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BAB IV 

                           HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Dalam pelaksanaan tindakan akan diuraikan deskripsi sebelum tindakan 

dilakukan, deskripsi tindakan siklus I terdiri atas tahapan, perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, kemudian dilakukan refleksi siklus I dan deskripsi siklus II siklus 

dua ini juga terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan dan observasi, 

kemudian dilanjutkan pada refleksi siklus II. 

4.1.1 Deskripsi Pra Siklus 

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap guru kelas 4  SDN Delik  02 dengan 

jumlah siswa sebanyak 15 siswa, dengan jumlah laki-laki 4 dan jumlah siswa 

perempuan sebanyak 11. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu peneliti 

melakukan observasi terhadap siswa dan guru. SD Negeri Delik 02 Kecamatan 

Tuntang.  Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dan permasalahan yang 

didapatkan dalam pembelajaran yaitu siswa masih kurang kreativ dalam belajar  hal itu 

dilihat dari proses pembelajaran dimana siswa kurang antusias dalam memberikan 

jawaban yang diutarakan dalam jawaban dan juga hasil belajar siswa masih dibawah 

kriteria ketuntasan minimal yaitu >70.  

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dlihat pada pembelajaran matematika tentang 

kreativitas belajar siswa masih dalam kategori rendah, dimana persentase kreativitas 

dapat dikatakan kreativ jika memenuhi tingkat penguasaan kompetensi yaitu  51, 177 

% atau kriteria  Kreativits sedang.  Hal itu dilihat dari rendahnya kreativitas belajar 

dimana pencapaian kreativitas sedang hanya 6 siswa dengan persentase 40 % dan 

frekuensi siswa pada kreativitas sangat rendah  adalah 3 siswa dengan persentase 20 % 

dari total skor, berdasarkan hasil observasi awal juga diketahui bahwa hasil belajar 

siswa rendah dapat dilihat pada tabel 4.2.sebagai berikut : 
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                                                                Tabel 4.1 

Destribusi Frekuensi Kreativitas Matematika Kondisi Awal 

 

   Tabel 4.2 

Hasil Belajar  Kondisi Awal 

Ketuntasan Nilai Frekuensi Persentase 

Tuntas 70 -100 8 53% 

Tidak Tuntas <70 7 47 % 

Nilai rata-rata 53,33 

  

Berdasarkan data pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 diketahui bahwa kreativitas siswa  

pada SD Delik 02  berada pada kreativitas rendah dan hasil belajar siswa beradah 

dibawah KKM 70. 

4.1.2  Deskripsi Siklus I  

 Pelaksanaan siklus I dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2018 di SD Negeri Delik 

02 sampai hari tanggal 30 Oktober 2018. Pelaksanaan siklus I dilaksanakan sebanyak 

tiga kali pertemuan, dengan alokasi waktu di setiap pertemuannya 3 x 35 menit. 

Perencanaan yang dilakukan peneliti adalah mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan dalam penelitian. Peneliti mengkaji Kompetensi Dasar, indikator, dan 

materi pokok penelitian terlebih dahulu. Peneliti melanjutkan menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar soal evaluasi, 

rubrik penilaian, dan media pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam 

belajar. Selain itu peneliti juga mempersiapkan rubrik angket sebagai penilaian 

kreativitas belajar peserta didik. 

TPK Rentang skor Frekuensi % Keterangan 

85% - 100% 68- 80 0 0 Kreativitas sangat tinggi 

70% - 85,75% 56 – 67 0 0 Kreativitas tinggi 

65% -  68,75% 44 – 55 6 40 % Kreativitas sedang 

40% -  33, 75% 32 – 43 6 40 % Kreativitas rendah 

25% - 58, 75 % 20 – 31 3 20  % Kreativitas sangat rendah 

Jumlah skor kelas 770 

Rata-rata kelas 51, 8 

Kriteria kelas Kreativitas rendah 
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Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak tiga kali 

pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuannya 2 x 35 menit atau 2 jam 

pelajaran menyesuaikan jam pelajaran di SD Negeri Delik 02. Pada pertemuan akan 

dilaksanakan sesuai dengan yang dideskripsikan pada RPP.  

Pertemuan pertama pada siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Oktober 2018 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit atau 2 jam pelajaran. Pertemuan pertama membahas 

tentang materi implementasi KPK dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan 

pertemuan pertama siklus I memuat langkah-langkah model pembelajaran PBL sebagai 

berikut: 

Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan menanyakan kabar siswa. 

Kemudian guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang siswa diminta 

maju memimpin doa. Kemudian siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu 

“Indonesia Raya” dipimpin oleh salah seorang siswa. Guru kemudian melakukan 

presensi kepada siswa. Setelah melakukan presensi, guru melakukan apersepsi dengan 

menunjukkan video tentang bunyi kepada para siswa. Kemudian siswa melakukan 

tanya jawab dengan guru mengenai hal-hal yang berkaitan dengan video tersebut 

Guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru memberikan 

informasi atau pengetahuan kepada siswa sebelum memasuki materi pembelajaran. 

Siswa kemudian diberi motivasi oleh guru untuk terlibat aktif dalam aktivitas 

pemecahan masalah. Siswa kemudian menyimak penjelasan materi dari guru mengenai 

KPK melalui power point. Guru memberikan contoh soal kepada siswa mengenai 

materi yang diajarkan. Siswa kemudian menyimak penjelasan materi dari guru. Guru 

kemudian memberikan contoh kepada siswa mengenai materi yang diajarkan dengan 

melakukan tanya jawab. Siswa bersama dengan guru kemudian menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan siswa diminta guru untuk mempelajari materi selanjutnya dirumah. 

Kelas kemudian ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. 

Pertemuan kedua pada siklus I dilaksanakan pada hari Senin, 26 Oktober 2018 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit atau 2 jam pelajaran. Pada pertemuan kedua, siswa 
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mengerjakan tugas cerita KPK  yang diberikan oleh guru. Pelaksanaan pertemuan 

kedua siklus I memuat langkah- langkah model  PBL sebagai berikut:  

Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan menanyakan kabar siswa. 

Kemudian guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang siswa diminta 

maju memimpin doa. Guru kemudian melakukan presensi kepada siswa.  

Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

4 orang siswa. Guru memberikan permasalahan kepada setiap kelompok dalam bentuk 

soal cerita di Lembar Kerja Siswa 1. Setiap kelompok kemudian mendapatkan Lembar 

Kerja Siswa  yang berisi soal tantangan. Setiap siswa dalam kelompok bekerjasama 

untuk menyelesaikan tugas tersebut. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan 

hasil pekerjaan mereka dengan cara beberapa siswa menulis jawaban mereka dan 

sebagian siswa menjelaskan jawaban mereka di depan kelas. 

Siswa kemudian menyimpulkan konsep materi dari proses menemukan solusi 

permasalahan yang telah mereka lakukan. Siswa kemudian melakukan tanya jawab 

dengan guru mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dalam menyajikan hasil 

kerja tersebut. Setelah itu siswa bersama dengan guru melakukan refleksi kegiatan 

yang telah dilakukan. Guru melakukan pembenaran dan pelurusan jawaban. Siswa 

bersama dengan guru kemudian menyimpulkan hasil pembelajaran dan siswa diminta 

guru untuk mempelajari materi selanjutnya dirumah. Kemudian siswa bersama guru 

menyanyikan lagu sebelum mengakhiri pembelajaran. Kelas kemudian ditutup dengan 

doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa bersama dengan guru kemudian 

menyimpulkan hasil pembelajaran dan siswa diminta guru untuk mempelajari materi 

selanjutnya dirumah. Kelas kemudian ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah 

seorang siswa. 

Pertemuan ketiga pada siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Oktober 2018 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit atau 2 jam pelajaran. Pada pertemuan ketiga, siswa 

mengerjakan soal evaluasi siklus I mengenai KPK . Pelaksanaan pertemuan ketiga 

siklus I memuat langkah-langkah sebagai berikut: 
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Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan menanyakan kabar siswa. 

Kemudian guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang siswa diminta 

maju memimpin doa. Kemudian siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu 

dipimpin oleh salah seorang siswa. Guru kemudian melakukan presensi kepada siswa. 

Setelah melakukan presensi, guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa 

mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Pada pertemuan sebelumnya. Siswa 

kemudian melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi yang telah dipelajari 

pada pertemuan sebelumnya. Setelah guru memberikan lembar evaluasi siklus I kepada 

siswa untuk mengerjakan, seusai mengerjakan guru mengakiri pertemuan dengan doa. 

Kegiatan mengamati atau observasi proses pembelajaran dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan kemampuan kreativitas belajar dan hasil belajar siswa 

setelah melakukan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran PBL. Pada 

lembar observasi yang dibagikan dari 5 fase dari model pembelajaran hanya I yang 

tidak terlaksana oleh guru dan siswa.  langkah yang sudah terlaksana yaitu :  

Tabel 4.3 

Hasil Observasi Kegiatan Guru dan Siswa Siklus 1 

Pertemuan  Hasil Observasi   

  Guru  Siswa 

  Keterlaksanaan Keterlaksanaan 

 Ya Tidak Ya Tidak 

1 17 - 18 -   

2 19 1 17 1 

    

           Untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada siklus I tersebut, 

diharapkanpada siklus II dapat memberikan perubahan yang sangat baik pada sikap 

anak saat melaksanakan pembelajaran dan melakukan kegiatan sesuai dengan sintak 

yang diharapkan sesuai dengan sintak yang diharapkan dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL 

Setelah melaksanakan pembelajaran siklus I, peneliti melakukan refleksi 

terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Refleksi ini berguna untuk memperbaiki 

kendala atau kekurangan yang terjadi di siklus I yaitu  
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1. Pada kegiatan inti setelah memberikan masalah tidak memberikan motivasi 

kepada siswa 

2. Siswa belum terlalu percaya diri dalam menjawab pertanyaan 

3. Dikegiatan penutup tidak memberikan kesempatan kepada siswa yang 

belum paham mengenai materi yang dibahas. 

Dari kekurangan yang terdapat pada kegiatan pembelajaran siklus I, dapat diperbaiki 

pada siklus II. Hal yang harus dilakukan oleh guru supaya kekurangan pada siklus I 

tidak terjadi pada siklus II. 

4.1.3 Deskripsi Siklus II 

Pelaksanaan siklus I dilaksanakan tanggal 1 November  sampai 2 November 

di SD Negeri Delik 02. Pelaksanaan siklus I dilaksanakan sebanyak tiga kali 

pertemuan, dengan alokasi waktu di setiap pertemuannya 2 x 35 menit. Perencanaan 

yang dilakukan peneliti adalah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam 

penelitian. Peneliti mengkaji Kompetensi Dasar, indikator, dan materi pokok penelitian 

terlebih dahulu. Peneliti melanjutkan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar soal evaluasi, rubrik penilaian, dan media 

pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam belajar. Selain itu peneliti 

juga mempersiapkan rubrik angket sebagai penilaian kreativitas belajar peserta didik. 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak tiga 

kali pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuannya 2 x 35 menit atau 2 jam 

pelajaran menyesuaikan jam pelajaran di SD Negeri Delik 02. Pada per pertemuan akan 

dilaksanakan sesuai dengan yang dideskripsikan pada RPP. 

Pertemuan pertama pada siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, 1 

November 2018 dengan alokasi waktu 2 x 35 menit atau 2 jam pelajaran. Pertemuan 

pertama membahas tentang materi implementasi KPK dalam kehidupan sehari-hari 

menggunakan pendekatan saintifik.  Pelaksanaan pertemuan pertama siklus II memuat 

langkah-langkah model pembelajaran PBL sebagai berikut: 
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Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan menanyakan kabar siswa. 

Kemudian guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang siswa diminta 

maju memimpin doa. Kemudian siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu 

dipimpin oleh salah seorang siswa. Guru kemudian melakukan presensi kepada siswa. 

Setelah melakukan presensi, guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan video 

tentang bunyi kepada para siswa. Kemudian siswa melakukan tanya jawab dengan guru 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan video tersebut. 

Guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru memberikan 

informasi atau pengetahuan kepada siswa sebelum memasuki materi pembelajaran. 

Siswa kemudian diberi motivasi oleh guru untuk terlibat aktif dalam aktivitas 

pemecahan masalah. 

Siswa kemudian menyimak penjelasan materi dari guru mengenai KPK melalui 

power point. Guru memberikan contoh soal kepada siswa mengenai materi yang 

diajarkan. Siswa kemudian menyimak penjelasan materi dari guru. Guru kemudian 

memberikan contoh kepada siswa mengenai materi yang diajarkan dengan melakukan 

tanya jawab. Siswa bersama dengan guru kemudian menyimpulkan hasil pembelajaran 

dan siswa diminta guru untuk mempelajari materi selanjutnya dirumah. Kelas 

kemudian ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. 

Pertemuan kedua pada siklus I dilaksanakan pada hari Jumat, 2 November 2018 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit atau 2 jam pelajaran. Pada pertemuan kedua, siswa 

mempelajari materi yang sama tentang tugas cerita KPK   yang diberikan oleh guru. 

Pelaksanaan pertemuan kedua siklus II memuat langkah- langkah model  PBL sebagai 

berikut: 

Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan menanyakan kabar siswa. 

Kemudian guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang siswa diminta 

maju memimpin doa. Guru kemudian melakukan presensi kepada siswa.  

Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

4 orang siswa. Guru memberikan permasalahan kepada setiap kelompok dalam bentuk 

soal cerita di Lembar Kerja Siswa 1.  
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Setiap kelompok kemudian mendapatkan Lembar Kerja Siswa  yang berisi soal 

tantangan. Setiap siswa dalam kelompok bekerjasama untuk menyelesaikan tugas 

tersebut. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil pekerjaan mereka dengan 

cara beberapa siswa menulis jawaban mereka dan sebagian siswa menjelaskan jawaban 

mereka di depan kelas. 

Siswa kemudian menyimpulkan konsep materi dari proses menemukan solusi 

permasalahan yang telah mereka lakukan. Siswa kemudian melakukan tanya jawab 

dengan guru mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dalam menyajikan hasil 

kerja tersebut. Setelah itu siswa bersama dengan guru melakukan refleksi kegiatan 

yang telah dilakukan.  

Guru melakukan pembenaran dan pelurusan jawaban.  Siswa mengerjakan  soal 

evaluasi siklus II  dan lembar angket dan setelah selesai mengerjakan siswa bersama 

dengan guru kemudian menyimpulkan hasil pembelajaran dan siswa diminta guru 

untuk mempelajari materi selanjutnya dirumah. Kemudian siswa bersama guru 

menyanyikan lagu sebelum mengakhiri pembelajaran. Kelas kemudian ditutup dengan 

doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa bersama dengan guru kemudian 

menyimpulkan hasil pembelajaran dan siswa diminta guru untuk mempelajari materi 

selanjutnya dirumah. Kelas kemudian ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah 

seorang siswa. 

Kegiatan mengamati atau observasi proses pembelajaran dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan kemampuan kreativitas belajar dan hasil belajar siswa 

setelah melakukan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran PBL. Pada 

lembar observasi yang dibagikan dari 5 fase dari model PBL, semua fase dan langkah-

langkah telah tercapai pada saat proses kegiatan belajar mengajar, hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut :   
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Tabel 4.4 

Hasil Observasi Kegiatan Guru dan Siswa Siklus II 

Pertemuan  Hasil Observasi   

  Guru  Siswa 

  Keterlaksanaan Keterlaksanaan 

 Ya Tidak Ya Tidak 

1 17 - 18  

2 19 - 17 - 

Dari tabel 4.2 dapat disimpulkan keterlaksanaan sintaks  model PBL dari  

langkah pada pertemuan pertama semua langkah terlaksana dengan baik, begitu 

juga pertemuan kedua semua langkah terlaksana dengan baik. 

4.1.4  Deskripsi Data Tingkat Kreativitas Siswa 

     Dalam bagian Deskripsi data hasil penelitian akan dibahas tentang deskripsi 

data dan analisis data, akan dijelaskan dari masing-masing data siklus I dan siklus II 

yang terdiri dari data hasil belajar siswa. 

4.1.4.1  Deskripsi Tingkat Kreativitas  Siswa Siklus I 

a. Kreativitas Belajar  

Kreativitas belajar sisws kelas 4 SD Negeri Delik pada mata pelajaran 

mateamatika dengan penerapan mode PBL, diperoleh hasil yaitu   

    Tabel 4.5 

Distribusi frekuensi Kreativitas Matematika Siklus I 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bawa hasil kreativitas siswa kelas 4 SD 

Negeri Delik 02 kecamatan Tuntang yang berada pada  kategori kreativitas tinggi 

tidak ada, dalam kreativitas tinggi sejumlah 6 siswa dengan persentase 40 % dan 

Tingkat penguasaan 

kompetensi 

Rentang skor F % Keterangan 

85% - 100% 68- 80 0 0 Kreativitas sangat tinggi 

70% - 85,75% 56 – 67 6 40 % Kreativitas tinggi 

65% -  68,75% 44 – 55 4 26,67% Kreativitas sedang 

40% -  33, 75% 32 – 43 5 33,33 % Kreativitas rendah 

25% - 58, 75 % 20 – 31 -   Kreativitas sangat rendah 

Jumlah skor kelas 764 

Rata-rata kelas 50,59 

Kriteria kelas Kreativitas sedang 
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si, 4 siswa (26,67%) dalam kategori kreativitas sedang, 5 siswa (33,33%)  berada 

pada kategori kreativitas rendah. Sehingga perlu di tingkatkan lagi pada siklus II. 

Perbandingan hasil kreativitas belajar dapat dilihat pada diagram dibawah ini : 

   
Gambar 4.1 

Diagram Hasil Kreativitas Belajar Siklus I 

 

b.   Hasil Belajar 

Data untuk hasil belajar siswa didapatkan dari nilai evaluasi yang dilakukan 

di akhir siklus I dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) >70. Data hasil 

belajar siswa pada evaluasi siklus I dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :  

                          Tabel 4.6 

                         Hasil Nilai Evaluasi siklus I 

Ketuntasan Nilai Frekuensi Persentase 

Tuntas 70 -100 10 66,67 % 

Tidak Tuntas <70 5 33,33 

Nilai rata-rata 71,667 

 

Berdasarkan tabel 4.4  jumlah keseluruhan siswa sebanyak 15 siswa dengan  nilai 

rata-rata yang diperoleh siswa kelas 4 sebesar  71,667. Ada 10 siswa dari 15  siswa 

(93,33%) yang mendapatkan nilai di atas KKM 70  dan 5 dari 15 siswa (33,33 %) yang 

mendapatkan nilai dibawah KKM. Data hasil nilai evaluasi siklus I dapat dilihat pada 

diagram berikut  ini : 
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Gambar 4.2 

Diagram  Lingkaran Hasil Belajar Siklus I 

 

4.1.4.2 Deskripsi Tingkat Kreativitas Siswa Siklus II 

a. Kreativitas Belajar 

Kreativitas belajar dilakukan pada saat proses pembelajaran 

menggunakan model PBL diterapkan. Tabel 4.5 merupakan hasil perhitungan 

pengamatan  kemampuan  dalam kreativitas belajar siswa ketika proses 

pembelajaran siklus II 

Tabel 4.7  

Destribusi frekuensi Kreativitas Matematika Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa peningkatan dari pra siklus ke 

siklus I berada pada kreativitas tinggi, Hal yang sama dideskripsikan pada diagram 

berikut ini :  

67%

33%

SIKLUS I

Tuntas Tidak Tuntas

Tingkat penguasan 

kompetensi 

Rentang 

skor 

F % Keterangan 

85% - 100% 68- 80 1 6,67 % Kreativitas sangat tinggi 

70% - 85,75% 56 – 67 8 53, 34 % Kreativitas tinggi 

65% -  68,75% 44 - 55 6 40 % Kreativitas sedang 

40% -  33, 75% 32 – 43 -  -  Kreativitas rendah 

25% - 58, 75 % 20 – 31 -  -  Kreativitas sangat rendah 

Jumlah skor kelas 846 

Rata-rata kelas 56,4 

Kriteria kelas Kreativitas Tinggi 
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Gambar 4.3  

Diagram Hasil Kreativitas Belajar Siklus II 

b.  Hasil Belajar 

Data untuk hasil belajar siswa didapatkan dari nilai evaluasi yang dilakukan 

di akhir  siklus II dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70. Data hasil belajar 

siswa pada evaluasi siklus II dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :  

Tabel 4.8 

Hasil Nilai Evaluasi siklus II 

Ketuntasan Nilai Frekuensi Persentase 

Tuntas 70 -100 14 93,33 % 

Tidak Tuntas <70 1 6,67 

Nilai rata-rata 83,333 

 

 Berdasarkan tabel 4.6 jumlah keseluruhan siswa sebanyak 15 siswa dengan  

nilai rata- rata kelas  83,333.  Dengan demikian dapat di ketahui bahwa siklus II  pada 

variabel hasil belajar telah mengalami peningkatan dari siklus I. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada diagram dibawah ini :  
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Gambar 4.4  

Diagram Hasil Belajar Siklus II 

 4.1.5 Komparatif Tingkat Kreativitas Siswa 

Komparatif adalah membandingkan kemampuan dalam kreativitas belajar 

matematika siswa pada kelas IV SD  Negeri 02 Delik Kecamatan Tuntang. 

Peningkatan kreativitas belajar siswa diperoleh dari hasil angket yang diisi oleh 

siswa dan juga pengamatan langsung oleh guru. peneliti menuliskan hasil angket 

dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

 Hasil Angket Kreativitas Siswa Kelas 4 SD Negeri Delik 02 
TPK Rentang 

Skor 

Pra siklus Siklus I Siklus II Keterangan 

F % F % F %  

85 %  -100 % 68- 80 0 0   1 6,667  KST 

70% - 85,75 % 56-67 0 0 6 40 8 53,33 KT 

65 % - 68, 75 % 44 – 55 6 40 4 26,67 4 26,27 KS 

40 % - 33,75 % 32 – 43 6 40 5 33,33 2 13,33 KR 

<55 % 20 – 21 3 20 - - -                              KSR 

Jumlah Skor kelas 756 764                   864 

Rata-rata kelas 50,4 50,93                86,67 

Kriteria Kelas Kriteria 
rendah 

Kreativitas 
sedang 

Kreativitas tinggi 

 Berdasarkan data pada  tabel 4.7 mengenai angket kreativitas dari siklus I dan 

siklus II ternyata mengalami peningkatan, pada siklus I siswa yang berada pada 

kategori kreativitas sangat tinggi,  mengalami peningkatan pada siklus II dengan 

frekuensi 1 siswa di tunjukan dengan persentase 6,67% dan kreativitas tinggi dengan 

93%

7%

TUNTAS TIDAK TUNTAS



55 

 

frekuensi  sebanyak  5 siswa mengalami peningkatan dari sebanyak 2 siswa yaitu  8 

siswa, Pada kriteria kreativitas sedang siswa pada siklus I dan II tidak mengalami 

peningkatan dengan persentase 26,67 % sedangkan dengan kriteria kreativitas rendah 

terjadi penurunan sebanyak 3 siswa dengan frekuensi 2 subjek pada persentase 13,33 

%. Peningkatan Kreativitas belajar juga terjadi pada siklus I dimana jumlah skor kelas 

764 menjadi 846 pada siklus I dan  juga peningkatan rata-rata kelas terjadi dari 50,93 

menjadi 86,67 pada siklus II dengan kriteria kelas kreativitas tinggi. berdasarkan data 

tersebut dapat bandingkan dengan tabel pra siklus, dimana 15 siswa tidak berada pada 

kategori kreativitas sangat tinggi maupun tinggi melainkan dibawah dari kategori 

kreativitas yang diharapkan. Deskripsi lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.5 di 

bawah ini :  

 

Gambar 4.5 

Analisis Deskriptif siklus I dan II 

Pada gambar 4.5 diatas, menjelaskna bahwa, para pra siklus  I siswa hanya 

siswa berada pada kreativitas sedang, kreativitas rendah dan sangat rendah dengan 

banyak siswa 15, pada siklus I mengalami penurunan setelah melakukan tindakan 

pembelajaran, dimana kreativitas rendah menjadi 5 orang, kreativitas sedang 

menjadi 4 orang dan kreativitas tinggi menjadi 6 orang. Terjadi pula peningkatan 

setelah melakukan tindakan pada siklus II dimana kreatifitas rendah menjadi 2 

orang, kreativitas sedang menjadi 4 orang dan kreativitas tinggi menjadi 8 orang 

dan kreativitas sangat tinggi menjadi 1 orang. 

Pra siklus Siklus I siklus II

Kreativitas sangat tinggi 0 0 1

kreativitas tinggi 0 6 8

kreativitas sedang 6 4 4

kreativitas rendah 6 5 2

kreativitas sangat rendah 3 0 0

0 0
1

0

6
8

6

4 4

6
5

2
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4.1.6 Komparatif Hasil Belajar Siswa 

Tabel  4.10 

Hasil belajar siswa kelas 4 Matematika 

 

Dari hasil belajar matematika sebelum dan sesudah pembelajaran  pada tabel 

4.8 dapat diketahui bahwa pada pembelajaran pra siklus siswa yang tuntas KKM 

sebanyak 8 siswa (53,43 % ), dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 7 siswa 

(46,67%). Pada siklus I, Frekuensi ketuntasan siswa bertambah pada angka 10 

(66,67)  dan terjadi penurunan pada ketidaktuntasan yakni 2 siswa mengalami 

ketuntasan dari kondisi awal dengan frekuensi 5 siswa (33,33%).  Pada pra siklus 

dan siklus I, terjadi lagi peningkatan pada siklus II dimana,  siswa yang tuntas 

sebanyak 14 siswa (93,33 %) dan siswa yang dibawah KKM 70 sebanyak 1 orang 

(6,67).   Penjelasan yang sama dapat dilihat pada gambar 4.6

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

          Pada gambar 4.6 tentang analisis ketuntasan hasil belajar matematika. pada 

pra siklus terdapat  8 siswa yang tuntas  dengan KKM Matematika >70 siklus I 

meningkat menjadi 10 siswa yang tuntas, dan pada siklus II mengalami 

Nilai Pra siklus Siklus I Siklus II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tuntas 

>70 

8 54,34 % 10 66,67 % 14 93,33 % 

Tidak 

tuntas 

<70 

7 46,67 % 5 33,33 % 1 6,67 % 

Pra siklus 
, 53.33

Siklus I, 
71.667

Siklus II, 
83.333
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peningkatan lagi menjadi 13 siswa yang tuntas dengan KKM >70 . Pra siklus yang 

tuntas hanya 8 siswa dan pada siklus I meningkat menjadi 10 dan pada siklus III 

meningkat menjadi 14 siswa yang tuntas.  

4.2 Pembahasan  

Berdasarkan data hasil Pra siklus, siklus I dan Siklus II pada SD Negeri 

Delik 02 Kecamatan Tuntang dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

kreativitas belajar dan berdampak pada hasil belajar dan hal tersebut dapat ditinjau  

pada setiap siklus, frekuensi terbanyak siswa dapat mencapai KKM yang di 

tetapkan oleh sekolah. Pada dasarnya peningkatan yang terjadi pada setiap siklus 

dapat di pengaruhi oleh variabel model pembelajaran yang digunakan sebagai 

sarana pembelajaan di kelas. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

PBL, dimana PBL sendiri penerapannya melalui 5 fase yang akan dilihat 

ketelaksanaannya melalui lembar observasi guru dan siswa pada pertemuan 

pertama dan kedua. Pada pertemuan pertama terdiri dari fase mengorientasikan 

siswa pada permasalahan dan mengorganisir siswa untuk belajar secara individu 

dan kelompok.  Pertemuan kedua adalah membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis 

dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Pada siklus I pertemuan I dan II, 

pada fase menyajikan hasil karya tidak dilakukan oleh guru, dan mengakibatkan 

pencapaian fase ini pada siklus I tidak terlaksana baik lembar observasi guru 

maupun siswa.  

Pada siklus  II  memperbaiki kekurangan yang terdapat pada siklus I, dimana pada  

lembar observasi siswa dan guru dapat mencapai ketelaksana dari model PBL di 

kelas  IV pada mata pelajaran Matematika 

Berdasarkan data hasil analisis pada evaluasi siklus I dan II dengan 

menggunakan model PBL hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh 

Astuti yaitu  Model PBL merupakan pembelajaran yang dirancang untuk 

membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman 

belajar praktik empirik dan juga berfokus pada siswa untuk  menyelesaikan sebuah 
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permasalahan yang ada dilingkungan sekitar (Astuti, D. R. (2016 : 10),  dimana 

pada siswa kelas 4 SDN Delik 02  Kecamatan Tuntang mengalami peningkatan 

kreativitas dan juga hasil belajar matematika pada setiap siklus, dimana  

peningkatan dari  siklus I  dengan ketuntasan pada siklus I sebesar 10 siswa dengan 

persentase 71,667 % pada hasil belajar, dan pada siklus II terjadi peningkatan dari 

10 siswa menjadi 14 siswa dengan persentase 93,33 %, dan pada kreativitas belajar 

terjadi peningkatan kreativitas belajar dimana pada siklus I rata-rata kelas 

sebanyak 50,93 dengan kriteria kelas yaitu kreativitas sedang meningkat pada 

siklus II  menjadi 86,67 % dengan kriteria kelas yaitu kreativitas  tinggi. Pada 

siklus I dan II menggunakan pembelajaran matematika dengan materi KPK dan 

pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari.  Indikator keberhasilan siklus I 

dan siklus II pada siswa kelas IV dapat dikatakan berhasil karena mencapai 

ketuntasan belajar yakni 20 %.  

Selain itu, penelitian ini juga melengkapi dan memperkuat penelitian dari 

Yuliana, Evi (2015) yang menunjukan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan pada siklus I dan siklus II, ketuntasan sebesar Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariani (2018 : 1-8), Vanny 

Yuniwardhani (2018)  dan Ni Wayan Widya Yanti (2013:2)  dimana dengan 

penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa 

SD.  Keunggulan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

yaitu peneliti mengukur kemampuan kreativitas belajar siswa sekaligus hasil 

belajar siswa melalui model PBL pada mata pelajaran matematika pada kurikulum 

2013 di Sekolah Dasar. Dalam mengukur kemampuan kreativitas belajar siswa  

peneliti menggunakan angket yang diperkuat oleh pengamatan yang dilakukan 

oleh guru dan peneliti. Selain itu untuk mengukur hasil belajar digunakan soal tes 

pilihan ganda. 

 

 

 


