dari pertemuan pertama, kedua, 

dan ketiga telah berjalan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan, 

walaupun pada pertemuan pertama masih ada sintaks metode discovery learning 

yang terlewati, namun pembelajaran tetap berjalan lancar dengan sedikit kendala. 

Kendala yang terjadi yaitu suasana kelas yang ramai sehingga kelas kurang 

kondusif, mengakibatkan harus ada pengulangan penjelasan tentang kegiatan yang 

harus dilakukan siswa. 

4.1.2.3. Observasi 

 Selama KBM berlangsung, peneliti mengobservasi setiap kegiatan siswa 

maupun guru yang dilakukan dengan berpedoman lembar observasi aktivitas guru 

dan siswa yang telah dibuat sebelumnya, sehingga peneliti dapat mencatat hal-hal 

yang memang belum terlaksana dalam menerapkan metode discovery learning 

dengan bantuan lembar observasi. 

Berdasarkan lembar observasi aktivitas guru pada pertemuan pertama, pada 

tahap persiapan sudah berjalan dengan baik, yaitu: kesiapan ruang, alat, media 

pembelajaran, dan memeriksa kesiapan siswa. Dalam membuka pembelajaran 

sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh peneliti. Guru telah melaksanakan 

kegiatan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. 

Dalam hal penguasaan materi, terlihat bahwa guru telah memahami bahkan 

menguasai materi yang diajarkan, mengingat materi yang diajarkan sudah 

berulang kali dilakukan oleh guru tersebut. Namun pada penerapan metode 
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pembelajaran tampak bahwa guru melewati beberapa sintaks metode discovery 

learning diantaranya: mengidentifikasi masalah dan menyimpulkan hasil 

pekerjaan siswa. Dalam mengidentifikasi masalah guru langsung menyebutkan 

pokok dari permasalah yang ada, seharusnya guru hanya menyajikan sebuah 

masalah dan siswa mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah siswa selesai 

mempresentasikan hasil pekerjaannya, guru tidak memberikan kesimpulan dari 

hasil pekerjaaan siswa, guru langsung mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi pelajaran. Hal ini terjadi karena guru tidak terbiasa menggunakan metode 

discovery learning dalam KBM. 

Selain sintaks yang belum sepenuhnya terlaksana, guru belum 

menumbuhkan semangat kerjasama antar anggota kelompok. Hal ini terlihat 

masih ada siswa yang tidak ikut bekerja dalam kelompok mereka asyik bermain 

sendiri. Guru diam saja tidak menegur siswa yang tidak mau mengerjakan tugas 

bersama kelompok.  

Guru dalam menggunakan bahasa lisan saat pembelajaran berlangsung 

cukup jelas, mudah dipahami siswa. Walaupun bahasa yang digunakan 

percampuran antara Bahasa Jawa dan Indonesia, peneliti menganggap hal itu 

wajar, supaya hubungan antara siswa dan guru dalam hal komunikasi tidak kaku, 

selain itu latar belakang siswa yang memiliki kesamaan bahasa ibu yaitu Bahasa 

Jawa. Dilihat bahasa tulis yang digunakan oleh guru jelas sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas 4, tulisan yang ada di papan tulis dapat terbaca jelas. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru pada pertemuan kedua, semua 

sintaks telah terlaksana dengan baik. Guru telah menumbuhkan semangat 

kerjasama antar anggota kelompok. Dilihat dari kolom aspek yang diamati 

(lembar observasi aktivitas guru terlampir) terlihat bahwa semua aspek termasuk 

kedalam kategori “Ya”, yang artinya sudah sesuai dengan aspek-aspek yang telah 

disusun. Sedangkan evaluasi masuk ke dalam kategori “Tidak”, karena evaluasi 

belum dilaksanakan pada pertemuan kedua. Evaluasi baru dilaksanakan pada 

pertemuan ketiga. 

Hasil observasi aktivitas guru pada pertemuan ketiga berdasarkan lembar 

observasi yang telah dibuat pada aspek pendekatan/strategi pembelajaran masuk 
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ke dalam kategori “Tidak”, karena dalam pertemuan ketiga kegiatan hanya 

mengulas materi, mengerjakan soal evaluasi, dan membahas soal evaluasi, 

sehingga metode discovery learning tidak diterapkan dalam KBM pada pertemuan 

ketiga ini. 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pertemuan pertama siklus I. Dalam hal 

memperhatikan saat dijelaskan materi, siswa belum terlihat serius dalam 

memperhatikan penjelasan materi, terlihat bahwa siswa masih sibuk dengan 

aktivitasnya sendiri. Saat siswa melakukan diskusi, terlihat tidak ada semangat 

untuk melakukan diskusi. Mereka menolak untuk melakukan diskusi dalam 

kelompok, karena saat kerja kelompok dari 6 anggota kelompok hanya 2 orang 

saja yang bekerja dan lainnya menumpang. Walaupun ada penolakan dari siswa, 

dengan sabar guru memberi arahan pentingnya mengerjakan tugas secara 

kelompok. Dengan arahan dari guru siswa akhirnya mau bekerja dalam kelompok. 

Namun, dalam kelompok semangat untuk bekerjasama kurang, hal ini terlihat 

hanya satu maupun dua orang saja yang mengerjakan. Ada satu kelompok yang 

tidak mengerjakan, mereka kluyuran ke kelompok lain untuk mencontoh jawaban 

kelompok lain. Karena ulah dari satu kelompok, membuat suasana jadi gaduh.  

Dalam suasana gaduh, pembelajaran tetap berlangsung walupun kurang 

kondusif. Setelah siswa menyelesaikan tugasnya setiap perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. Saat presentasi ada kelompok yang dengan 

senang hati maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan ada juga kelompok 

yang saling melemparkan tanggung jawab untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

Secara keseluruhan aktivitas siswa berdasarkan observasi, belum 

sepenuhnya mengikuti pembelajaran dengan serius dan diskusi kelompok belum 

berjalan dengan lancar. Sehingga pelaksanaan metode discovery learning tidak 

terlaksana dengan semestinya. 

Aktivitas siswa pada pertemuan kedua, berdasarkan observasi yang 

dilakukan terlihat bahwa aktivitas siswa lebih baik dari pertemuan pertama. Siswa 

sangat antusias untuk menerima pembelajaran. Terlihat saat apersepsi, siswa 

semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. Memasuki 
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kegiatan inti siswa terlihat lebih bersemangat untuk belajar menggunakan metode 

discovery learning. Ditunjukkan dengan siswa mau bekerja dalam kelompok, 

dapat dilihat bahwa siswa sudah mau mengungkapkan pendapatnya, ada 

pembagian tugas dalam kelompok. Walaupun belum semua kelompok 

melaksanakan kerjasama namun pada pertemuan ini aktivitas siswa sudah lebih 

baik dari pertemuan pertama.  

Aktivitas siswa pada pertemuan ketiga, hanya mengulas materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan pertama dan kedua, mengerjakan soal evaluasi, dan 

membahas soal evaluasi. Saat mengulas materi pelajaran, siswa terlihat semangat 

dalam melakukan tanya jawab dengan guru. Siswa terlihat serius dalam 

mengerjakan soal evaluasi, walaupun ada beberapa siswa yang berusaha untuk 

mencontek jawaban teman, suasana pembelajaran tetap kondusif. Banyak siswa 

yang telah menyelesaikan soal evaluasi sebelum waktu yang ditentukan, supaya 

siswa tidak ribut di dalam kelas, guru memerintahkan siswa yang telah 

menyelesaikan pekerjaannya untuk menunggu di luar kelas. Sampai pada waktu 

yang telah ditentukan, masih ada satu siswa yang belum dapat menyelesaikan soal 

evaluasi, yang mengakibatkan banyak soal yang belum terjawab. 

Setelah soal evaluasi terkumpul, siswa dengan bimbingan guru membahas 

soal evaluasi, suasana saat pembahasan soal evaluasi terlihat ramai. Saat jawaban 

yang disebutkan sama dengan jawaban mereka secara bersama-sama teriak “yei” 

dan kelihatan senang sekali, namun bagi mereka yang jawabannya berbeda 

mereka teriak “yah” dengan wajah yang terlihat kecewa. 

4.1.2.4. Refleksi 

Setelah KBM selesai peneliti dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan 

pembelajaran yang telah berjalan selama tiga kali pertemuan. Refleksi ini 

didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil 

observasi kendala yang ditemui dari aktivitas guru, yaitu: (1) Guru belum 

sepenuhnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan identifikasi, 

(2) guru belum melakukan penyimpulan dari hasil kerja yang telah 

dipresentasikan oleh siswa melainkan langsung merangkum materi yang baru saja 

dipelajari, (3) belum menumbuhkan semangat kerjasama antar anggota kelompok. 
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Sedangkan aktivitas siswa berdasarkan observasi, yaitu: (1) Siswa belum serius 

dalam memperhatikan guru saat menerangkan materi yang akan dipelajari oleh 

siswa, sehingga guru harus mengulang kembali penjelasannya, (2) siswa 

cenderung ramai sendiri, (3) siswa belum mempunyai semangat dalam kerja 

kelompok, (4) semangat kejasama dalam kelompok kurang. 

Dari hasil refleksi, untuk meningkatkan aktivitas guru terutama dalam 

pelaksanaan sintaks metode discovery learning antara peneliti dan guru perlu 

sering melakukan komunikasi tentang sintaks. Peneliti memberikan RPP 

maksimal 3 hari sebelum guru mengajar, supaya RPP dapat dipelajari guru. 

Dalam menumbuhkan semangat kerjasama, guru perlu memotivasi siswa 

pentingnya bekerjasama.  

Untuk meningkatkan aktivitas siswa, terutama menciptakan kelas yang 

kondusif sebaiknya pada siklus II siswa diberi aturan-aturan yang tegas, supaya 

mereka tidak mengulang-ulang perbuatannya, misalnya dengan menyuruh siswa 

yang bicara terus untuk bercerita di depan kelas, sedangkan yang ramai disuruh 

untuk keluar kelas namun dengan kata-kata yang halus.  

Selain untuk meningkatkan aktivitas guru dan siswa, dari hasil refleksi 

dengan guru diperoleh bahwa kalimat pada soal perlu diperbaiki, karena ada 

kalimat soal yang bermakna ganda. Dibuktikan saat mengerjakan soal banyak 

siswa yang mempertanyakan tentang soal dan bagaimana cara menjawabnya. Hal 

ini mengakibatkan siswa kesulitan untuk menjawab soal yang berimbas pada hasil 

belajar matematika yang diperoleh siswa belum maksimal, masih ada siswa yang 

belum tuntas. Walaupun ada siswa yang belum tuntas, pembelajaran pada siklus I 

dengan menerapkan metode discovery learning dapat dikatakan berhasil karena 

tingkat ketuntasan pada siklus I lebih baik dibandingkan pra siklus.  

4.1.3 Pelaksanaan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan berdasarkan perbaikan-perbaikan menurut hasil 

refleksi siklus I. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 1 April 2014 – 3 April 2014 

sesuai dengan jadwal pelaksanaan siklus II yang telah diatur dalam tabel 16 

dengan tiga kali pertemuan dan KD yang berbeda dari siklus I serta indikator yang 

berbeda-beda untuk setiap pertemuannya yaitu pertemuan pertama dan pertemuan 
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kedua, sedangkan pertemuan ketiga kegiatan pembelajaran hanya mengulas materi 

yang telah dipelajari pada pertemuan pertama dan kedua pada siklus II dan 

mengerjakan soal evaluasi serta membahas soal evaluasi. Pelaksanaan siklus II 

melalui beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. 

Tabel 16 

Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II 

Tahun Pelajaran 2013/2014 Siklus II 

 

Pertemuan Waktu Kegiatan Pembelajaran 

Pertama Selasa, 1 April 2014 

Pukul 07.00-08.10 WIB 

Guru dan siswa melaksanakan 

KBM dengan metode discovery 

learning dengan pokok bahasan 

menemukan jaring-jaring kubus, 

menggambar jaring-jaring kubus, 

menentukan alas/sisi bawah kubus, 

dan menentukan tutup/sisi atas 

kubus. 

Kedua Rabu, 2 April 2014 

Pukul 07.00-08.10 WIB 

Guru dan siswa melaksanakan 

KBM dengan metode discovery 

learning dengan pokok bahasan 

menemukan jaring-jaring balok, 

menggambar jaring-jaring balok, 

menentukan alas/sisi bawah balok, 

dan menetukan tutup/sisi atas 

balok. 

Ketiga Kamis, 3 April 2014 

Pukul 09.00-10.10 WIB 

Mengerjakan soal evaluasi 
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4.1.3.1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti membuat RPP sesuai dengan SK dan KD 

yang telah diberikan guru kelas 4. RPP dibuat sesuai dengan sintaks metode 

discovery learning. Selain membuat RPP peneliti membuat soal evaluasi serta 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Dalam pembuatan RPP peneliti 

berkoordinasi dengan guru kelas supaya RPP dapat dipahami dengan guru kelas 

dan sintaks metode discovery learning dapat terlaksana dengan baik.  

Setelah menyelesaikan pembuatan RPP, peneliti dengan bantuan guru 

membuat soal evaluasi suapaya tidak terjadi kesalahan lagi dalam pemilihan kata, 

sehingga soal evaluasi mudah dipahami siswa.  

Setelah RPP selesai dibuat oleh peneliti, maka RPP  segara diberikan 

kepada guru untuk dipelajari, agar sintaks metode discovery learning dapat 

terlaksana dengan baik. 

4.1.3.2. Tahap Pelaksanaan 

Siklus II dilaksanakan selama tiga kali pertemuan dari tanggal 1 April 2014-

3 April 2014.  

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 1 April 2014 pukul 07.00-

08.10 WIB. Pada pertemuan ini membahas sub pokok bahasan menemukan 

jaring-jaring kubus, menggambar jaring-jaring kubus, dan menentukan tutup/sisi 

atas kubus serta alas/sisi bawah kubus. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi tiga 

kegiatan yaitu, kegiata awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Kegiatan awal dimulai dengan guru mengucap salam dan menyuruh siswa 

untuk berdoa kemudian mengabsen siswa dan melihat kesiapan siswa, untuk 

memotivasi semangat belajar siswa guru mengajak siswa berdiri dan bernyanyi. 

Setelah itu siswa duduk dan menerima apersepsi. Apersepsi dilakukan dengan 

tanya jawab antara guru dan siswa, setelah selesai bertanya jawab siswa 

menyimak penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan 

dilakukan selama pembelajaran. 

Kegiatan inti siswa duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok 

yang telah dibuat pada siklus I. Guru menerangkan apa yang harus dikerjakan, 

kemudian membagi LKS dan alat-alat yang diperlukan dalam menemukan jaring-
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jaring kubus. Dalam pembelajaran terlihat siswa serius untuk mencari jaring-

jaring kubus. Siswa sudah mau bekerjasama dalam kelompok yang terlihat dari 

adanya pembagian tugas untuk setiap anggota kelompok, yaitu: ada yang 

menggambar jaring-jaring kubus, menemukan jaring-jaring kubus, suasana seperti 

ini membuat suasana kelas terlihat seperti suasana belajar yang menyenangkan. 

Mereka ramai tapi ramai untuk berlomba-lomba menemukan jaring-jaring kubus 

sebanyak-banyaknya. Walaupun hampir semua kelompok terlihat serius dengan 

pekerjaannya, masih saja ada siswa yang ramai sendiri. Tapi siswa yang ramai 

tersebut tidak separah pada siklus I. Guru terlihat aktif membimbing setiap 

kelompok. Guru berkeliling melihat dan memotivasi siswa untuk dapat 

menemukan jaring-jaring kubus sebanyak-banyaknya. Selesai mengerjakan 

tugasnya setiap kelompok menyampaikan hasil temuannya di depan kelas, dan 

menempelkan dua buah jaring-jaring yang ditemukan oleh kelompok serta 

menempelkan gambar jaring-jaring kubus di tempat yang telah disediakan oleh 

guru. Setelah semua pekerjaan siswa tertempel pada papan tulis, guru bersama 

siswa mengoreksi hasil temuan siswa. Berdasarkan hasil pekerjaan siswa, siswa 

dapat menemukan 11 macam jaring-jaring kubus yang berbeda. Kemudian guru 

menutup kegiatan inti dengan bertanya jawab tentang jaring-jaring kubus yaitu 

menentukan tutup dan alas kubus dengan bantuan jaring-jaring kubus yang telah 

dibuat siswa. Siswa semangat menjawab pertanyaan dari guru apalagi jika 

jawaban siswa benar mereka semakin semangat untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari guru. 

Kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru merangkum hasil 

pembelajaran dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil 

menemukan jaring-jaring kubus paling banyak diantara kelompok lain. Kegiatan 

penutup diakhiri dengan guru memberikan refleksi tentang pembelajaran apa saja 

yang didapatkan setelah mempelajari jaring-jaring kubus. Guru juga berpesan 

untuk pertemuan yang akan datang tepatnya tanggal 2 April 2014, setiap 

kelompok diwajibkan untuk membawa kardus yang berbentuk balok dan gunting. 

Pertemuan kedua, dilaksanakan pada tanggal 2 April 2014 pukul 07.00-

08.10 WIB. Pada kegiatan awal seperti biasa diawali dengan salam, doa, dan 



67 
 

absensi, pertemuan kedua ini siswa sudah langsung duduk secara berkelompok. 

Selesai melakukan absensi, guru memeriksa setiap kelompok apakah sudah 

membawa kardus dan gunting. Ternyata setiap kelompok telah membawa kardus 

dan gunting, guru memberikan penghargaan dengan kata-kata pujian karena siswa 

telah menaati yang diperintahkan guru. Kemudian guru melakukan apersepsi 

dengan mengulas materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dan 

dilanjutkan menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran.  

Kegiatan inti, siswa duduk bersama kelompok dengan peralatan yang telah 

siap diatas meja. Siswa dan guru terlihat sudah luwes dalam menerapkan metode 

discovery learning. Siswa menyimak penjelasan guru tentang LKS yang akan 

mereka terima. Dalam pertemuan kedua ini siswa terlihat sangat serius dalam 

mencari jaring-jaring balok. Siswa terlihat tenang dibandingkan pertemuan 

pertama, bahkan siswa yang biasanya “ramai”, bisa duduk diam serius mencari 

jaring-jaring balok. Tidak disangka kelompok yang biasanya membuat keramaian 

di dalam kelas dapat menemukan jaring-jaring balok paling banyak dibandingkan 

dengan kelompok lain. Melihat hal tersebut guru menjadikan kelompok tersebut 

sebagai bahan untuk memotivasi kelompok lain agar mereka semangat untuk 

mencari jaring-jaring balok. Selesai mencari jaring-jaring balok dan menggambar 

jaring-jaring balok, satu persatu kelompok maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya dan menempelkan hasil pekerjaannya di 

papan tulis. Kegiatan inti diakhiri dengan siswa dan guru mengoreksi hasil temuan 

siswa dan menghitung jumlah jaring-jaring balok yang dapat ditemukan oleh 

siswa, kemudian menentukan tutup dan alas balok berdasarkan jaring-jaring yang 

telah ditemukan. 

Pada kegiatan penutup siswa dengan bimbingan guru merangkum materi 

pembelajaran yang baru saja dipelajari. Dalam merangkum materi, guru menyuruh 

dua siswa untuk maju ke depan menggambar jaring-jaring balok, dan siswa yang 

lain menggambar jaring-jaring balok di bukunya masing-masing. Selesai 

merangkum guru memberikan refleksi pembelajaran. 

Pertemuan ketiga, dilaksanakan pada tanggal 3 April 2014 pukul 09.00-

10.10 WIB. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi mengulas kembali materi yang 
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telah dipelajari pada pertemuan pertama dan kedua di siklus II, mengerjakan soal 

evaluasi, dan membahas soal evaluasi. 

Pada saat mengulas kembali materi siswa terlihat masih ingat dengan materi 

yang telah dipelajari. Terbukti saat guru melakukan tanya jawab kepada siswa, 

siswa dengan semangat menjawab dan jawabannya tepat. Selesai melakukan tanya 

jawab guru menjelaskan peraturan yang harus ditaati oleh siswa pada saat 

mengerjakan soal evaluasi. Siswa menerima soal evaluasi dan mulai mengerjakan 

secara mandiri, terlihat siswa menutupi jawaban dengan tangannya bahkan ada 

yang menutupinya dengan buku supaya jawaban tidak dicontek oleh teman. 

Seperti pada siklus I, siswa dapat menyelesaikan soal sebelum waktu 

dikumpulkan. Setelah hasil pekerjaan siswa terkumpul semua siswa dengan guru 

membahas soal evaluasi. Saat membahas soal evaluasi siswa terlihat senang 

sekali, hal ini dikarenakan jawaban mereka sama dengan jawaban hasil 

pembahasan. 

Secara keseluruhan dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga pada siklus II 

pembelajaran terlihat lebih baik. Guru dan siswa terlihat akrab dengan metode 

discovery learning. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintaks 

metode discovery learning walaupun kurang maksimal namun tidak ada sintaks 

yang terlewati. Siswa terlihat aktif dalam pembelajaran, terlihat keceriaan dalam 

pembelajaran, wajah bingung siswa sudah tidak terlihat dalam siklus II. 

4.1.3.3. Observasi 

Selama pelaksanaan siklus II, peneliti melakukan observasi dari pertemuan 

pertama, kedua, dan ketiga dengan berpedoman pada lembar observasi yang telah 

dibuat oleh peneliti. Berikut hasil observasi siklus I. 

Aktivitas guru pada pertemuan pertama cukup baik hampir semua aspek 

yang diamati dalam lembar observasi masuk kedalam kategori “Ya”, dan yang 

masuk di dalam kategori “Tidak” hanya satu aspek saja (dapat dilihat pada 

lampiran lembar observasi aktivitas guru), yaitu memberikan evaluasi. Hal ini 

terjadi karena evaluasi diberikan pada pertemuan terakhir atau pertemuan ketiga. 

Walaupun semua sintaks metode discovery learning telah terlaksana guru dalam 

melaksanakannya belum maksimal. Dalam hal membimbing dan menumbuhkan 
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semangat kerjasama dalam kelompok guru sudah nampak semangat dalam 

memotivasi siswa. 

Pada pertemuan kedua aktivitas guru dilihat dari lembar observasi aktivitas 

guru, sudah baik sama dengan pertemuan pertama hampir semua aspek yang 

diamati masuk dalam kategori “Ya”, dan satu aspek yang masuk ke dalam 

kategori “Tidak”, yaitu aspek memberikan evaluasi. Hal ini dikarena evaluasi 

diberikan pada pertemuan ketiga. Guru telah melakukan pembelajaran sesuai 

dengan sintaks metode discovery learning dan tidak ada sintaks yang terlewati.  

Pertemuan ketiga aktivitas guru hanya memberikan ulasan materi 

pembelajaran pertemuan pertama dan kedua siklus II, memberikan soal evaluasi, 

dan membahas soal evaluasi. Pada saat pengulasan materi, guru memfasilitasi 

siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Guru memastikan 

siswanya mengerjakan sendiri soal evaluasi yang dibagikan dengan 

memperhatikan setiap siswa. 

Sedangkan aktivitas siswa pada pertemuan pertama dan kedua terlihat sama 

bedanya saat pertemuan pertama masih ada siswa yang “ramai” dan pada 

pertemuan kedua siswa yang membuat keramaian sudah duduk manis serius 

bekerja dalam kelompok.  

Pada pertemuan ketiga, aktivitas siswa berdasarkan lembar observasi hampir 

sama dengan aktivitas siswa pada pertemuan ketiga siklus I, yaitu banyak siswa 

yang telah menyelesaikan soal sebelum waktu yang ditentukan. Dalam membahas 

soal evaluasi siswa terlihat ceria karena jawaban mereka sama dengan jawaban 

hasil pembahasan.  

4.1.3.4. Refleksi 

Refleksi dilakukan oleh peneliti dan guru kelas 4. Refleksi berpedoman 

pada lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. 

Berdasarkan lembar observasi aktivitas guru dari pertemuan pertama, kedua, dan 

ketiga dapat disimpulkan bahwa guru; (1) telah melaksanakan sintaks metode 

discovery learning secara maksimal, (2) menumbuhkan semangat kerjasama antar 

anggota kelompok dalam mengerjakan tugas. Sedangkan aktivitas siswa 

berdasarkan lembar observasi aktivitas siswa dari pertemuan pertama, kedua, dan 
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ketiga dapat disimpulkan bahwa; (1) siswa sudah mau bekerjasama dalam 

kelompok, (2) siswa yang ramai tidak separah pada siklus I, (3) siswa dengan 

berani maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, (4) siswa 

memperhatikan saat guru sedang berbicara di depan kelas. 

Sedangkan hasil refleksi yang diperoleh dari hasil diskusi dengan guru, 

yaitu kalimat soal sudah baik, walaupun masih ada siswa yang belum bisa 

memahami maksud dari soal namun sabagian besar siswa sudah paham maksud 

dari soal. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil belajar matematika yang diperoleh 

siswa hampir semuanya tuntas dan yang tidak tuntas menurun menjadi 4 siswa. 

Hal ini dikarenakan kemampuan kognitif keempat siswa tersebut yang memang 

kurang.  

4.2. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menyajikan data dari hasil kegiatan penelitian. Hasil 

penelitian akan disajikan dengan mendeskripsikan data yang ada, data disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan grafik, setelah itu data yang sudah ada 

dianalisis dalam analisis data. 

4.2.1. Deskripsi Data 

Deskripsi data menyajikan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

Deskripsi data akan menyajikan data mentah dari hasil belajar matematika siswa 

kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 siklus I dan siklus II. 

4.2.1.1. Data Siklus I 

Deskripsi data hasil belajar matematika siklus I akan disajikan dalam tabel 

distribusi frekuensi. Frekuensi diperoleh dari perhitungan kelas, range, dan 

panjang kelas interval. Berikut ini perhitungan kelas, range, dan panjang kelas 

interval. 

Kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 32 

 = 1 + 3,3 (1,5052) 

 = 1 + 4,9671 

 = 5,9671 
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 ≈ 6 

Range 

R = Xmaks - Xmin 

 = 100 – 30 

 = 70 

Panjang kelas interval 

 

    

 = 11,67 

 ≈ 12 

Keterangan: 

K : Kelas    Xmaks : Data terbesar 

R : Range   Xmin : Data terkecil 

P : Panjang kelas interval 

Hasil belajar matematika siklus I diperoleh dari hasil evaluasi yang 

dilaksanakan siswa dengan mengerjakan 20 soal. Adapun hasil evaluasi siklus I 

dapat dilihat pada tabel 17. 

Tabel 17 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika Siklus I 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 Semester II/2013-2014 

 

No Interval f % 

1 30 – 41 4 12,5% 

2 42 – 53 2 6,25% 

3 54 – 65 11 34,38% 

4 66 – 77 8 25% 

5 78 – 89 6 18,75% 

6 90 – 101 1 3,12% 

Jumlah 32 100% 
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Gambar 4 Grafik Hasil Belajar Matematika Siklus I Siswa Kelas 4  SD 

Negeri Tuntang 02 Semester II/2013-2014 

 

4.2.1.2. Data Siklus II 

Deskripsi data hasil belajar matematika siklus II akan disajikan dalam tabel 

distribusi frekuensi. Frekuensi diperoleh dari perhitungan kelas, range, dan 

panjang kelas interval. Berikut ini perhitungan kelas, range, dan panjang kelas 

interval. 

Kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 32 

 = 1 + 3,3 (1,5052) 

 = 1 + 4,9671 

 = 5,9671 

 ≈ 6 

Range 

R = Xmaks - Xmin 

 = 100 – 40 

 = 60 

Panjang kelas interval 
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 = 10 

P diambil 11, supaya data masuk semua 

Keterangan: 

K : Kelas 

R : Range 

P : Panjang kelas interval 

Xmaks : Data terbesar 

Xmin : Data terkecil 

Hasil belajar matematika siklus II diperoleh dari hasil evaluasi yang 

dilaksanakan siswa dengan mengerjakan 20 soal. Adapun hasil evaluasi siklus II 

dapat dilihat pada tabel 18. 

 

Tabel 18 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika Siklus II 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 Semester II/2013-2014 

 

No Interval f % 

1 40 – 50 3 9,38% 

2 51 – 61 1 3,12% 

3 62 – 72 5 15,62% 

4 73 – 83 3 9,38% 

5 84 – 94 7 21,88% 

6 95 – 105 13 40,62% 

Jumlah 32 100% 
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Gambar 5 Hasil Belajar Matematika Siklus II Siswa Kelas 4 SD Negeri 

Tuntang 02 Semester II/2013-2014 

 

4.2.2. Analisis Data 

Analisis data hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 

dilakukan melalui dua tahap yaitu, analisis ketuntasan dan analisis komparatif. 

4.2.2.1. Analisis Ketuntasan 

Analisis Ketuntasan Siklus I 

 Berdasarkan data hasil belajar matematika siklus I dengan 

membandingkan KKM matematika yaitu ≥ 62, diperoleh hasil bahwa masih ada 

siswa yang belum mencapai KKM. Berikut disajikan tabel analisis ketuntasan 

hasil belajar matematika siklus 1 siswa kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 semester 

II/2013-2014. 
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Tabel 19 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus I 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 Semester II/2013-2014 

 

No Ketuntasan f % 

1 Tuntas 23 72% 

2 Tidak Tuntas 9 28% 

 Rata-rata 65,47 

 Nilai Maksimum 100 

 Nilai Minimum 30 

 

Berdasarkan tabel 19 terlihat bahwa siswa yang mencapai batas KKM yaitu 

≥ 62  berjumlah 23 siswa dengan persentase 72% dan yang belum mencapai KKM 

yaitu < 62 berjumlah 9 siswa dengan persentase 28%. Memiliki rata-rata kelas 

65,47, nilai minimum 30, dan nilai maksimum 100. Berikut disajikan grafik 

ketuntasan hasil belajar matematika siklus 1 siswa kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 

(gambar 6). 

 

 

Gambar 6 Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus I Siswa Kelas 4 SD 

Negeri Tuntang 02 
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Analisis Ketuntasan Siklus II 

 Berdasarkan data hasil belajar matematika siklus II dengan 

membandingkan KKM matematika yaitu ≥ 62, diperoleh hasil bahwa masih ada 

siswa yang belum mencapai KKM. Berikut disajikan tabel analisis ketuntasan 

hasil belajar matematika siklus 1 siswa kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 semester 

II/2013-2014. 

Tabel 20 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus II 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 Semester II/2013-2014 

 

No Ketuntasan F % 

1 Tuntas 28 87% 

2 Tidak Tuntas 4 13% 

 Rata-rata 82,5 

 Nilai Maksimum 100 

 Nilai Minimum 40 

 

Berdasarkan tabel 20 terlihat bahwa siswa yang mencapai batas KKM yaitu 

≥ 62  berjumlah 28 siswa dengan persentase 87% dan yang belum mencapai KKM 

yaitu < 62 berjumlah 4 siswa dengan persentase 13%. Memiliki rata-rata kelas 

82,5, nilai minimum 40, dan nilai maksimum 100. Berikut disajikan grafik 

ketuntasan hasil belajar matematika siklus II siswa kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 

(gambar 7). 
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Gambar 7 Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus II Siswa Kelas 4 

SD Negeri Tuntang 02 

 

4.2.2.2. Analisis Komparatif 

Berdasarkan analisis ketuntasan dan data yang diperoleh saat pra siklus 

maka dapat dilakukan analisis komparatif ketuntasan hasil belajar antar siklus dan 

pra siklus. Berikut tabel analisis komparatif ketuntasan hasil belajar matematika 

siswa kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 Semester II/2013-2014 (tabel 21). 

Tabel 21 

Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 Semester II/2013-2014 

 

No Ketuntasan 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 

f % f % F % 

1 Tuntas  10 31% 23 72% 28 87% 

2 Tidak Tuntas 22 69% 9 28% 4 13% 

 Rata-Rata 56,06 65,47 82,5 

 Nilai Maksimum 83 100 100 

 Nilai Minimum 36 30 40 
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Dari tabel 21 dapat dilihat adanya peningkatan hasil belajar matematika 

siswa kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 untuk setiap siklusnya, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam grafik berikut ini (gambar 8). 

 

 

Gambar 8 Grafik Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 Semester II/2013-2014 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis komparatif, hasil belajar matematika siswa kelas 

4 SD Negeri Tuntang 02 Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang setelah 

diterapkan metode discovery learning menunjukkan peningkatan disetiap 

siklusnya bahkan hasil yang diperoleh mencapai batas KKM (≥62) dan mencapai 

indikator kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 85%. Sebaliknya, hasil belajar 

matematika pra siklus menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa kelas 4 

tergolong rendah karena siswa yang mencapai KKM lebih sedikit daripada yang 

tidak mencapai KKM. 

Hasil belajar matematika siswa kelas 4 pra siklus tergolong rendah, karena 

yang mencapai batas KKM ≥ 62 atau masuk kategori tuntas hanya 10 siswa 

dengan persentase 31% sedangkan siswa yang tidak mencapai batas KKM < 62 
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atau masuk kategori tidak tuntas berjumlah 22 siswa dengan persentase 69%, 

memiliki rata-rata 56,06 dengan nilai maksimal 83 dan nilai minimal 36. 

Rendahnya hasil belajar yang diperoleh salah satunya disebabkan oleh metode 

yang digunakan guru dalam KBM.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas 4 diketahui 

bahwa guru dalam melaksanakan KBM sering menggunakan metode ceramah dan 

penugasan. Metode ini cenderung berpusat pada guru (teacher centered), siswa 

hanya menerima penjelasan tentang ide-ide yang ada di dalam buku yang mereka 

pelajari kemudian mengerjakan latihan-latihan soal. Pembelajaran ini membuat 

siswa kurang aktif, padahal dalam pembelajaran matematika maupun 

pembelajaran lainnya guru dituntut menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik siswa yaitu berpusat pada siswa (student centered). 

Hal ini sejalan dengan tujuan metode discovery learning, yaitu mengubah 

kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif, mengubah pembelajaran yang 

teacher centered (dimana guru menjadi pusat informasi) menjadi student centered 

(siswa menjadi subjek aktif belajar), serta mengubah dari modus expository (siswa 

hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru) ke modus discovery 

(yang menuntut siswa secara aktif menemukan informasi sendiri melalui 

bimbingan guru). 

Metode discovery learning adalah metode pembelajaran yang berbasis pada 

penemuan. Kegiatan pembelajaran dalam metode ini didesain supaya siswa aktif 

dalam belajar dan diarahkan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip melalui 

proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep atau prinsip, siswa 

melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik 

kesimpulan dan sebagainya.  

Dengan menerapkan metode discovery learning diduga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini didasari karena metode ini mengajak siswa untuk 

menemukan konsepnya sendiri. Melalui kegiatan penemuan siswa akan cepat 

memahami materi yang dipelajarinya sebab siswa mengalami langsung bagaimana 

menemukan konsepnya sendiri dalam rangka menyelesaikan masalah. Jika siswa 

paham dengan materi yang dipelajari maka hasil belajarpun akan meningkat. Hal 
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ini dikarenakan tinggi rendahnya hasil belajar siswa ditentukan oleh tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari.  

Berdasarkan analisis komparatif siklus I dan siklus II membuktikan 

pernyataan bahwa metode discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar. 

Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya hasil belajar matematika yang 

dicapai oleh siswa kelas 4 SD Negeri  Tuntang 02, bahkan mencapai batas KKM 

dan mengarah pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

Pada siklus I, siswa yang mendapat hasil belajar matematika ≥ 62 (kategori 

tuntas) mencapai 23 siswa dengan persentase 72%, hasil ini hampir mendekati 

indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 85% dan yang mendapat hasil belajar 

matematika < 62 (kategori tidak tuntas) hanya 9 siswa dengan persentase 28% 

lebih sedikit dibandingkan pra siklus yang mencapai 69%. Rata-rata yang 

diperoleh dari hasil belajar matematika siklus I 65,47 dengan nilai maksimum 100 

dan nilai minimum 30.  

Meningkatnya hasil belajar matematika pada siklus I disebabkan dalam 

KBM telah menerapkan metode discovery learning. Walaupun telah menerapkan 

metode discovery learning, masih ada hasil belajar matematika yang belum bisa 

meningkat bahkan ada yang menurun. Hal ini dapat terjadi karena siswa tersebut 

belum terbiasa dengan metode discovery learning yang berbasis menemukan 

sendiri konsep yang dipelajari. Siswa tersebut masih bingung belajar 

menggunakan metode discovery learning, mereka merasa nyaman dengan metode 

yang biasa digunakan yaitu ceramah dimana siswa hanya diam menerima konsep-

konsep dari guru.  

Pada siklus II hasil belajar matematika mengalami peningkatan 

dibandingkan pada siklus I bahkan hasil belajar matematika yang diperoleh 

melampaui indikator kinerja yang telah ditetapkan sebesar 85%. Hal ini dapat 

dibuktikan, siswa yang masuk dalam kategori tuntas berjumlah 28 dengan 

persentase 87%, lebih 2% dari indikator kinerja dan yang masuk kategori tidak 

tuntas hanya 4 siswa dengan persentase 13%. Dari hasil belajar matematika siklus 

II diperoleh rata-rata kelas 82,5 dengan nilai maksimum 100 dan nilai minimum 

40.  
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Siklus II dilaksanakan berdasarkan perbaikan-perbaikan dalam menerapkan 

metode discovery learning yang telah dilaksanakan pada siklus I. Walaupun 

pembelajaran sudah terlaksana dengan baik, ternyata masih ada siswa yang masuk 

dalam kategori tidak tuntas. Kemungkinan siswa tersebut kurang cocok dengan 

metode discovery learning selain itu peneliti juga melakukan penyelidikan 

terhadap keempat siswa yang tidak tuntas ditemukan bahwa ada faktor lain yang 

mempengaruhi ketidak tuntasan hasil belajar matematika yang diperoleh. Secara 

garis besar faktor-faktornya sebagai berikut; (1) kemampuan kognitif siswa yang 

kurang, (2) minat belajar yang rendah, (3) kondisi kesehatan siswa, dan (4) 

buyarnya konsentrasi siswa. 

Tingkat kemampuan kognitif siswa berpengaruh pada hasil belajar. 

Kemampuan kognitif yang dimaksud adalah kemampuan siswa dalam memahami 

materi yang dipelajari. Semakin cepat siswa memahami materi yang dipelajari, 

maka hasil belajar yang diperoleh semakin meningkat. Sebaliknya semakin lambat 

siswa memahami materi yang dipelajari maka semakin rendah hasil belajarnya. 

Inilah yang terjadi pada keempat siswa yang masuk ke dalam kategori tidak 

tuntas, yaitu lambatnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 

Minat belajar berpengaruh pada hasil belajar, menurut Ruseffendi (Susanto, 

2013) “Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu”. Seorang siswa yang menaruh minat besar terhadap 

pelajaran akan memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Sedangkan seorang yang 

tidak mempunyai minat dalam pelajaran akan merasa bosan dan mengalihkan 

perhatian dengan cara mencari kesibukan sendiri, membuat keributan di dalam 

kelas, diam melamun, dan sebagainya. Keadaan seperti iniah yang terjadi pada 

siswa yang masuk dalam kategori tidak tuntas, mereka belum mempunyai minat 

dalam belajar, sehingga di dalam kelas mereka mencari-cari celah untuk 

mengalihkan perhatiannya saat KBM berlangsung, yang terjadi adalah mereka 

membuat keonaran dengan menjahili siswa lain, sehingga materi yang dipelajari 

kurang bermakna karena fokus membuat keonaran, mengakibatkan hasil belajar 

rendah bahkan tidak tuntas. 
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Kesehatan tubuh berpengaruh pada hasil belajar. Dari hasil observasi siswa 

yang tidak tuntas ada yang sedang mengalami gangguan pada kesehatan 

tubuhnya. Saat KBM berlangsung siswa tersebut tidak fokus pada materi yang 

dipelajari, ia memfokuskan diri pada rasa sakit yang dideritanya. Hal ini 

menyebabkan siswa tersebut hanya menerima sebagian informasi dari 

pembelajaran. Dari sebagian informasi yang ia terima tidak sepenuhnya ia 

pahami, mengakibatkan siswa tersebut memperoleh hasil belajar di bawah KKM 

yang masuk dalam kategori tidak tuntas. 

Konsentrasi, dalam belajar maupun mengerjakan soal evaluasi diperlukan 

konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi diperlukan untuk memfokuskan pikiran pada 

pembelajaran yang sedang dilakukan. Jika konsentrasi buyar, maka pikiran tidak 

lagi fokus pada pembelajaran, namun terfokus pada hal-hal lain diluar 

pembelajaran. Jika hal tersebut terjadi, maka yang masuk ke dalam pikiran bukan 

materi yang dipelajari melainkan hal-hal di luar materi pelajaran. 

Berdasarkan hasil belajar matematika siklus II penerapan metode discovery 

learning  terbukti berhasil meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan teori 

yang sudah ada karena dengan menerapkan metode discovery learning siswa akan 

aktif dalam pembelajaran, karena siswa akan berusaha untuk mencari tahu 

pengetahuannya.  

Keberhasilan pembelajaran dengan menerapkan metode discovery learning 

yang dilaksanakan oleh peneliti diperkuat dengan beberapa hasil penelitian yang 

telah ada sebelumnya, hasil penelitian tersebut diantaranya: (1) Hasil penelitian 

Husain (2013) yang berjudul “Penerapan Metode Discovery Learning dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits di MTs 

Kiayi Modjo Kecamatan Limboto Barat”. Dalam penelitian ini membuktikan 

bahwa dengan menerapkan metode discovery learning dapat meningkatkan 

aktivitas siswa yang dibuktikan aktivitas siswa pada siklus II mengalami 

peningkatan dibandingkan pada siklus I. Peningkatan yang terjadi dapat dilihat 

dari siswa yang sudah berani mengungkapkan pendapatnya masing-masing. (2) 

Hasil penelitian Anggriawan (2013) yang berjudul “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Discovery pada Mata Pelajaran Matematika untuk Meningkatkan 
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Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Tanggung 02 Campurdarat”. Dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa penerapan pembelajaran discovery learning 

dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini dibuktikan pada siklus II hasil belajar 

yang diperoleh menunjukkan siswa yang sudah mencapai KKM sebanyak 17 

siswa dengan persentase 85% lebih besar dari siklus I yaitu hanya 15 siswa yang 

mencapai KKM dengan persentase 75%. Dengan kata lain penelitian tindakan 

yang dilakukan berhasil. (3) Hasil penelitian dari Cita (2013) yang berjudul 

“Penerapan Metode Discovery untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SD pada 

Mata Pelajaran Matematika Materi Pokok Bangun Ruang” menunjukkan 

peningkatan hasil belajar pada tiap siklus. Peningkatan terjadi secara bertahap. 

Pada siklus I peningkatan hasil belajar 55,56%. Kemudian, setelah dilaksanakan 

siklus II peningkatan hasil belajar mencapai 71,12% dan pada siklus III mencapai 

peningkatan 82,22%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode discovery 

learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika. (4) Hasil penelitian 

Iriyanto (2012) yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan 

Metode Penemuan (Discovery) Menggunakan Bantuan Media Dua Dimensi pada 

Siswa Kelas VI Semester II SD Negeri Posong Kecamatan Tulis Kabupaten 

Batang Tahun Pelajaran 2011/2012”. Menunjukkan bahwa penggunaan metode 

penemuan (discovery) dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dibuktikan dengan 

meningkatnya hasil belajar dari kondisi awal siswa yang tuntas 30,67% naik 

menjadi 38,46% yang terjadi pada pelaksanaan siklus I, sedangkan pada siklus II 

mengalami peningkatan yang drastis, yaitu mencapai 84,61%. 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 

discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD 

Negeri Tuntang 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang semester II tahun 

pelajaran 2013/2014. Yang dibuktikan adanya peningkatan siswa yang tuntas dari 

pra siklus yang menghasilkan 10 siswa tuntas dengan persentase 31%, kemudian 

meningkat menjadi 23 siswa yang tuntas dengan persentase 72% pada siklus I, 

dan tambah meningkat lagi siswa yang tuntas pada siklus II yaitu 28 siswa dengan 

persentase 87%. Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 85%, 

maka penelitian tindakan kelas dikatakan berhasil. 
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Keberhasilan yang terjadi karena dalam pembelajaran telah menerapkan 

langkah-langkah pembelajaran metode discovery learning yang terbagi menjadi 2 

tahap yaitu: (1) Tahap persiapan terdiri dari; menentukan tujuan pembelajaran, 

melakukan identifikasi karakteristik siswa, memilih materi pelajaran, menentukan 

topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif, mengembangkan bahan-

bahan ajar, mengatur topik pelajaran, melakukan penilain proses dan hasil belajar. 

(2) Tahap prosedur terdiri dari; stimulasi/pemberian rangsangan, 

pernyataan/identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, 

menarik kesimpulan/generalisasi. 

 


