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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.4. Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini dilakukan dalam praktek pembelajaran dikelas IV SDN 

Salatiga 01 dengan jumlah 51 siswa pada mata pelajaran Matematika pokok 

bahasan sifat – sifat bangun ruang dan jaring – jaring bangun ruang dengan 

menggunakan salah satu komponen KBM yaitu metode pembelajaran 

berbasis joyfull learning. 

4.1.1. Kondisi awal 

Penelitian ini dilakukan di SD Salatiga 01 Kota Salatiga. Dalam hal 

ini siswa kelas IV yang berjumlah 51 siswa. Berdasarkan data dokumentasi 

hasil nilai tes siswa memperoleh hasil belajar  yang kurang. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari hasil pre tes siswa yang yaitu 29,4%  siswa belum tuntas 

belajar sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (70) yang ditetapkan dan 

yang tuntas sesuai dengan KKM hanya 70,6% dan nilai rata-rata kelas  76,6. 

Selain nilai yang masih di bawah KKM keaktifan dalam kelaspun belum 

tampak. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya siswa yang diam saat 

ditanya oleh guru. Berdasarkan hasil tersebut tampak bahwa hasil belajar dan 

keaktifan dalam proses belajar siswa masih kurang sesuai dengan KKM yang 

ditentukan yaitu 70 untuk hasil belajar. 

Berdasarkan hasil belajar yang kurang dari siswa kelas IV SD Salatiga 

01 Kota Salatiga tersebut, peneliti akan melakukan sebuah penelitian tindakan 

kelas sesuai dengan rancangan penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya. Dalam penelitian tersebut peneliti akan menerapkan metode 

pembelajaran berbasis joyfull learning, yang akan diterapkan melalui dua 

siklus yaitu pada materi sifat – sifat bangun ruang dan jaring – jaring bangun 

ruang untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
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4.1.2. Siklus I 

Praktek pembelajaran pertama dilaksanakan dengan pokok bahasan 

sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar, sub 

pokok bahasan sifat- sifat bangun ruang. Dalam siklus I  ini dilakukan 

melalui tiga kali pertemuan dengan rinciannya sebagai berikut: 

1) Perencanaan 

Persiapan yang dilakukan peneliti untuk melaksanakan pertemuan 

pertama ini adalah mempersiapkan instrumen, alat dan bahan untuk 

penelitian agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

2) Tindakan 

a. Pertemuan pertama 

Tindakan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2012 melalui 

beberapa kegiatan sebagai berikut : 

(1) Kegiatan Awal  

a) Berdoa, salam pembuka, presensi 

b) Persiapan alat peraga dan pengecekan sarana prasarana alat 

tulis siswa. 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Apersepsi dan Motivasi 

Menyanyikan lagu “Bangun Ruang” dengan nada lagu “Bangun 
Tidur” 

Bangun Ruang Dimana-mana 

Ada kubus dan ada balok 

Ada tabung dan ada Kerucut 

Ada prisma dan ada Bola 

Guru bertanya kepada siswa:” Berdasarkan  lagu yang sudah 
dinyanyikan apa yang akan dipelajari? Tentang apa yang akan 
dipelajari? 
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(2) Kegiatan Inti  

a) Siswa dibagi menjadi 6 kelompok yang mana nama setiap 

kelompoknya adalah dari nama – nama grup band. 

b) Siswa dalam kelompok akan bersaing dengan kelompok lain 

menjawab kuis yang diberikan oleh guru. 

c) Siswa menjawab kuis yang berhubungan dengan sifat – sifat 

bangun ruang kubus dan balok.  

d) Wakil kelompok menuliskan jawaban kuis di papan tulis. 

e) Setelah semua pertanyaan kuis terjawab, guru mengaitkan 

jawaban – jawaban yang diberikan dengan materi yang 

disampaikan yaitu sifat – sifat bangun ruang kubus dan balok.  

f) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada hal-hal yang 

belum dipahami dari materi pelajaran yang sudah dipelajari 

g) Siswa diberi penguatan oleh guru berupa pujian dan tepuk-

tangan. (konfirmasi) 

 
(3) Kegiatan Akhir  

a) Siswa dan guru membuat kesimpulan dari materi yang sudah 

dipelajari. 

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang telah disediakan. 

c) Siswa diberitahu untuk belajar di rumah tentang pelajaran 

yang akan di pelajari pada pertemuan berikutnya yaitu sifat – 

sifat bangun ruang tabung dan kerucut. 

d) Salam penutup. 

 

b. Pertemuan kedua  

Tindakan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2012 melalui 

beberapa kegiatan sebagai berikut: 

(1).  Kegiatan awal 

a) Berdoa, salam pembuka, presensi 
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b) Persiapan alat peraga dan pengecekan sarana prasarana alat 

tulis siswa. 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Apersepsi 

Guru bertanya tentang pelajaran yang lalu yaitu tentang 
bangun ruang kubus dan balok 

   
(1) Kegiatan Inti  

a) Siswa dibagi menjadi 6 kelompok yang mana nama setiap 

kelompoknya adalah dari nama – nama grup band. 

b) Siswa dalam kelompok akan bersaing dengan kelompok 

lain menjawab kuis yang diberikan oleh guru. 

c) Siswa menjawab kuis yang berhubungan dengan sifat – 

sifat bangun ruang tabung dan kerucut.  

d) Wakil kelompok menuliskan jawaban kuis di papan tulis.  

e) Setelah semua pertanyaan kuis terjawab, guru mengaitkan 

jawaban – jawaban yang diberikan dengan materi yang 

disampaikan yaitu sifat – sifat bangun ruang tabung dan 

kerucut. 

f) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada hal-hal 

yang belum dipahami dari materi pelajaran yang sudah 

dipelajari 

g) Siswa diberi penguatan oleh guru berupa pujian dan tepuk-

tangan. 

 
(2) Kegiatan Penutup  

a) Siswa  dan guru membuat kesimpulan dari materi yang 

sudah dipelajari. 

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang telah disediakan. 

c) Salam penutup 
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3) Observasi 

1. Pertemuan pertama 

Pada pertemuan pertama ini pembelajaran berjalan dengan 

lancar tetapi masih ada sedikit hambatan yaitu sebagai berikut: 

(1) Siswa agak kebingungan dengan metode kuis yang 

diberikan saat   pembelajaran dan kurang bersemangat. 

(2) Ada beberapa siswa yang masih ramai selama proses 

pembelajaran berlangsung sehingga mengganggu teman 

yang lain. 

(3) Pembagian kelompok masih kurang maksimal. 

2. Pertemuan kedua 

(1) Siswa sudah mulai terbiasa dengan metode kuis yang 

diberikan selama pembelajaran  pembelajaran dan 

bersemangat. 

(2) Siswa sudah mulai tenang dan fokus selama proses 

pembelajaran berlangsung sehingga mengganggu teman 

yang lain. 

(3) Ada sedikit kendala dengan media pembelajaran yang 

digunakan yaitu LCD yang sempat mati dan sedikit 

mengganggu proses pembelajaran. 

 

4) Refleksi  

Berdasarkan observasi dan analisis hasil tes pada siklus I 

terdapat 47 siswa yang tuntas dan 4 siswa belum tuntas belajar, 

sehingga perlu diadakan perbaikan pembelajaran. Berdasarkan 

hasil pelaksanaan pembelajaran, diketahui bahwa selama guru 

mengajar pada pembelajaran siklus I siswa sudah aktif akan tetapi 

beberapa siswa tingkat keaktifannya masih kurang. Tingkat 

ketuntasan belajar siswa mencapai 92,2%, tetapi masih ada 7,8% 

siswa belum tuntas belajar. Hal tersebut dikarenakan interaksi guru 
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dengan siswa belum optimal dalam proses pembelajaran di kelas, 

masih terdapat beberapa anak saat mengikuti pelajaran tidak 

mendengarkan penjelasan dan arahan dari guru serta semangatnya 

masih kurang. Akan tetapi telah terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa dari nilai pre tes 76,6  menjadi 82,8  pada hasil tes siklus I. 

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I, 

masih ada siswa yang nilainya belum mencapai KKM (70) maka 

akan peneliti perbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II 

agar hasil belajar siswa tercapai secara optimal. Hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus berikutnya 

antara lain dengan cara : 

a.  Guna mengatasi siswa yang kurang semangat dengan cara 

memotivasi siswa dengan memberi pujian ketika siswa 

menjawab pertanyaan dengan benar. 

b.  Memberikan hadiah agar membuat siswa lebih termotivasi dan 

lebih bersaing dalam mengikuti kuis. 

c.  Memberi arahan dan motivasi agar siswa tidak malu saat 

diminta maju kedepan kelas dalam menyampaikan jawaban. 

4.1.3. Siklus II 

Praktek pembelajaran dilaksanakan dengan pokok bahasan sifat 

bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar , sub pokok 

bahasan menentukan jaring – jaring kubus dan balok. Siklus II ini 

dilakukan melalui dua pertemuan dengan rincian sebagai berikut : 

1) Perencanaan 

Persiapan yang dilakukan peneliti untuk melaksanakan 

pertemuan pada siklus II ini adalah dengan mempersiapkan 

instrumen, alat dan bahan untuk penelitian agar efektifitas 

pembelajaran dapat meningkat dibanding pada siklus I. 
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2) Tindakan 

a. Pertemuan Pertama 

Tindakan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2012 melalui 

beberapa kegiatan sebagai berikut: 

(1). Kegiatan awal 

a) Persiapan alat peraga dan pengecekan sarana prasarana 

alat tulis siswa. 

b) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c) Apersepsi 

 
(2) Kegiatan Inti  

a) Siswa dibagi menjadi 6 kelompok yang mana nama 

setiap kelompoknya adalah dari nama – nama grup band. 

b) Siswa dalam kelompok akan bersaing dengan kelompok 

lain menjawab kuis yang diberikan oleh guru. 

c) Siswa menjawab kuis yang berhubungan dengan jaring - 

jaring bangun ruang kubus. 

d) Wakil kelompok menuliskan jawaban kuis di papan 

tulis. 

e) Setelah semua pertanyaan kuis terjawab, guru 

mengaitkan jawaban – jawaban yang diberikan dengan 

materi yang disampaikan yaitu jaring - jaring bangun 

ruang kubus. 

f) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada hal-hal 

yang belum dipahami dari materi pelajaran yang sudah 

dipelajari 

g) Siswa diberi penguatan oleh guru berupa pujian dan 

tepuk-tangan. 
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(3) Kegiatan Akhir  

a) Siswa  dan guru membuat kesimpulan dari materi yang 

sudah dipelajari. 

b) Siswa diberitahu untuk belajar di rumah tentang 

pelajaran yang akan di pelajari pada pertemuan 

berikutnya yaitu jaring – jaring balok 

c) Salam penutup. 

b. Pertemuan kedua 

Tindakan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2012 melalui 

beberapa kegiatan sebagai berikut : 

(1).  Kegiatan awal 

a) Persiapan alat peraga dan pengecekan sarana prasarana alat 

tulis siswa. 

b) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c) Apersepsi 

Guru bertanya tentang pelajaran yang lalu yaitu tentang jaring 
– jaring kubus 
 

(2) Kegiatan Inti 

a) Siswa dibagi menjadi 6 kelompok yang mana nama 

setiap kelompoknya adalah dari nama – nama grup 

band. 

b) Siswa dalam kelompok akan bersaing dengan kelompok 

lain menjawab kuis yang diberikan oleh guru. 

c) Siswa  menjawab kuis yang berhubungan dengan 

jarring - jaring bangun ruang balok. 

d) Wakil kelompok menuliskan jawaban kuis di papan 

tulis.  
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e) Setelah semua pertanyaan kuis terjawab, guru 

mengaitkan jawaban – jawaban yang diberikan dengan 

materi yang disampaikan yaitu jaring – jaring balok.           

f) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada hal-

hal yang belum dipahami dari materi pelajaran yang 

sudah dipelajari 

g) Siswa diberi penguatan oleh guru berupa pujian dan 

tepuk-tangan.  

 
(3) Kegiatan Penutup  

a) Siswa  dan guru membuat kesimpulan dari materi yang 

sudah dipelajari. 

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang telah 

disediakan. 

c) Salam penutup 

 

2) Observasi 

a. Pertemuan pertama 

Pembelajaran sudah berjalan cukup lancar. Siswa sudah mulai 

terbiasa dan tertarik  dengan pembelajaran yang menggunakan 

metode kuis. Siswa aktif dalam pembelajaran 

b. Pertemuan kedua 

Pembelajaran berjalan baik. Siswa termotivasi dan aktif selama 

pembelajaran berlangsung. 

3) Refleksi 

Berdasarkan observasi dari pelaksanaan siklus II dalam 

kegiatan pembelajaran siswa sudah cukup antusias dan aktif 

dibandingkan saat pembelajaran siklus I, hal ini terjadi karena 

siswa sudah mulai terbiasa dengan metode kuis yang digunakan. 

Selain itu juga siswa yang pada saat siklus I kurang  mendengarkan 
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arahan dari guru pada siklus II ini sudah dapat memperhatikan 

dengan baik. Berdasarkan hasil analisis tes pada siklus II ini, 

ketuntasan siswa sudah mencapai 100%. Hasil tes siswa pada 

siklus II ini nilai rata-ratanya adalah 85,4 dengan kata lain bahwa 

nilai rata-rata tersebut sudah diatas KKM (70 ) yang ditentukan 

sehingga tidak perlu diadakan tindakan siklus berikutnya. 

4.2. Pembahasan Tiap dan Antar Siklus 

Proses pembelajaran dari kondisi awal sampai dengan siklus II 

menunjukkan peningkatan yang lebih baik terlihat dari data penelitian. 

Data penelitian diperoleh selama proses pembelajaran berlangsung, antara 

lain : 

4.2.1. Hasil Evaluasi Pembelajaran 

4.2.1.1. Kondisi awal 

Data hasil evaluasi kondisi awal dalam pembelajaran Matematika 

kelas IV adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 
Tabel  Hasil Evaluasi Kondisi Awal 

 
 No Rentang Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 50 – 60 5 9,8 

2 61 – 70 13 25,2 

3 71 – 80 8 15,7 

4 81 – 90 19 37,3 

5 91 - 100 6 11,8 

Sumber : Berdasarkan data yang telah diolah 
 

Tabel  4.1 menunjukkan frekuensi pada rentang nilai di 

bawah atau sama dengan 70 berjumlah 18, sedangkan pada rentang 
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nilai di atas 70 hanya berjumlah 33. Data tersebut menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran belum cukup optimal. 

Apabila data hasil evaluasi pembelajaran Kondisi Awal  

disajikan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut : 

 

                                      Diagram  4.1 

            Diagram Hasil Evaluasi Pembelajaran Kondisi Awal 
 

Diagram 4.1 menunjukkan hasil evaluasi pada rentang nilai                     

50 - 60 mempunyai  persentase terendah yaitu 9,8%, dan rentang 

nilai 81 – 90 mempunyai persentase tertinggi yaitu 37,3. Secara 

keseluruhan hasil evaluasi pembelajaran kondisi awal, siswa yang 

mendapat nilai di atas KKM  70  masih kurang dari persentase 

100%. 
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4.2.1.2. Siklus I 
Data hasil evaluasi siklus I dengan menggunakan metode 

pembelajaran berbasis joyfull learning dalam pembelajaran 

Matematika kelas IV adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Tabel Hasil Evaluasi Siklus 1 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 50 – 60 0 0 

2 61 – 70 5 9,8 

3 71 – 80 15 29,4 

4 81 – 90 23 45,1 

5 91 - 100 8 15,7 

Sumber : Berdasarkan data yang telah diolah 
 

Tabel 4.2  menunjukkan frekuensi di bawah atau sama 

dengan rentang nilai 70 berjumlah 5, sedangkan pada rentang nilai 

di atas 70 berjumlah 46. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil 

belajar  dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis 

joyfull learning  sudah mengalami peningkatan, tetapi belum 

mencapai indikator keberhasilan yaitu 100% . 

Apabila data hasil evaluasi pembelajaran siklus pertama  

disajikan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut : 
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                 Diagram  4.2 

Diagram Hasil Evaluasi Pembelajaran Siklus I 
 

Diagram  4.2  menunjukkan hasil evaluasi pada rentang 

nilai 61-70 mempunyai persentase terendah yaitu 9,8%, dan 

rentang nilai 81 – 90 mempunyai persentase  tertinggi yaitu 45,1%. 

Secara keseluruhan hasil evaluasi pembelajaran siklus I, siswa 

yang mendapat nilai di atas KKM 70 sudah tercapai dengan 

persentase  92, 2%. 

 

4.2.1.3. Siklus II 

Data hasil evaluasi siklus II dengan menggunakan metode 

pembelajaran berbasis joyfull learning dalam pembelajaran 

Matematika kelas IV adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 
Tabel  Hasil Evaluasi Siklus II 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase (%) 

1 50 – 60 0 0 

2 61 – 70 3 5,9 

3 71 – 80 12 23,5 

4 81 – 90 26 51 

5 91 - 100 10 19,6 

Sumber : Berdasarkan data yang telah diolah 
 

Tabel 4.3 menunjukkan frekuensi di bawah atau sama 

dengan rentang nilai 70 berjumlah 3, sedangkan pada rentang nilai 

di atas 70 berjumlah 48. Data tersebut menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran sudah mengalami ketuntasan hasil belajar dimana 

siswa yang mendapat nilai di atas 70 menunjukkan persentase 

mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan metode pembelajaran 

berbasis joyfull learning  mampu mengatasi permasalahan. 

Apabila data hasil evaluasi pembelajaran siklus II dengan 

menggunakan metode pembelajaran berbasis joyfull learning, yang 

dilakukan dari hasil refleksi siklus I disajikan dalam bentuk 

diagram adalah sebagai berikut : 
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                        Diagram  4.3 
                Diagram Hasil Evaluasi Pembelajaran Siklus II 

Diagram 4.3 menunjukkan hasil evaluasi pada rentang nilai 

61-70 mempunyai persentase terendah yaitu  5,9%, dan rentang 

nilai 81 – 90 mempunyai persentase  tertinggi yaitu 51.  

Hasil evaluasi pembelajaran siklus kedua juga mencapai 

indikator keberhasilan dimana hasil yang diperoleh menunjukkan 

siswa yang mendapat nilai di atas KKM 70 persentasenya 

mencapai 100%. 

 

Tabel 4.4 
Perbandingan hasil belajar kondisi awal, siklus I, dan siklus II 

 

No Nilai (x) Kategori 
Kondisi Awal Siklus I Siklus II 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 x< 70 Belum  Tuntas 15 29,4 4 7,8 0 0 
2 x ≥70 Tuntas 36 70,6 47 92,2 51 100 

        Sumber : Berdasarkan data yang telah diolah 
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Tabel 4.4 menunjukkan pada kondisi awal, jumlah siswa yang 

belum mencapai target KKM ada 15 siswa dan yang sudah mencapai 

target KKM ada 36 siswa, yang berarti persentase ketuntasan  sebesar 

70,6%. Siklus I persentase ketuntasan meningkat smenjadi             

92,2%, tetapi belum mencapai indikator keberhasilan dengan rincian 

47 siswa mencapai target KKM dan 4 siswa belum mencapai target 

KKM. Siklus II ketercapaian KKM sudah maksimal dengan indikator 

keberhasilan pembelajaran mencapai 100%.  

Perbandingan hasil belajar  kondisi awal, siklus I, dan  siklus II 

apabila disisajikan dalam betuk diagram adalah sebagai berikut : 

 

 

Diagram 4.4 
Diagram perbandingan hasil evaluasi belajar  

kondisi awal, siklus I, dan siklus II 
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Diagram 4.4  menunjukkan, kondisi awal jumlah siswa yang 

tuntas adalah 70,6 % siswa, dan 29,4 % belum tuntas. Siklus I 

menunjukkan  92,2%  hasil evaluasi belajar siswa sudah mengalami 

ketuntasan, dan 7,8 % siswa belum mengalami ketuntasan. Siklus II 

menunjukkan 100% hasil evaluasi belajar siswa tuntas. Secara 

keseluruhan apabila dilihat dari indikator keberhasilan kondisi awal 

belum mencapai ketuntasan pembelajaran, sedangkan  siklus I dan 

siklus II mengalami ketuntasan pembelajaran. 

 

4.2.2. Angket Motivasi 

Data dari angket motivasi yang dilakukan pada setiap siklus 

adalah sebagai berikut. Data motivasi belajar ini digunkan untuk 

memperkuat data hasil evaluasi pembelajaran terkait dengan 

penggunaan metode pembelajaran berbasis joyull learning :  

Tabel 4.5 
Data Hasil Angket Motivasi Siklus I 

 

No Skor 
Ketercapaian Kategori Siklus I Ketercapian Jumlah % 

1 1,00 – 1,49 Tidak baik 0 0 
Belum 
tuntas 2 1,50 – 2,49  Kurang 

baik 0 0 

3 3,00 – 3,49 Cukup baik 7 13,7 
4 3,50 – 4,49 Baik 45 86,3 Tuntas 5 4,50 - 5,00 Sangat baik 0 0 

 Sumber : Berdasarkan data yang telah diolah 
 

 Tabel 4.5  menunjukkan 7 siswa pada skor ketercapaian cukup 

baik dan 45 siswa pada skor ketercapaian baik dengan persentase 

ketuntasan sebesar 86,3%. Hal tersebut menjadi indikasi metode 

pembelajaran berbasis joyfull learning  mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 
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 Pelaksanaan pembelajaran siklus II juga memberikan angket 

motivasi kepada siswa. Adapun data angket motivasi pada siklus II 

adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 4.6 

Data Hasil Angket Motivasi Siklus II 

No Skor 
Ketercapaian Kategori Siklus II Ketercapian Jumlah % 

1 1,00 – 1,49 Tidak baik 0 0 
Belum 
tuntas 2 1,50 – 2,49  Kurang 

baik 0 0 

3 3,00 – 3,49 Cukup baik 3 5,9 
4 3,50 – 4,49 Baik 48 94.1 Tuntas 5 5,00 Sangat baik 0 0 

 Sumber : Berdasarkan data yang telah diolah 
 

 Tabel 4.6  menunjukkan 3 siswa pada skor ketercapaian cukup 

baik dan 48 peserta didik pada skor ketercapaian baik dengan 

persentase ketuntasan sebesar 94,1%. Hal tersebut menjadi indikasi 

metode pembelajaran berbasis  joyfull learning  mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

 

4.2.3. Lembar Observasi 

 Hasil pengamatan proses pembelajaran dengan lembar observasi 

dilakukan oleh guru kelas sebagai tindakan supervisi. Hasil 

pengamatan dengan menggunakan lembar observasi dilakukan pada 

pembelajaran Siklus I dan siklus II, karena pada kondisi awal masih 

pada tahap pencarian masalah, dan belum ada tindakan supervisi guru 

kelas.  

 Hasil rekapitulasi setiap tahapan kegiatan pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 

Data Hasil Observasi Pembelajaran 

 

No Tahapan Kegiatan Pembelajaran Keterangan 

1 Siklus I 

 - Kegiatan Awal Pembelajaran 

- Kegiatan Inti Pembelajaran 

- Kegiatan Akhir Pembelajaran 

Baik 

Cukup 

Baik 

2 Siklus II 

 - Kegiatan Awal Pembelajaran 

- Kegiatan Inti Pembelajaran 

- Kegiatan Akhir Pembelajaran 

Baik 

Baik 

Baik 

 Sumber : Berdasarkan data yang telah diolah 
 

 Tabel 4.7 menunjukkan ada peningkatan dalam proses 

pembelajaran yang telah dilakukan, terlihat dari siklus I yang 

menunjukkan proses pembelajaran kegiatan inti pada kriteria cukup 

meningkat menjadi baik pada siklus II. 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Hasil evaluasi pembelajaran 

 Hasil evaluasi pembelajaran dari setiap pembelajaran yang 

dilakukan selalu mengalami peningkatan. Sebelum menggunakan 

metode pembelajaran berbasis  joyfull learning  persentase 

keberhasilan hanya sebesar 70,6 %. Pembelajaran siklus   I dengan 

menggunakan metode pembelajaran berbasis  joyfull learning 

mengalami peningkatan dengan persentase keberhasilan sebesar     



59 
 

 
 

92,2 %, tetapi belum mencapai indikator keberhasilan serta 

peningkatan nialai rata – rata siswa dari 76,6 menjadi 82,8. 

Pembelajaran siklus II  menunjukkan persentase keberhasilan sebesar 

100% dan peningkatan nilai rata – rata siswa dari 82,8 menjadi 85,4. 

Hal tersebut menunjukkan metode pembelajaran berbasis joyfull 

learning  mampu meningkatkan hasil belajar Matematika siswa  kelas 

IV SD N Salatiga 01. 

4.3.2. Proses Pembelajaran 

 Proses pembelajaran pada kondisi awal dengan menggunakan 

metode ceramah, terlihat dari hasil observasi yaitu : siswa kurang 

konsentrasi dengan pembelajaran, siswa merasa jenuh, melakukan 

kegiatan diluar konteks pembelajaran seperti menggambar, berbicara 

di luar materi pembelajaran. Pengaturan waktu pembelajaran pada 

kondisi awal juga belum optimal, hal tersebut terlihat dari pelajaran 

berakhir  melewati jam istirahat. 

 Proses pembelajaran siklus I dengan menggunakan metode 

pembelajaran berbasis joyfull learning  mengalami peningkatan, 

terlihat dari hasil observasi yang menunjukkan siswa tidak melakukan 

kegiatan yang keluar dari  konteks pembelajaran, serta siswa lebih 

konsentrasi dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, terlihat 

dari antusiasme siswa dalam mengikuti kuis yang diadakan saat 

pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran berbasis joyfull 
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learning  yaitu metode kuis belum optimal karena siswa belum terbiasa 

dengan metode kuis yang digunakan. 

 Proses pembelajaran siklus II dengan menggunakan metode 

pembelajaran berbasis joyfull learning semakin meningkat, karena 

proses pembelajaran dilakukan dari hasil refleksi siklus I. Siswa tidak 

hanya konsentrasi dengan kuis dan gambar saja tetapi juga dengan 

materi yang ada didalamnya, serta tidak melakukan kegiatan diluar 

proses pembelajaran dari awal pembelajaran sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Siklus II menunjukkan bahwa metode pembelajaran 

berbasis joyfull learning mampu mengoptimalkan proses pembelajaran 

Matematika kelas IV SD Negeri Salatiga 01. 

4.3.3. Motivasi pembelajaran 

 Penggunaan metode pembelajaran berbasis joyfull learning 

mampu menigkatkan motivasi belajar Matematika , terlihat dari angket 

motivasi pada siklus I mencapai persentase 86,3% dan siklus II yang 

mencapai persentase 94,1% pada interval 3,50 – 4,49 dengan  kriteria 

baik. Dapat disimpulkan metode pembelajaran berbasis joyfull 

learning lebih sesuai dalam meningkatkan motivasi belajar  

Matematika siswa kelas IV SD Negeri Salatiga 01. 

 


