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                                                           BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

IV.1.   Gambaran Umum Subyek Penelitian 
  Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Tambakrejo kecamatan Wirosari Kabupaten 
Grobogan. SD Negeri 1 Tambakrejo terletak wilayah bagian selatan kecamatan Wirosari 
,yaitu wilayah paling  pinggir dari kecamatan Wirosari yang berbatasan dengan kecamatan 
Pulokulon. Jarak ke Ibukota kecamatan kira-kira 7 km. Akses jalan menuju ibukota 
kecamatan masih memprihatinkan sekali. Demikian juga jalan yang ditempuh siswa 
menuju sekolah keadaanya juga memprihatinkan.   
         Keadaan siswa   
         Pada umumnya siswa SDN 1 Tambakrejo berasal dari keluarga miskin.Orang siswa 
rata-rata hanya berpendidikan SD, mata pencaharianya rata-rata sebagai petani atau 
buruh tani.Hal ini mempengaruhi kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya. 
Siswa berangkat kesekolah ada yang bersepeda ada pula yang jalan kaki. 
 Peserta didik yang tertampung di SD Negeri 1 Tambakrejo keseluruhan berjumlah  
197. Terdiri dari 117 peserta didik perempuan dan 80 peserta didik laki – laki. Pada tiap – 
tiap kelas diampu oleh 1 orang guru. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dimulai pada 
pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.10 WIB. Jumlah tenaga kependidikan yang ada 
di SD Negeri 1 Tambakrejo adalah 10 orang. Terdiri dari 5 guru PNS dan 5 guru Wiyata 
Bhakti. Dari pengamatan peneliti kondisi sosial SD Negeri 1 Tambakrejo termasuk ketagori 
bawah ( Standar Pelayanan Minimal ).   
  Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dengan 
menggunakan teori Bruner . Adapun pembahasan yang menghubungkan teori sebelumnya 
dengan hasil penelitian dilakukan adalah : 
IV.1 Proses pembelajaran Matematika tentang operasi penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat dengan menerapkan teori Bruner dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik. 
 Pembelajaran dengan menerapkan teori Bruner pada dasarnya setiap individu pada 
waktu mengalami atau mengenal peristiwa yang ada di dalam lingkungannya dapat 
menemukan cara untuk menyatakan kembali peristiwa tersebut di dalam pikirannya, yaitu 
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suatu model mental tentang peristiwa yang dialaminya. Proses belajar dibagi menjadi 3 
tahap yaitu : Tahap Enaktik,  Ikonik, dan  Simbolik.  
              Hal ini sesuai dengan  hasil penelitian yang kami lakukan di SD Negeri 1 
Tambakrejo dengan menerapkan teori Bruner, mampu meningkatkan hasil belajar peserta 
didik dengan menerapkan teori Bruner pada mata pelajaran Matematika tentang 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di Kelas V semester 1 tahun 2011/2012. 
Nilai rata – rata kelas siswa meningkat setelah pembelajaran dengan menerapkan teori 
Bruner.     
            Pada kondisi awal nilai rata – rata 50 dan jumlah peserta didik yang tuntas belajar 
adalah 8 peserta didi atau 26 %, pada siklus I jumlah peserta didik yang tuntas belajar 
menjadi 25 peserta didik atau 83 %, dan pada siklus II meningkat menjadi 28 peserta didik 
yang tuntas belajar atau 93 %.  
IV.2  Hambatan yang dialami pada saat tindakan perbaikan pembelajaran matematika 
tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menerapkan 
teori Bruner. 
 Pada dasarnya Pembelajaran mata pelajaran Matematika tentang operasi hitung 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat  dengan menerapkan teori Bruner tidak ada 
yang signifikan. Hambatan yang kami rasakan diantaranya adalah karena kami belum 
mampu mengimplementasikan tentang teori Bruner dalam kegiatan proses pembelajaran 
dengan baik, alat peraga/media pembelajaran kurang memadai, sehingga peneliti harus 
membuat sendiri alat peraga tersebut. Selain itu tidak semua materi pelajaran dapat 
dikionkretkan dengan tepat. Penerapan teori Bruner untuk pembelajaran matematika di SD 
Negeri 1 Tambakrejo memang belum pernah diterapkan. Sehingga perlu kreatifitas guru 
dalam menentukan trik pendekatan pembelajaran yang tepat. Sehingga proses 
pembelajaran lebih kreatif, inovatif dan menyanangkan bagi peserta didik yang pada 
akhirnya hasil belajar yang diperoleh lebih meningkat. 

IV.2.   Pelaksanaan Tindakan 
 Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Tambakrejo pada kelas V semester 1 tahun 
pelajaran 2011/2012 dengan jumlah peserta didik 30. Terdiri dari 15 laki – laki dan 15 



 
26 

 

 
 

perempuan pada mata pelajaran Matematika Kompetensi Dasar Penjumlahan dan 
pengurangan bilangan Bulat dengan menerapkan teori Brunner.   

IV.2.1.  Kondisi Awal 
            Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada kelas V SD Negeri 1 
Tambakrejo pada mata pelajaran Matematika tentang penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat terbukti hasil belajar peserta didik sangat rendah. Hal ini terbukti dari data 
nilai hasil evaluasi hasil belajar  tentang penjumlahan dan penguarangan sebagian besar 
peserta didik memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal ( > 60 ). Yang telah 
tuntas hanya 8 siswa ( 26 % ). Perolehan data pada kondisi awal sebelum diadakan 
tindakan perbaikan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.         
                                                   Tabel 4.1 

Rekapitulasi Hasil Evaluasi kondisi awal mata pelajaran Matematika kelas V 
Tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 
SD Negeri 1 Tambakrejo semester 1 tahun 2011/1012 

No Kategori Kondisi awal 
Jumlah % 

1 Tuntas 8 26 
2 Belum tuntas 22 74 
3 Jumlah 30 100 
4 Nilai terendah 30 
5 Nilai tertinggi 80 
6 Rata - rata 50 

 
 Pada tabel 4.1 dapat kita lihat bahwa peserta didik yang mengalami ketuntasan 
dalam belajar atau mencapai KKM ( > 60 ) pada kondisi awal sebelum diadakan tindakan 
sebanyak 8 siwa atau 26 %, yang belum tuntas sejumlah 22 siswa atau 74 %. Rata – rata 
nilai pada kondisi awal adalah 50. Nilai terendah 30 dan nilai tertinggi adalah 80. 
 Dari data tersebut membuktikan rendahnya hasil belajar peserta didik kelas V SD 
Negeri 1 Tambakrejo pada mata pelajaran matematika tentang penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat tersebut. Kondisi seperti ini dapat disebabkan, diantaranya 
guru belum menggunakan media pembelajaran yang tepat, disamping itu guru belum 
menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovtif. Sehingga materi yang diajarkan 
guru kurang menarik perhatian peserta didik. Di samping itu sampai saat ini mata pelajaran 
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Matematika masih dianggap siswa sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan. 
Nilai evaluasi dari  keadaan awal dapat kami sajikan pada gambar grafik di bawah ini.  

Gambar grafik lingkar tabel 4.1 

 
Gambar tabel 4.1 persentasi ketuntasan belajar mata pelajaran matematika tentang 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ,pada kondisi awal di Kelas V SD  Negeri 1 
Tambakrejo tahun 2011/2012 
 Berdasarkan data nilai hasil evaluasi belajar yang dialami peserta didik pada mata 
pelajaran matemtika di SD Negeri 1 Tambakrejo tahun pelajaran 2011/2012 di atas, maka 
akan diadakan penelitian Tindakan Kelas sesuai dengan rencana yang telah direncanakan 
pada sebelumnya. Penelitian ini akan melaksanakan dengan menggunakan teori Brunner 
pada pembelajaran matematika tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 
guna meningkatkan hasil belajar peserta didik yang akan dilaksanakan melalui dua siklus.   

IV.2.2.  Siklus I 
 Bertolak dari uraian kondisi awal peserta didik kelas V SD Negeri 1 Tambakrejo di 
atas, peneliti  melakukan tindakan perbaikan pembelajaran siklus I. Langkah –langkah 
tindakan yang akan dilakukan pada siklus I adalah sebagai berikut : 
IV.2.2.1.  Perencanaan ( planning ) 
 Pada siklus I dilaksanakan melalui dua pertemuan masing – masing berdurasii 
waktu 4 x 35 menit. Karena ada dua konsep yang akan diberikan maka masing-masing 
pertemuan menyajikan satu konsep saja. Untuk memudahkan siswa dalam menemukan 
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atau memahami konsep yang akan dipelajari. Pertemuan pertama tanggal 6 Oktober 2011 
untuk menyampaikan pembelajaran tentang penjumlahan bilangan bulat sedangkan 
pertemuan kedua tanggal 13 Oktober 2011 untuk menyampaikan tentang pengurangan 
bilangan bulat.  Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melksanakan tindakan pada 
siklus I antara lain adalah menyusun RPP dengan Standar Kompetensi Penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat, membuat lembar kerja pengamatan yang akan digunakan 
untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan guru dan peserta didik 
pada tiap – tiap pertemuan, membuat lembar kerja peserta didik ( LKS ) dan membuat soal 
– soal untuk mengetahui tingkat pemahaman sisw tentang materi yang dipelajari.  
IV.2.2.2.   Pelaksanaan Tindakan dan Observasi   
IV.2.2.2.1.  Pertemuan Pertama 
 Pertemuan pertama  dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2011 pada jam pelajaran 
pertama dan kedua dengan Kompetensi dasar Melakukan operasi hitung Penjumlahan 
bilangan bulat . Indikator yang akan dicapai adalah Menggunakan penerapan teori Bruner , 
untuk melakukan penjumlahan bilangan bulat dengan efektif dan efisien. Langkah – 
langkah yang diambil dalam pembelajaran pada siklus I  menyiapkan alat-alat 
pembelajaran , mengabsen kehadiran peserta didik , apersepsi dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 
 Setelah apersepsi dilaksanakan pada kegiatan inti guru menjelaskan materi operasi 
bilangan bulat tentang penjumlahan bilangan bulat. Dilanjutkan siswa melakukan 
Eksplorasi dengan mengerjakan tugas-tugas dalam LKS , untuk dapat menemukan sendiri 
tentang konsep penjumlahan dengan benar secara kelompok. Kemudian setelah selesai 
mengerjakan LKS diteruskan tahap Elaborasi, siswa mempresentasikan hasil kerja 
kelompok di depan kelas dan kelompok lain menanggapinya bergantian.  Dengan hasil 
kerja peserta didik tersebut guru membahas kembali operasi penjumlahan bilangan bulat . 
Kemudian guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menanyakan materi 
yang belum jelas. 
 Sebagai penutup atau langkah akhir pada pertemuan siklus I, guru menyimpulkan 
semua proses kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran pada pertemuan pertama. 
Kemudian guru memberikan refleksi dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara 
lisan untuk mengetahui tingkat pemahaman  tentang penjumlahan bilangan bulat yang 
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baru saja dipelajari peserta didik serta menanyakan tanggapan siswa tentang proses 
pembelajaran yang baru saja dilaksanakan.  
 Pengamatan dilaksanakan oleh observer dengan mengisi lembar pengamatan yang 
telah disediakan selama pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil pengamatan 
tersebut dapat diketahui kelemahan dan kekurangan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran dan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dari lembar pengamatan   
( data terlampir ) diketahui kelemahan dan kekurangan jalannya proses pembelajaran 
pertemuan pertama diantaranya adalah guru terlalu cepat dalam memberikan penjelasan 
materi tentang penjumlahan ,dan metode ceramah masih mendominasi proses 
pembelajaran. Kelebihan yang dimiliki guru dalam pembelajaran pada pertemuan pertama 
antara lain guru sudah mempesiapkan perangkat pembelajaran secara baik, guru sudah 
melaksanakan apersepsi, motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. Disamping kekurangan dan kelebihan guru, observer juga menemukan 
kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik dalam mengikuti 
pembelajaran. Diantaranya peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menerima 
materi pelajaran yang disajikan guru. Karena guru terlalu cepat dalam memberikan 
penjelasan materi. Dalam mengerjakan kelompok masih didominasi oleh siswa – siswa 
yang pandai, maka masih banyak siswa yang pasif dalam mengikuti pembelajaran 
terutama siswa –siswa yang kurang pandai. Soal-soal Evaluasi yang dilaksanakan pada 
siklus I akhir pertemuan II, bilangannya terlalu besar, hingga siswa kesulitan 
menyelsaikannya. Kelebihannya peserta didik sudah mengetahui tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran pertemuan pertama tersebut.  
 Setelah mengetahui dan memperhatikan kekurangan dan kelemahan yang 
diperoleh dari hasil pengamatan observer pada pertemuan pertama, guru merencanakan 
tindakan perbaikan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Langkah – langkah 
yang direncanakan untuk pelaksanaan pertemuan berikutnya antara lain dalam 
penyampaian materi pelajaran guru menjelaskan secara perlahan dan detail tentang 
materi penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga mobil- mobilan pada 
garis bilangan yang terbuat dari kayu dan memberikan beberapa contoh pengoperasian 
media tersebut dalam penjumlahan bilangan bulat. Guru akan mengkondisikan situasi 
kelas agar dalam pembelajaran peserta didik dapat lebih aktif.  Guru harus menyiapkan   
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media pembelajaran sebanyak jumlah kelompoknya. Guru harus lebih mengawasi siswa,  
serta  melibatkan semua peserta didik dalam mengerjakan tuags kelompok , melakukan 
presentasi dan dalam mengambil kesimpulan tentang materi pada akhir pembelajaran. 
IV.2.2.2.2.  Pertemuan Kedua 
   Untuk pertemuan kedua guru menyampaikan materi tentang pengurangan 
bilangan bulat.yang masih ditemukan beberapa kekurangan dan kelemahan dilaksanakan 
pertemuan kedua. Sebelum melaksanakan pertemuan kedua peneliti mempersiapkan 
terlebih dahulu segala sesuatu yang akan digunakan dalam pelaksanaan pertemuan 
kedua. Terlebih dahulu peneliti melaksanakan diskusi dengan observer untuk menentukan 
waktu yang akan digunakan melaksanakan pertemuan kedua.  
   Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2011 jam pertama dan 
kedua. Pada kegiatan awal peneliti memulai pembelajaran dengan berdoa bersama, 
memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan tentang pelajaran yang lalu. 
Kemudian memberikan motivasi kepada siswa berupa dorongan agar siswa dapat lebih 
subgguh-sungguh dalam mengikuti jalannya pembelajaran kali ini. Dan menyampaikan, 
tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Sebelum memberikan penjelasan tenteng materi 
guru membagi kelas menjadi 4 kelompok. Kemudian guru menjelaskan  materi tentang 
pengurangan bilangan bulat, menggunakan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan 
dari kayu. Dilanjutkan guru memberikan lembar kerja untuk dikerjakan secara kelompok. 
Setelah selesai mengerjakan guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan  
hasil kerja kelompok di depan kelas. Guru memberikan pengahargaan kepada kelompok 
yang berani menuliskan hasil kerja kelompok di depan kelas dan kelompok yang paling 
baik hasil kerjanya. Kemudian bersama peserta didik guru menarik kesimpulan dari materi 
pembelajaran. Tidak lupa guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
menanyakan tentang materi yang belum jelas. 
 Kegiatan inti pertemuan kedua guru memberikan soal – soal evaluasi kepada 
peserta didik untuk di kerjakan secara individu guna mengukur tingkat pemahaman materi 
dan hasil belajar peserta didik dalam mengurangkan dua bilangan bulat.. Bersama peserta 
didik guru membahas hasil evaluasi yang telah selesai dikerjakan. Selanjutnya untuk 
mengakhiri pertemuan kedua guru memberikan umpan balik dan refleksi dengan 
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memotivasi dan menyampaikan pesan moral kepada peserta didik, tentang sikap tanggung 
jawab , percaya diri , tidak memaksakan kehendak dan sikap kerja sama. 
Langkah – langkah yang ditempuh guru dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan 
RPP yang disusun. sudah menerapkan teori Bruner yaitu proses dalam memahami materi 
menurt Tahap enaktif , ikonik dan simbolik. Menggunakan alat peraga dalam 
menyampaikan konsep. Peserta didik juga sudah menunjukkan keaktifannya dalam 
mengikuti proses pembelajaran.  Sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan baik 
konsep , peserta didik merasa senang dan tidak bosan selama mengikuti pembelajaran. 
 Selama proses pembelajaran penerapan teori Bruner berlangsung guru kelas V  ( 
observer ) mengamati berlangsungnya pembelajaran pada tiap pertemuan. Dari hasil 
pengamatan tersebut akan digunakan untuk merencanakan tindakan perbaikan pada 
siklus berikutnya. 
   
IV.2.2.3.  Hasil Belajar 
 Selesai pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan menerapkan teori Bruner dan 
penggunaan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan, peneliti mengadakan evaluasi 
tertulis pada akhir siklus I pertemuan kedua. Hasil prestasi belajar peserta didik dari 
sebelum dilaksanakan tindakan perbaikkan dan sesudah dilaksanakan tindakan perbaikan 
pada siklus I mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari rekap nilai ulangan harian 
sebelum dilaksanakan tindakan dan sesudah dilaksanakan tindakan pada siklus I ( 
terlampir ). Hasil belajar yang diperoleh sebelum penerapan teori Bruner pada siklus I 
peserta didik yang mengalami ketuntasan dalam pembelajaran atau yang mencapai 
Kriteria Ketuntasan Minimal ( > 60 ) adalah 8 peserta didik dari jumlah keseluruhan 30 
peserta didik atau 26 %. Sedangkan peserta didik yang belum tuntas adalah 22 peserta 
didik atau 74 %. Nilai terendah sebelum dilaksanakan tindakan adalah 30 dan rata – rata 
nilai yang diperoleh adalah 50. Oleh karena itu perlu adanya tindakan perbaikan dalam 
proses kegiatan pembelajaran pada siklus I sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang 
meningkat. 
 Setelah dilaksanakan tindakan perbaikan pada siklus I hasil belajar yang diperoleh 
mengalami peningkatan. Dari jumlah keselouruhan peserta didik terdapat 25 peserta didik 
atau 83 % pesert didik yang mengalami ketuntasan dalam pembelajaran. Dan 5 peserta 
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didik atau 17 % peserta didik yang belum tuntas atau belum mencapai KKM ( > 60 ). Nilai 
terendah pada siklus I adalah 50 dan nilai tertinggi adalah 100. Dengan nilai rata – rata 71. 
Dari hasil belajar tersebut membuktikan bahwa terjadi peningkatan dibanding sebelum 
dilaksanakan tindakan perbaikan pada siklus I. Namun peningkatan tersebut belum 
mencapai indicator kinerja yang sudah ditentukan yaitu > 90 % mencapai ketuntasan 
dalam pembelajaran. Agar hasil belajar dapat mencapai indicator kinerja yang ditentukan 
perlu adanya perencanaan tindakan perbaikan pada siklus II. 
IV.2.2.4.  Refleksi ( reflecting ) 
 Setelah peneliti melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teori Bruner dan 
menggunakan alat peaga garis bilangan, terjadi peningkatan hasil belajar. Dari nilai rata – 
rata 50 menjadi 71. Yang mengalami ketuntasan belajar dari kondisi awal 8 peserta didik 
menjadi 25 peserta didik. 
 Pada kegiatan refleksi ini, peneliti mendapat masukan dari observer agar dalam 
pembelajaran disamping menerapkan teori Bruner juga perlu adanya alat peraga yang 
tepat untuk menarik perhatian dan mempermudah peserta didik dalam memahami konsep 
yang bersifat abstrak. Saran dan masukan dari observer akan dilaksanakan untuk 
perbaikan tindakan pada pertemuan berikutnya. 
 Penerapan Teori Bruner yang didukung dengan penggunaan alat peraga  dan 
memerlukan  metode lain yang tepat misalnya diskusi dan demonstrasi dalam 
pembelajaran pertemuan berikutnya terlihat proses kegiatan pembelajaran lebih hidup. 
Peserta didik lebih aktif dan terlihat asyik terhanyut dalam proses pembelajaran. sehingga 
terasa lebih menyenangkan. 

IV.2.3.  Siklus II 
IV.2.3.1.   Perencanaan ( Planning ) 
 Pelaksanan siklus II juga terdiri dari dua kali pertemuan dengan waktu yang 
digunakan adalah 4 x 35 menit. Pada Siklus II peretemuan pertama ini untuk memperbaiki 
materi dari siklus I pertemuan pertama tentang penjumlahan bilangan bulat.Persiapan 
yang dilakukan peneliti sebelum malaksanakan tindakan pembelajaran pada siklus II 
antara lain adalah menyiapkan instrument pembelajaran,untuk siklus II,menyiapkan lembar 
evaluasi, dan menyiapkan lembar observasi, lembar kerja siswa. Guru perlu menambah 
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alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan, menambah jumlah kelompok dari 4 
kelompok menjadi 6 kelompok agar semua dapat terlibat dalam proses menemukan 
konsep penjumlahan atau pada presentasi hasil kerja kelompok. Membuat soal-soal 
evaluasi dengan bilangan yang lebih kecil.  
IV.2.3.2.  Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 
IV.2.3.2.1. Pertemuan Pertama 
 Pelaksanaan pertemuan pertama siklus II dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 
2011 melalui beberapa langkah kegiatan. Materi yang diajarkan melanjutkan materi yang 
lalu tentang, Penjumlahan bilangan bulat. Langkah yang ditempuh pada Guru membagikan  
kegiatan awal diantaranya adalah sebelum memulai pembelajaran terlebih dulu mengajak 
peserta didik untuk berdoa bersama dilanjutkan dengan mengabsen kehadiran peserta 
didik.Melaksanakan apersespsi dan memberikan motivasi kepada siswa agar semua siswa 
dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih sungguh-sungguh. Menyampaikan 
tujuan pembelajaran kemudian mejelaskan kembali materi pelajaran tentang penjumlahan 
bilangan bulat secara ringkas.  Kemudian guru membagi kelas menjadi 6 
kelompok,masing-masing kelompok hanya 5 siswa. Diteruskan dengan membagikan LKS 
dan menjelaskan tugas – tugas yang harus dikerjakan pada LKS secara kelompok. 
Setelah siswa selesai mengerjkan LKS guru meminta salah satu kelompok untuk 
melaporkan hasil kerja kelompoknya masing – masing, dan kelompok lainnya diminta 
untuk menanggapi secara bergantian. Guru memberikan reward kepada peserta didik 
yang berani maju di depan kelas untuk melaporkan hasil kerja kelompok. Dari hasil kerja 
kelompok bersama peserta didik guru mangadakan pembahasan materi tentang konsep 
penjumlahan untuk disimpulkan. Langkah pada pertemuan pertama diakhiri dengan 
pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh guru untuk mengukur tingkat pemahaman 
peserta didik terhadap materi yang baru saja di pelajari. Selanjutnya guru memberikan 
penjelasan kegiatan –kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. 
 Langkah – langkah kegiatan yang dilakukan guru pada pertemuan pertama sudah 
sesuai dengan RPP dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau dengan kata 
lain sesuai dengan hasil pengamatan observer yang hasilnya terlampir.  
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IV.2.3.2.2  Pertemuan Kedua 
 Untuk melaksanakan pertemuan kedua terlebih dahualu peneliti mengadakan 
diskusi dan konsultasi dengan observer guna menentukan langkah – langkah perbaikan 
yang akan dilaksanakan pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua dilaksanakan pada 
tanggal 27 Oktober 2011. Kegiatan awal yang dilaksanakan peneliti adalah berdoa dan 
mengabsen kehadiran peserta didik. Kemudian dilanjutkan mengajukan pertanyaan 
tentang materi yang telah lalu. Dari jawaban peserta didik guru secara sekilas dapat 
mengkaji ulang materi tersebut. Pada akhir pertemuan kedua ini guru mengadakan 
evaluasi dengan memberikan soal – soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. 
Evaluasi tersebut untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik terhadap materi yang 
diajarkan. Dengan demikian guru dapat mengetahui tingkat peningkatan hasil 
pembelajaran dari tindakan perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah 
selesai guru merefleksi pembelajaran yang telah berlangsung.  
 Observer ( guru kelas VI ) mengadakan pengamatan selama pembelajaran 
berlangsung dengan mengisi lembar observasi ( terlampir ). Dari hasil pengamatan 
observer diperoleh hasil yang sudah baik. Baik pertemuan pertama maupun pertemuan 
kedua. Hal ini dikarenakan peneliti sudah memperbaiki langkah – langkah tindakan yang 
menjadi kekurarangan dan kelemahan pada siklus I dan siklus II pertemuan pertama. 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada lembar observasi guru dan peserta didik yang terlampir. 
IV.2.3.3. Hasil Belajar 
 Hasil belajar peserta didik yang diperoleh dalam tindakan perbaikan pembelajaran 
pada Siklus II dengan menerapkan teori Bruner dengan menggunakan alat peraga mobil-
mobilan pada garis bilngan bulat menunjukkan peningkatan dari sebelumnya diadakan 
tindakan maupun dari siklus I  Terbukti hasil tes tertulis yang dilaksanakan sebagai 
evaluasi pada akhir pertemuan kedua hasilnya meningkat. Lebih jelasnya dapt dilihat dari 
hasil rekapitulasi hasil nilai ulangan harian sebelum dilaksanakan tindakan dan sesudah 
dilaksanakan tindakan yang ditempuh pada siklus I dan siklus II.( hasil terlampir ). Hasil 
belajar peserta didik setelah diadakan tindakan perbaikan pembelajaran dengan 
menerapkan teori Bruner dan menggunakan alat peraga dari 30 peserta didik yang 
mencapai ketuntasan belajar ( > 60 ) adalah 28 peserta didik atau 93 %. Nilai teredah 
pada siklus II 50 dan nilai tertinggi 100, nilai rata-rata kelas 79. Dengan demikian 
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pembelajaran dengan menerapkan teori Bruner dan menggunakan alat peraga hasil 
belajar yang dicapai peserta didik sudah mencapai indikator kinerja yaitu > 90 %. Dari hasil 
tersebut membuktikan bahwa pembelajaran pada mata pelajaran matematika tentang 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas V dengan menerapkan teori Bruner 
dan menggunakan alat peraga dapat meningkatkan keaktifan dan keefektifan 
pembelajaran sehingga hasilnya meningkat. 
IV.2.3.4.  Refleksi ( reflecting ) 
Yang menjadi refleksi pembelajaran pada siklus II ini adalah tercapainya Kriteria 
Ketuntasan Minimal. Pelaksanaan tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan 
teori Bruner dan menggunakan alat peraga mobi-mobilan pada garis bilangan bulat, 
kondisi peserta didik lebih aktif dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. 
Terlihat dari hasil evaluasi belajar peserta didik pada siklus II 93%  peserta dididik mecapai 
ketuntasan dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi yang baik 
antara guru dan peserta didik dan antara siswa dengan siswa. Jadi peserta didik tidak 
hanya  menjadi pendengar pasif penjelasan tetapi ikut aktif dalam setiap proses kegiatan 
pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran berjalan optimal sesuai dengan yang 
diharapkan. 

IV.3.  Hasil Analisis Data 
 Pada tahap ini akan dipaparkan hasil analisis data penelitian tentang hasil belajar 
peserta didik pada mata pelajaran matematika tentang operasi hitung penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat  dengan menerapkan teori Bruner dan menggunakan alat 
peraga mobil-mobilan pada garis bilangan bulat. Paparan hasil dari setiap siklus sebagai 
berikut : 
IV.3.1. Analisis Data Siklus I 
 Setelah proses pembelajaran dengan menerakan teori Bruner dan menggunakan 
alat peraga pada siklus I diperolah hasil belajar seperti pada tabel 4.2 berikut : 
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Perbandingan Keadaan Nilai Hasil Evaluasi  
Kondisi awal dan siklus I mata pelajaran matematika 

Kelas V semester 1 SD Negeri 1 Tambakrejo tahun 2011/2012 

No Kategori Kondisi Awal Siklus I 
Jumlah % Jumlah % 

1 Tuntas  8 26 25 83 
2 Belum tuntas 22 74 5 17 
3 Jumlah  30 100 30 100 
4 Nilai terendah 30 50 
5 Nilai tertinggi 80 100 
6 Rata – rata 50 71 

  
  Dari tabel 4.2 di atas dapat kita lihat perbandingan antara hasil belajar sebelum 
dilaksanakan tindakan perbaikan pembelajaran pada Kondisi awal dan sesudah 
dilaksanakan tindakan perbaikan pembelajaran pada siklus  I. data tersebut menunjukkan 
peserta didik yang mengalami ketuntasan dalam belajar pada kondisi awal adalah 8 
peserta didik atau 26 % dan yang belum tuntas dalam pembelajaran adalah 22 peserta 
didik atau 74 %. Sedangkan pada Siklus I pada tabel mnunjukkan data peserta didik yang 
tuntas dalam belajar adalah 25 peserta didik atau 83 % dan peserta didik yang belum 
mengalami ketuntasan dalam pembelajaran adalah 5 pserta didik atau 17 %. Sehingga 
berdasarkan tabel di atas pembelajaran dengan menerapkan teori Bruner dan 
menggunakan alat peraga pada mata pelajaran matematika tentang operasi hitung 
bilangan bulat dengan sifat – sifatnya dapat lebih meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat 
kita lihat pada gambar grafik Lingkar tabel 4.2 berikut ini : 
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          Gambar tabel 4.2. Diagram Lingkar persentasi hasil rekapitulasi nilai ulangan harian 
mata pelajaran matematika SD Negeri 1 Tambakrejo. 
 Berdasarkan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa peserta didik yang mencapai 
KKM ( >60 ) dalam pembelajaran siklus I adalah 83 % dan yang belum mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal adalah 17 % 
 Meningkatnya hasil belajar peserta didik pada pembelajaran siklus I lebih 
dikarenakan pada pembelajaran siklus I peneliti menerapkan teori Bruner dan 
menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajarn. Namun peningkatan  
dari hasil belajar pada siklus I belum mencapai Indikator yang telah ditentuan yakni yang 
tuntas KKM harusnya mencapai 90%, maka diadakan tindakan perbaikan lagi pada siklus 
II agar hasil belajar menjadi lebih optimal dan dapat mencapai Indikator Kinerja. 
IV.3.2. Analisis Data Siklus II 
 Analisis hasil belajar yang diperoleh pada siklus II setelah dilaksanakan tindakan 
perbaikan dengan menerapkan teori Bruner dan menggunankan alat peraga yang sesuai 
adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 
Rekapitulasi nilai kondisi awal dan siklus II mata pelajaran matematika 

Kelas V semester 1 SD Negeri 1 Tambakrejo tahun 2011/2012 

No Ketagori Kondisi Awal Siklus II 
Jumlah % Jumlah % 

1 Tuntas  8 26 28 93 
2 Belum tuntas 22 74 2 7 
3 Jumlah  30 100 30 100 
4 Nilai terendah 30 50 
5 Nilai tertinggi 80 100 
6 Rata – rata 50 79 

 
 Berdasarkan tabel 4.3. dapat kita lihat perbandingan antara hasil belajar pada 
kondisi awal dan hasil belajar pad siklus II. Hasil belajar pada kondisi awal menunjukkan 
peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran adalah 8 peserta didik atau 26 % dan 
peserta didik yang belum tuntas adalah 22 peserta didik atau 74 %. Pada siklus II peserta 
didik yang mencapai ketuntasan dalam belajar adalah 28 peserta didik atau 93 % dan 
yang belum tuntas adalah 2 peserta didik atau 7 %. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada 
gambar grafik lingkar berikut ini : 
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                                                       Gambar 4.3 
grafik Lingkar persentasi rekapitulasi hasil ulangan harian matematika SD Negeri 1 

Tambakrejo 

 
 Dari gambar grafik Lingkar di atas dapat diketahui persentasi hasil belajar peserta 
didik pada siklus II. Pada siklus II peserta didik yang tuntam dalam belajar adalah 93 % 
dan yang belum tuntas adalah 7 %. Dengan demikian pembelajaran pada siklus II peneliti 
menerapkan  teori Bruner dan menggunakan alat peraga hasil belajar peserta didik dapat 
optimal dan mencapai Indikator kinerja yang ditentukan yaitu > 90 % peserta didik tuntas 
dalam pembelajaran. 
 Perbandingan hasil belajar pembelajaran pada kondisi awal, siklus I dan siklus II 
dapat ditunjukkan pada tabel 4.4 sebagai berikut : 
 

Tabel 4.4 
Perbandingan rekapitulasi nilai ulangan harian matematika pda kondisi awal, 

Siklus I dan siklus II kelas V semester 1 SD Negeri 1 Tambakrejo 
Tahun pelajaran 2011/2012 

No Ketagori Kondisi awal Siklus I Siklus II 
jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Tuntas 8 26 25 83 28 93 
2 Belum Tuntas 22 74 5 17 2 7 
3 Jumlah 30 100 30 100 30 100 
4 Nilai terendah 30 50 50 
5 Nilai tertiggi 80 100 100 
6 Rata - rata 50 71 79 
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 Pada tabel 4.4 dapat kita lihat pengelompokan hasil belajar peserta didik pada mata 
pelajaran matematika tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan  antara 
Kondisi awal, siklus I, dan siklus II. Ketuntasan belajar peserta didik yang diperoelah dari 
kondisi awal adalah 26 %, siklus I 83 % dan siklus II 93 %. Sedangkan peserta didik yang 
belum tuntas dari Kondisi awal adalah 74 %, siklus I 17 % dan siklus II 7 %. Hal ini 
membuktikan bahwa pembelajaran mata pelajaran Matematika dengan menerapkan teori 
Bruner dan menggunakan alat peraga dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
peserta didik. Perbandingan hasil belajar antara pembelajaran kondisi awal,siklus I dan 
siklus II dapat digambarkan dengan grafik Batang berikut ini :  
 

  
 Gambar 4.4 Diagram Batang Rekapitulasi Nilai Kondisi Awal, Siklus I, dan Siklus II   
                    SD Negeri 1 Tambakrejo Kelas V semester 1 yahun 2011/1012 
 
 Penerapan teori Bruner dan penggunaan alat peraga dalam pembelajaran 
matematika tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat  yang 
digunakan guru mampu meningkatkan keaktifan dan motivasi peserta didik dalam 
pembelajaran sehingga dari tiap – tiap siklus yang di laksanakan guru dalam setiap proses 
pembelajaran hasilnya mengalami peningkatan. 
 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan terjadi peningkatan hasil belajar 
peserta didik pada tiap –tiap siklusnya. Hasil belajar pada Kondisi awal terdapat 26 % 
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peserta didik yang tuntas dalam belajar atau mencapai KKM ( > 60 ) menjadi 83 % peserta 
didik yang tuntas pada siklus I. Namun demikian peningkatan tersebut belum optimal 
sehingga perlu adanya perbaikan yang dilakukan pada siklus II. Dengan masih adanya 
peserta didik yang belum tuntas maka diambil langkah – langkah perbaikan pada siklus II.  
Hasil belajar pada siklus II perolehan rata –rata nilainya adalah 79 atau 93 %. Terjadi 
peningkatan pada siklus II. Dengan demikian hasil pembelajaran pada siklus II sudah 
optimal dan mencapai Indikator  kinerja yaitu > 90 % mengalami ketuntasan dalam 
pembelajaran matematika tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat. Dari data di atas membuktikan bahwa penerapan teori Bruner dapat meningkatkan 
hasil belajar peserta didik kelas V semester 1 pada mata pelajaran Matematika. 

   IV.4   Pembahasan Hasil Penelitian 
 Berdasarkan paparan hasil analisis data penelitian yang telah kami jelaskan maka 
dapat diketahui bahwa setelah dilaksanakan tindakan perbaikan pembelajaran dengan 
menerapkan teori Bruner terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Adapun pembahasan 
yang menghubungkan antara teori Bruner dengan hasil penelitian yang kami lakukan 
adalah : 
IV.4 1  Proses Pembelajaran 
 Pembelajaran mata pelajaran matematika tentang penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat dengan Penerapan Teori Bruner pada  kelas V SDN 1 Tambakrejo 
Kec.Wirosari semester 1 tahun 2011/2012 dapat berhasil dengan baik. Penerapan teori 
Bruner sangat cocok untuk  pembelajaran  mata pelajaran matematika, karena tahap-
tahap belajar Buner sesuai dengan karakteristik perkembangan intelektual siswa dan 
karakteristik mata pelajaran mata pelajaran matematika itu sendiri.Adapun tahapan-
tahapan tersebut adalah : 
IV.4.1.1 Tahap-tahap perkembangan intelektual siswa : 
IV.4.1.1.1  Fase  pra –operaasional. 
IV.4.1.1.2  Fase operasional Konkret, 
IV.4.1.1.3  Fase operasional pormal 
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IV.4 1 2   Tahap-tahap proses pembelajaran 
IV.4.1.2.1. Tahap informasi 
IV.4.1.2.2.  Tahap transformasi. 
IV.4.1.2.3.  Tahap evaluasi. 
IV.4.1.3.  Tahap-tahap belajar 
IV.4.1.3.1. Tahap Enaktif 
IV.4.1.3.2. Tahap Ikonik 
IV.4.1.3.3. Tahap Simbolik  
Dari masing – masing tahapan sudah dijelaskan didepan. 
IV.4.2  Hambatan Pelaksanaan penerapan teori Bruner. 
 Pada dasarnya dalam Pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan teori Bruner 
tidak ada hambatan yang signifikan, namun ada beberapa hal kesulitan  yang kami 
rasakan dalam menerapkan teori Bruner diantaranya adalah : 
IV.4.2.1. Pengetahuan kami tentang Teori Pembelajaran Bruner masih kurang, sehingga 
kami belum mampu mengimplementasikan tentang teori Bruner dalam pembelajaran  
dengan baik. 
IV.4.2.2. Sarana alat peraga yang mendukung penerapan teori Bruner di SDN1 
Tambakrejo masih belum memadai. 
IV.4.2.3.   Tidak semua materi pembelajaran dapat di konkretkan dengan baik.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


