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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Deskripsi Kondisi Awal(Prasiklus) 

Pada kondisi awal(prasiklus), dari 15 siswa yang mengikuti tes prasiklus, hanya 4 

siswa (26,67%) yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM = 63). Berarti ada 11 

siswa (73,37%) yang masih di bawah KKM.  Nilai rata-rata kelas juga masih belum 

mencapai KKM, yaitu 58,87. 

Tabel 4.1 Analisis Nilai Prasiklus 

No Rentang Nilai Banyak Siswa 
Ketuntasan (KKM=63) 

T BT 

1 0 – 22 0  0 

2 23 – 42 0  0 

3 43 – 62 11  11 

4 63 – 82 4 4  

5 83 – 100 0 0  

Jumlah 15 4 11 

Persentase Ketuntasan Belajar 26,67 % 73,33 % 

Nilai Rata-rata Kelas 58,87 

Rendahnya hasil belajar di atas karena peneliti belum menggunakan metode yang 

tepat. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran,sehingga prestasi 

belajar yang dicapai siswa kurang maksimal. Peneliti hanya menggunakan metode 

ceramah,dan tanya jawab. Akhirnya siswa kurang akif dalam pembelajaran. Pembelajaran 

masih berpusatpada guru, dan siswa hanya sebagai pendengar saja dalam proses transfer 

pengetahuan. Kondisi tersebut didasarkan pada hasil observasi pembelajaran prasiklus. 
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4.2 Deskripsi Siklus I 

4.2.1 Perencanaan Tindakan 

Pada siklus I dilakukan pembelajaran dengan skenario sebagai berikut:(a) Pada 

tahap presentasi kelasmateri pengurangan bilangan pecahan disampaikan pada siswa 

secara ekspositoris.Presentasi kelas ini meliputi tiga komponen, yakni pendahuluan, 

pengembangan dan praktik terkendali dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

maju ke depan kelas menyelesaikan masalah yang diberikan; (b) Membentuk kelompok 

yang terdiri dari lima siswa, dengan memperhatikan perbedaan kemampuan, jenis kelamin 

dan ras atau etnis. Fungsi utama kelompok adalah memastikan bahwa semua anggota 

kelompok terlibat dalam kegiatan belajar, dan lebih khusus adalah mempersiapkan 

anggota kelompok agar dapat menjawab kuis (tes) dengan baik. Termasuk belajar dalam 

kelompok adalah mendiskusikan masalah, membandingkan jawaban dan meluruskan jika 

ada anggota kelompok yang mengalami kesalahan konsep; (c) Setelah presentasi kelas 

dan kerja kelompok, siswa diberikan kuis atau tes kelompok dilanjutkan dengan tes 

individual. Pada saat tes kelompok siswa diharuskan berdiskusi saling membantu, 

sedangkan pada saat tes individu, siswa tidak diperkenankan saling membantu 

menyelesaikan tes; (d) melakukan penilaian kelompok dan individuSkor kelompok 

diperoleh dari skor rata-rata anggota kelompok ditambah skor tes kelompok dibagi dua. 

Jadi setiap individu siswa dapat memberikan kontribusi poin maksimum pada kelompoknya 

dalam sistem skor kelompok.; (e)  Kelompok dapat memperoleh sertifikat atau hadiah jika 

rata-rata skornya melampaui kriteria tertentu dan hasil kerja tiap kelompok dipajang. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi  

Dari hasil observasi pembelajaran diperoleh data kualitatif pada pelaksanaan 

tindakan siklus I sebagai berikut:(a) Pada tahap presentasi kelas materi pengurangan 

bilangan pecahan disampaikan pada siswa secara ekspositoris dengan kualitas B (baik); 

(b) Membentuk kelompok yang terdiri dari lima siswa, dengan memperhatikan perbedaan 

kemampuan, jenis kelamin dan ras atau etnis dengan kualitas B (baik); (c) Setelah 

presentasi kelas dan kerja kelompok, siswa diberikan kuis atau tes kelompok dilanjutkan 

dengan tes individual dengan kualitas B (baik); (d) melakukan penilaian kelompok dan 

individuSkor kelompok diperoleh dari skor rata-rata anggota kelompok ditambah skor tes 
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kelompok dibagi dua. Jadi setiap individu siswa dapat memberikan kontribusi poin 

maksimum pada kelompoknya dalam sistem skor kelompo dengan kulaitas B (baik); (e)  

Kelompok memperoleh sertifikat atau hadiah jika rata-rata skornya melampaui kriteria 

tertentu dan hasil kerja tiap kelompok dipajang dengan kualitas B (baik). 

 

4.2.3 Refleksi 

Pada  siklus I, dari 15 siswa yang mengikuti tes, ada 10 siswa (66,67 %) yang 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM = 63). Berarti masih ada 5 siswa (33,33 %) 

yang masih di bawah KKM.  Nilai rata-rata kelas sudah mencapai KKM, yaitu 66,87. 

Tabel 4.2 Analisis Nilai Siklus I 

No Rentang Nilai Banyak Siswa 
Ketuntasan (KKM=63) 

T BT 

1 0 – 22 0  0 

2 23 – 42 0  0 

3 43 – 62 5  5 

4 63 – 82 10 10  

5 83 – 100 0 0  

Jumlah 15 10 5 

Persentase Ketuntasan Belajar 66,67 33,33 % 

Nilai Rata-rata Kelas 66,87 

 

Peningkatan hasil belajar di atas terjadi karena peneliti sudah menggunakan 

metode yang tepat. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam 

pembelajaran,sehinggahasil belajar yang dicapai siswa maksimal.Pembelajaran sudah 

berpusatpada siswa, dan gurubertindak sebagai fasilitator. Kondisi tersebut didasarkan 

pada hasil observasi siswa dalam pembelajaran siklus I pertemuan 1 dan 2. 
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4.3  Deskripsi Siklus II 

4.3.1   Perencanaan Tindakan 

Pada siklus II dilakukan pembelajaran dengan skenario sebagai berikut:(a) Pada 

tahap presentasi kelasmateri pengurangan bilangan pecahan disampaikan pada siswa 

secara ekspositoris.Presentasi kelas ini meliputi tiga komponen, yakni pendahuluan, 

pengembangan dan praktik terkendali dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

maju ke depan kelas menyelesaikan masalah yang diberikan; (b) Membentuk kelompok 

yang terdiri dari lima siswa, dengan memperhatikan perbedaan kemampuan, jenis kelamin 

dan ras atau etnis. Fungsi utama kelompok adalah memastikan bahwa semua anggota 

kelompok terlibat dalam kegiatan belajar, dan lebih khusus adalah mempersiapkan 

anggota kelompok agar dapat menjawab kuis (tes) dengan baik. Termasuk belajar dalam 

kelompok adalah mendiskusikan masalah, membandingkan jawaban dan meluruskan jika 

ada anggota kelompok yang mengalami kesalahan konsep; (c) Setelah presentasi kelas 

dan kerja kelompok, siswa diberikan kuis atau tes kelompok dilanjutkan dengan tes 

individual. Pada saat tes kelompok siswa diharuskan berdiskusi saling membantu, 

sedangkan pada saat tes individu, siswa tidak diperkenankan saling membantu 

menyelesaikan tes; (d) melakukan penilaian kelompok dan individuSkor kelompok 

diperoleh dari skor rata-rata anggota kelompok ditambah skor tes kelompok dibagi dua. 

Jadi setiap individu siswa dapat memberikan kontribusi poin maksimum pada kelompoknya 

dalam sistem skor kelompok.; (e)  Kelompok dapat memperoleh sertifikat atau hadiah jika 

rata-rata skornya melampaui kriteria tertentu dan hasil kerja tiap kelompok dipajang. 

 

4.3.2 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Dari hasil observasi pembelajaran diperoleh data kualitatif pada pelaksanaan 

tindakan siklus I sebagai berikut:(a) Pada tahap presentasi kelas materi pengurangan 

bilangan pecahan disampaikan pada siswa secara ekspositoris dengan kualitas A (sangat 

baik); (b) Membentuk kelompok yang terdiri dari lima siswa, dengan memperhatikan 

perbedaan kemampuan, jenis kelamin dan ras atau etnis dengan kualitas B (baik); (c) 

Setelah presentasi kelas dan kerja kelompok, siswa diberikan kuis atau tes kelompok 

dilanjutkan dengan tes individual dengan kualitas A (sangat baik); (d) melakukan penilaian 

kelompok dan individuSkor kelompok diperoleh dari skor rata-rata anggota kelompok 
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ditambah skor tes kelompok dibagi dua. Jadi setiap individu siswa dapat memberikan 

kontribusi poin maksimum pada kelompoknya dalam sistem skor kelompo dengan kulaitas 

A (sangat baik); (e)  Kelompok memperoleh sertifikat atau hadiah jika rata-rata skornya 

melampaui kriteria tertentu dan hasil kerja tiap kelompok dipajang dengan kualitas B 

(baik). 

 

4.3.3 Refleksi 

Pada tahap siklus II, dari 15 siswa yang mengikuti tes, ada 13 siswa (86,67 %) 

yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM = 63). Berarti masih ada 2 siswa 

(13,33 %) yang masih di bawah KKM.  Nilai rata-rata kelas sudah mencapai KKM, 

yaitu 76,00. 

Tabel 4.3 Analisis Nilai Siklus II 

 

No Rentang Nilai Banyak Siswa 
Ketuntasan (KKM=63) 

T BT 

1 0 – 22 0  0 

2 23 – 42 0  0 

3 43 – 62 2  2 

4 63 – 82 9 9  

5 83 – 100 4 4  

Jumlah 15 13 2 

Persentase Ketuntasan Belajar 86,67 % 13,33 % 

Nilai Rata-rata Kelas 76,00 

 

Peningkatan hasil belajar di atas karena peneliti sudah lebih optimal 

menggunakan metode kooperatif. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam 

pembelajaran,sehinggahasil belajar yang dicapai siswa maksimal.Pembelajaran sudah 

berpusatpada siswa, dan gurubertindak sebagai fasilitator. Kondisi tersebut didasarkan 

pada hasil observasi siswa dalam pembelajaran siklus II pertemuan 1 dan 2. 
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian  

4.4.1 Pembahasan Hasil Siklus I 

 Pembelajaran pada siklus I sudah menggunakan metode kooperatif, 

sehingga terjadi peningkatan hasil belajar yang cukup berarti. Ketuntasan belajar 

mencapai 66,67 %,dan nilai rata-rata sudah melampaui KKM sebesar 66,87. 

Siswa semakin aktif bekerja sama dalam kelompok yang heterogen mengikuti 

proses pembelajaran  dalam suasana yang menyenangkan. Sebagian siswa 

bahkan nampak menikmati setiap tahap pembelajaran. Mereka tahu apa yang 

sedang dipelajari,dan mengerti apa yang harus dilakukan untuk menguasai materi. 

Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan analisis hasil observasi pembelajaran 

siklus I.  Hasil penelitian perbaikan pembelajaran pada siklus I dapat dilihat dari 

grafik di bawah ini: 

 

 

  

 Meskipun pada siklus I sudah dicapai peningkatan hasil belajar siswa, 

tetapi berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat dan saran dari supervisor, 

peneliti memandang perlu untuk melanjutkan perbaikan pembelajaran ini pada 

siklus II agar tercapai hasil yang lebih optimal. 

 

 

Gambar 4.1 Grafik   Ketuntasan Belajar Siklus I 
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4.4.2 Pembahasan Hasil Siklus II  

 Pembelajaran pada siklus II sudah menggunakan metode kooperatif, 

sehingga terjadi peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi dari pencapaian pada 

siklus I. Ketuntasan belajar mencapai 86,67 %,dan nilai rata-rata sudah 

melampaui KKM sebesar 76,00. Siswa semakin aktif bekerja sama dalam 

kelompok yang heterogen mengikuti proses pembelajaran  dalam suasana yang 

menyenangkan. Sebagian siswa bahkan nampak menikmati setiap tahap 

pembelajaran. Mereka tahu apa yang sedang dipelajari,dan mengerti apa yang 

harus dilakukan untuk menguasai materi. Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan 

analisis hasil observasi pembelajaran Hasil penelitian tindakan kelas pada 

siklus I dapat dilihat dari grafik di bawah ini: 

 

 

 Tindakan pada siklus IIberhasil meningkatkan hasil belajar 

siswa.Berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat dan saran dari supervisor 

diperoleh keputusan bahwa penelitian tidak perlu mengadakan tindakan siklus 

berikutnya. 

 

 

Gambar 4.2 Grafik   Ketuntasan Belajar Siklus II 
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4.4.3 Pembahasan Hasil Antar Siklus 

 Berdasarkan hasil penelitian perbaikan pembelajaran dari tahap prasiklus 

sampai dengan siklus II diperoleh informasi tentang peningkatan hasil belajar 

siswa yang signifikan. Pada kondisi prasiklus ketuntasan belajar hanya 26,67 %, 

setelah dilakukan tindakan naik menjadi 66,67 % pada siklus I, dan menjadi 86,67 

% pada siklus II. Nilai rata-rata kelas juga mengalami kenaikan dari semula 58,87 

pada prasiklus, naik menjadi 66,87 pada siklus I, dan 76,00 pada siklus II. 

 

 

 Kualitas aktifitas siswa dalam pembelajaran menggunakan metode 

kooperatif dari tahap prasiklus sampai dengan siklus II juga mengalami 

peningkatan.  

 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Ketuntasan Belajar Antar Siklus 
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Gambar 4.4 Grafik   Nilai Rata-rata Antar Siklus 

 


