
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Deskripsi Pra Siklus  

Berdasarkan tes uji kompetensi Matematika pada pokok bahasan KPK dan FPB 
masih kurang memuaskan, padahal guru sudah berusaha semaksimal mungkin 
memberikan penjelasan dan menerangkan materi berulang-ulang.Mungkin karena materi 
yang terlalu banyak sehingga siswa menjadi bingung karena materi pelajaran yang lalu 
belum jelas ditambah lagi dengan materi baru yang banyak dan membutuhkan 
pemahaman yang kuat untuk menyelesaikanya. 

Pada kondisi pra siklus setelah dilakukan tes rata-rata kelas hanya mencapai 56 
masih di bawah KKM yang ditargetkan yaitu 60. Dari seluruh siswa yang berjumlah 22 
hanya 8 siswa yang tuntas (36,4 %) atau 14 siswa belum tuntas (63,6 %). Hal ini 
menunjukkan bahwa selama ini pemahaman yang diterima siswa tentang materi yang 
disampaiakan belum tercapai. Oleh karena itu peneliti meminta bantuan teman sejawat 
untuk bersama-sama mengidentifikasi kekurangan pembelajaran Matematika yang telah 
dilaksanakan.     

Salah satu upaya yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan metode 
pemberian tugas.Dengan harapan siswa dapat meningkatkan aktifitas belajarnya sehingga 
terjadi pengulangan dan penguatan terhadap materi pelajaran yang diberikan guru 
sehingga diharapkan hasil belajar Matematika siswa meningkat. 

Dari hasil ulangan harian yang ada pada kondisi awal penelitian apabila disajikan 
dalam grafik di bawah ini. 
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gambar 1. Persentase perbandingan siswa yang tuntas dan belum tuntas 
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4.2 Deskripsi Siklus I 
4.2.1 Perencanaan Tindakan  

Perbaikan pembelajaran pada siklus I dilakukan untuk pokok bahasan KPK dan FPB 
dan sudah menggunakan metode pemberian tugas. Perbaikan pembelajaran pada siklus I 
merupakan perbaikan pembelajaran dari hasil pembelajaran yang dilaksanakan 
sebelumnya. Dalam rencana pembelajaran yang telah dirumuskan yaitu KPK dan FPB. 

Sebelum dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan motode pembelajaran 
pemberian tugas dilakukan pretes untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 
terkait dengan materi yang akan disampaikan. 

 
4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Setelah melaksanakan pretes, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
rencana pembelajaran. Urutan kegiatan yang dilaksanakan mulai kegiatan awal, kegiatan 
inti, dan kegiatan akhir. Dalam kegiatan awal guru membuat apersepsi. Dalam kegiatan inti 
guru mengulangi materi secara klasikal dan kemudian membagi siswa dalam empat 
kelompok. Kemudian memberikan lembar kerja siswa sebagai tugas pada tiap kelompok. 
Guru menunjuk beberapa siswa perwakilan kelompok untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan berkaitan dengan materi yang terdapat lembar kerja siswa.Guru bersama 
siswa merangkum hasil kerja yang telah dikerjakan secara berkelompok. Pada kegiatan 
akhir dilaksanakan dengan memberikan post tes. 
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4.2.3 Hasil Pengamatan 

Pengamatan atau observasi dilakukan dengan intensif dan berkelanjutan. Data yang 
dikumpulkan meliputi data : 
a. Perilaku siswa selama proses pembelajaran sesuai dengan format pengamatan 

perilaku 
b. Penilaian hasil pelaksanaan pembelajaran 
c. Aktifitas guru selama pembelajaran 

Guru berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengamati pembelajaran yang 
sedang dilaksanakan. Hasil pengamatan observer tentang siswa antara lain adanya 
beberapa siswa mulai aktif bertanya tentang tugas yang diberikan guru, alat peraga papan 
KPK dan FPB, siswa lebih memperhatikan dalam proses pembelajaran. Namun dalam 
siklus I masih nampak beberapa siswa yang pasif ketika proses pembelajaran 
berlangsung. 

Dari lembar pengamatan guru dapat disimpulkan guru sudah melaksanakan 
pembelajaran dengan baik. Guru sudah memberikan bimbingan secara individu namun 
kurang merata karena terbatasnya waktu. 

 
4.2.4 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan untuk mengulas pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 
Pada kegiatan siklus I pada dasarnya proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, 
namun masih dijumpai beberapa siswa yang masih pasif dalam mengerjakan tugas 
kelompoknya. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut maka pada siklus I perlu kegiatan yang 
melibatkan semua siswa aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Sehingga pada 
tugas kelompok semua siswa diwajibkan mengumpulkan hasil pekerjaan kelompok secara 
individu. 
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Hasil Siklus I 
 

Tabel I 
Data Nilai Hasil Belajar Post Tes Siklus I  

KKM : 60 

No Nama Siswa 
Nilai Ket 

Siklus I 
  

1 EH 50 Tidak Tuntas 
2 DP 50 Tidak Tuntas 
3 AR 50 Tidak Tuntas 
4 AA 65 Tuntas 
5 AM 55 TidakTuntas 
6 DW 80 Tuntas 
7 DN 65 Tuntas 
8 DG 55 Tidak Tuntas 
9 DWJ 70 Tuntas 
10 FII 70 Tuntas 
11 GDD 65 Tuntas 
12 IDK 70 Tuntas 
13 JVN 65 Tuntas 
14 MDRI 70 Tuntas 
15 NS 80 Tuntas 
16 RDK 70 Tuntas 
17 SS 70 Tuntas 
18 SINL 70 Tuntas 
19 WO 65 Tuntas 
20 Y 80 Tuntas 
21 YSES 50 TidakTuntas 
22 RL 65 Tuntas 
 Nilai tuntas 16  
 Prosentase ( % ) 72,7 %  
 Belum tuntas 6  
 Prosentase ( % ) 27,3 %  
 Jumlah 1430  
 Rata-rata 65  
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4.3 Deskripsi Siklus II 
4.3.1 Perencanaan Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II, merupakan perbaikan pembelajaran siklus 
I dengan indikator yang berbeda. Pada siklus I ada siswa yang belum aktif sehingga perlu 
dilanjutkan pada siklus berikutnya yaitu Siklus II. Pada dasarnya siklus II mempunyai 
prinsip kerja yang sama dengan pelaksanaan tindakan siklus I, hanya pada siklus II ini 
pada tahap persiapan berdasarkan hasil observasi,refleksi pelaksanaan tindakan siklus 
I.Langkah-langkah pembelajarannya sama namun jumlah siswa setiap kelompok  berbeda 
dengan siklus I sehingga ada penambahan soal bagi siswa sehingga diharapkan materi 
yang diserap dan difahami siswa akan lebih mendalam karena luasnya materi yang 
terdapat pada pokok bahasan KPK dan FPB pada pelajaran Matematika yang pada 
akhirnya hasil belajar Matematika siswa kelas 4 dapat meningkat.  
4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Setelah melaksanakan siklus I guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
rencana pembelajaran. Urutan kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan awal, kegiatan 
inti, dan kegiatan akhir. Dalam kegiatan awal guru membuat appersepsi. Dalam kegiatan 
inti guru mengulangi materi secara klasikal dan kemnudian membagi siswa dalam empat 
kelompok. Kemudian memberikan lembar kerja siswa sebagai tugas pada tiap kelompok. 
Guru menunjuk beberapa siswa perwakilan kelompok untuk menjawab pertanyaan 
pertanyaan berkaitan dengan materi yang terdapat lembar kerja siswa. Guru bersama 
siswa merasngkum hasil kerja yang telah dikerjakan secara berkelompok. Pada kegiatan 
akhir dilaksanakan dengan memberikan pos tes.  

 
4.3.3 Hasil Pemngamatan  

Pengamatan atau observasi dilakukan dengan intensif dan berkelanjutan. Data yang 
dikumpulkan meliputi data : 

a. Perilaku siswa selama proses pebelaran sesuai dengan format pengamatan 
perilaku. 

b. Penilaian hasil pelaksanaan pem,belajaran. 
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c. Aktivitas guru selama pembelajaran 
Observasi dilakukan dengan teman sejawat untuk mengamati pembelajaran yang 

sedang dilaksanakan. Hasil pengamatan observer tentang siswa antara lain adanya 
Beberapa siswa mulai aktif bertanya yentang tugas yang diberikan guru, alat peraga papan 
KPK dan FPB, siswa lebih memperhatikan dalam proses pembelajaran. Dalam siklus II 
Sudah nampak keaktifan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Dari lembar pengamatan guru dapat disimpulkan guru sudah melaksanakan 
pembelajaran dengan baik.Guru sudah memberikan bimbingan secara individu maupun 
kelompok secara merata. 

 
4.3.4  Refleksi 
              Refleksi dilaksanakan untuk mengulas pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 
Pada kegiatan siklus II pada dasarnya prosesa pembelajaran sudah berjalan dengan baik, dan 
siswa aktif dalam mengerjakan tugas kepompoknya. Sehingga tugas semua siswa diwajibkan 
mengumpulkan hasil pekerjaan kelompok secara indivudu. 
 
4.3.5  Hasil siklus II 

 
Tabel 2 

Data Hasil Pembelajaran  Post Tes Siswa dengan metode Pemberian Tugas Siklus II 
KKM : 60 

No Nama Siswa Nilai Ket 
SiklusII  

1 EH 55 Tidak Tuntas 
2 DP 55 Tidak Tuntas 
3 AR 55 Tidak Tuntas 
4 AA 65 Tuntas 
5 AM 65 Tuntas 
6 DW 70 Tuntas 
7 DN 70 Tuntas 
8 DG 70 Tuntas 
9 DWJ 70 Tuntas 
10 FII 65 Tuntas 
11 GDD 70 Tuntas 
12 IDK 75 Tuntas 
13 JVN 85 Tuntas 
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14 MDRI 70 Tuntas 
15 NS 90 Tuntas 
16 RDK 65 Tuntas 
17 SS 75 Tuntas 
18 SINL 70 Tuntas 
19 WO 70 Tuntas 
20 Y 70 Tuntas 
21 YSES 90 Tuntas 
22 RL 70 Tuntas 
 Nilai tuntas 19  
 Prosentase ( % ) 86,4  
 Belum tuntas 3  
 Prosentase ( % ) 13,7  
 Jumlah 1540  
 Rata-rata 70  

 
Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II, merupakan perbaikan pembelajaran siklus I 

dengan indicator yang berbeda. Pada siklus I ada siswa yang belum aktif sehingga perlu 
dilanjutkan pad siklusberikutnya yaitu siklus II. Pada dasarnya siklus II mempunyai prinsip 
kerja yang sama dengan pelaksanaan tindakan siklus I, hanya pada siklus II ini  pada 
tahap persiapan berdasarkan hasilobservasi, refleksi pelaksanaan tindakan siklus I. 
Langkah langkah pembelajarannya sama namun jumlah siswa setriap kelompok berbeda 
dengan siklus I sehingga ada penambahan soal bagi siswa sehingga diharapkan materi 
yang diserap dan dipahami siswa akan lebih mendalam karena luasnya materi yang 
terdapat pada pokok bahasan KPK dan FPB pada pelajaran Matematika yang pada 
akhirnya hasil belajar Matematika siswa kelas 4 dapat meningkat. 

  
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian  
4.4.1 Pembahasan Tiap Siklus 
4.4.1.1 Siklus I 

  
 Kegiatan penelitian kelas pada siklus I dikatakan berhasil apabila para siswa yang 

menjadi objek penelitian telah meningkat prestasi belajarnya.Indikasi keberhasilan 
ditunjukkan melalui hasil pembelajaran sebelum dilakukan siklus dan hasil tes siklus I yang 
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mengalami peningkatan dari rata-rata 56 menjadi 65.Dari 22 siswa kelas IV ternyata yang 
telah mencapai KKM adalah 16 siswa sedangkan 6 siswa belum berhasil mencapai KKM 
yang ditentukan dibandingkan dari pembelajaran sebelumnya yang mencapai KKM hanya 
8 siswa dan yang belum mencapai KKM sebanyak 14 siswa. Prosentase jumlah siswa 
yang mencapai KKM meningkatdari 36,4 % menjadi 72,7 %. Tingkat keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran menjadi lebih meningkat. 

 
4.4.1.2 Siklus II 

Kegiatan penelitian tindakan kelas pada siklus II adalah memperbaiki 
kekurangan yang ada pada siklus I. Dalam hal ini peneliti sebagai guru bekerjasama 
dengan teman sejawat melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Pengguanaan metode 
yang sama pada indikator yang berbeda dan soal yang digunakan berbeda pula dan tugas 
kelompok dikerjakan secara individu sehingga semua siswa aktif mengerjakan soal yang 
diberikan guru.  

 
4.5 Hasil Penelitian 
4.5.1 Data Temuan Hasil Pembelajaran 

Hasil analisis pengamatan tes pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada siklus I 
yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut ( lihat tabel 1 ) : 

Tabel 3 
Data Hasil Pembelajaran Pra Siklus dan Postes Siswa dengan Metode Pemberian Tugas 

pada Siklus I 
KKM : 60 

No Urut Nama Siswa 
Nilai 

Ket 
Prasiklus Siklus I 

1 EH 35 50 Tidak Tuntas 
2 DP 40 50 Tidak Tuntas 
3 AR 50 50 Tidak Tuntas 
4 AA 45 65 Tuntas 
5 AM 70 55 Tuntas 
6 DW 50 80 Tuntas 
7 DN 50 65 Tuntas 
8 DG 55 55 TidakTuntas 
9 DWJ 55 70 Tuntas 
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10 FII 65 70 Tuntas 
11 GDD 55 65 Tuntas 
12 IDK 65 70 Tuntas 
13 JVN 50 65 Tidak Tuntas 
14 MDRI 65 70 Tuntas 
15 NS 75 80 Tuntas 
16 RDK 65 70 Tuntas 
17 SS 60 70  Tuntas 
18 SINL 55 70 Tuntas 
19 WO 55 65 Tuntas 
20 Y 70 80 Tuntas 
21 YSES 45 50 TidakTuntas 
22 RL 55 65 Tuntas 
 Nilai tuntas 8 16  
 Prosentase 36,4 % 72,7 %  
 Belum tuntas 14 6  
 Prosentase 63,6 % 27,3 %  
 Jumlah 1230 1430  
 Rata-rata 56 65  

 
Setelah melalui perbaikan pembelajaran dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

siswa pada pokok bahasan KPK dan FPB meningkat dari 56 menjadi 65 Prosentase 

ketuntasan dari 36,4 % menjadi 72,7 % yaitu dari hanya 8 siswa yang tuntas meningkat 

menjadi 16 siswa yang mencapai nilai yang ditargetkan yaitu 60. Dari tabel hasil belajar 

siswa tersebut secara keseluruhan hasil yang diperoleh meningkat, dapat digambarkan 

pada gambar 2 dan gambar 3 berikut : 
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Pra Siklus 

Gambar 2. Rata-rata Kelas Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus I 

Pra Siklus

 
Gambar 3. Prosentase Ketuntasan Pra Siklus dan Siklus I 

Perbandingan hasil belajar prasiklus dan siklus I mengalami peningkatan yang 
signifikan. Pada interval baik sekali pada prasiklus belum ada siswa yang mencapainya 
dan pada siklus I ada 3 anak,namun pada interval baik dari 8  siswa  tuntas meningkat 
menjadi 13 siswa yang tuntas dan prosentase interval baik sekali dan baik dari 36,4 % naik 
menjadi 72,7 % mengalami kenaikan 36,4 % atau 8 siswa dari jumlah 22 siswa. pada 
interval cukup yang awalnya 8 siswa tinggal 4 siswa, 4 siswa masuk ke interval baik,. Pada 
interval kurang tidak ada siswa dalam kriteria ini. Untuk lebih jelasnya dapat disimpulkan 
bahwa siswa yang mendapat nilai tuntas atau nilai 6,0 keatas ada 16 siswa atau 72,7 % 
dan siswa yang belum tuntas atau yang mendapat nilai kurang dari 6,0 ada 6 siswa atau 
27,3 %. 

Dari hasil perbandingan hasil belajar siklus I dan Pra siklus dapat dibuat grafik 
diagram batang ( lihat gambar 4 ) berikut : 
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Gambar 4 
Perbandingan perolehan nilai Prasiklus dan Siklus I 

Pada grafik diagram batang lebih mudah terbaca bahwa hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan 
4.5.2 Data Temuan Perbaikan Pembelajaran 

Melalui perbaikan dengan penelitian tindakan kelas ini ternyata kelihatan hasil 
yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data pada pra siklus, 
siklus I, dan siklus II sebagaimana tabel 4 di bawah ini : 

 
Tabel 4 

Data Hasil Belajar Pra Siklus dan Postes Siklus I dan Siklus II 
KKM : 60 

No Nama Siswa 
Nilai 

Ket Pra 
Siklus 

Siklus I 
 Siklus II 

1 EH 35 50 55 Tidak Tuntas 
2 DP 40 50 55 Tidak Tuntas 
3 AR 50 50 55 Tidak Tuntas 
4 AA 45 65 65 Tuntas 
5 AM 70 55 65 Tuntas 
6 DW 50 80 70 Tuntas 
7 DN 50 65 70 Tuntas 
8 DG 55 55 70 Tuntas 
9 DWJ 55 70 70 Tuntas 
10 FII 65 70 65 Tuntas 
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11 GDD 55 65 70 Tuntas 
12 IDK 65 70 75 Tuntas 
13 JVN 50 65 85 Tuntas 
14 MDRY 65 70 70 Tuntas 
15 NS 75 80 90 Tuntas 
16 RDK 65 70 65 Tuntas 
17 SS 60 70 75 Tuntas 
18 SINL 55 70 70 Tuntas 
19 WO 55 65 70 Tuntas 
20 Y 70 80 70 Tuntas 
21 YSES 45 50 90 Tuntas 
22 RL 55 65 70 Tuntas 
 Nilai tuntas 8 16 19  
 Prosentase ( % ) 36,4 % 72,7 % 86,4  
 Belum tuntas 14 6 3  
 Prosentase ( % ) 63,6 % 27,3 % 13,7  
 Jumlah 1230 1430 1540  
 Rata-rata 56 65 70  

 
Peningkatan rata-rata kelas dan prosentase ketuntasan pada pra siklus, siklus I 

dan siklus II, mengalami peningkatan, dari rata-rata 56 meningkat 65 dan menjadi 70 pada 
siklus II. Prosentase ketuntasan dari 36,4 % meningkat 72,7 % menjadi 86,4 %. 
Peningkatan rata-rata kelas dan prosentase ketuntasan dapat dilihat pada grafik 5 dan 
grafik 6 berikut : 
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Gambar 5. 
Rata-rata kelas Hasil Belajar Pra Siklus dan Tiap Siklus  
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Grafik 6. Prosentase Ketuntasan Hasil Belajar  

Pra Sikus, Siklus 1 dan Siklus II 
Pada siklus II seperti halnya pada siklus I, nilai siswa dikelompokkan menjadi 

empat interval yaitu kriteria kurang, cukup, baik, baik sekali dapat dilihat pada tabel 4 

berikut : 

Berdasarkan hasil analisis data yang nampak pada tabel pada interval baik sekali 

dari prasiklus tidak ada siswa yang berada pada interval ini ,pada siklus I dan siklus II 

masing-masing ada 3 siswa. Pada interval baik dari 8 siswa tuntas pada prasiklus ,13 

siswa pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 16 siswa yang tuntas hal ini 

dikarenakan adanya sebagian siswa yang masuk pada interval baik tambah sebanyak 3 

siswa dengan kategori tuntas. Pada interval cukup dari 8 siswa pada prasiklus menurun 

menjadi 4 siswa pada siklus I dan pada siklus II tinggal 3 siswa namun masih dalam 

katagori tidak tuntas. Pada interval kurang pada prasiklus ,siklus I dan siklus II tidak 

dijumpai.. Untuk lebih mudah dilihat peningkatan nilai siswa tiap siklus pada pembelajaran 

Matematika pada pokok bahasan KPK dan FPB dibuat diagram batang seperti di bawah ini  
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Gambar 7. 
Perbandingan perolehan nilai Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

 
Peningkatan rata-rata hasil belajar dan tingkat ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Pada siklus I nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 80 dan nilai terendah 50 dengan 

rata-rata 65.Prosentase ketuntasan dari kondisi awal yang hanya tuntas 36,4 % 
meningkat menjadi 72,7 %, sedangkan siswa yang tidak mencapai ketuntasan dari 
kondisi awal sebanyak 14 siswa menjadi 6 siswa. 

2. Pada siklus II nilai tertinggi yang dicapai siswa 90 dan nilai terendah 55 dengan rata-
rata 70. Prosentase ketuntasan dari 72,7 % meningkat menjadi 86,4 %, sedangkan 
siswa yang belum mencapai ketuntasan dari siklus I sebanyak 6 siswa menjadi 3 
siswa. 

Setelah melakukan observasi pada pra siklus selama proses pembelajaran di 
kelas dengan menggunakan instrumen observasi yang dipegang kolabolator , ada 
beberapa catatan hasil dari bentuk keaktifan yang telah dilakukan oleh siswa diantaranya : 

Bentuk aktivitas dalam penerapan metode pembelajaran pemberian tugas bagi 
peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan KPK dan FPB 
siswa kelas 4  Semester I SD Negeri Jimbaran 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 
dapat peneliti gambarkan sebagai berikut : 
A. Siswa aktif mendengarkan dengan seksama  penjelasan guru 
B. Siswa aktif  bertanya kepada guru  
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C. Siswa aktif  dalam kerja kelompok 
D. Siswa aktif mengerjakan tugas  
E. Siswa aktif mengomentari hasil kerja teman 

Tabel 5 
Kategori Nilai keaktifan 

Penerapan metode pembelajaran Pemberia Tugas pada Pra Siklus 

NO Prosentase Jumlah peserta didik Kategori 

5 9,1% 2 Baik sekali 

4 22,7% 5 Baik 

3 36,4% 8 Cukup 

2 13,6% 3 Kurang 

1 18,2% 4 Kurang Sekali 

Jml 100 22  
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Berdasarkan tabel keaktifan di atas siswa yang berada pada kategori baik sekali 
ada 2 siswa atau 9,1%, kategori baik 5 siswa atau 22,7%, kategori cukup 8 siswa  atau 
36,4%. kategori kurang 3 siswa atau 13,6%, kategori kurang ada 4 siswa atau 18,2%, 
kategori kurang masih mendominasi keaktifan siswa dalam penerapan metode pemberian 
tugas, ini berarti siswa masih pasif. 
Hal ini menunjukkan kecenderungan siswa sebagai berikut : 
1) Siswa masih banyak yang gaduh ketika guru menjelaskan materi. 
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2) Siswa masih kurang antusias dalam bertanya pada guru 
3) Siswa masih kurang kompak dalam mengerjakan tugas kerja kelompok 
4) Siswa banyak yang diam ketika di suruh mengomentari  hasil kerja teman. 

Diakhir kegiatan peneliti mengisi Lembar Observasi Siswa pada Pra siklus ini dan 
selanjutnya peneliti melakukan refleksi dengan mengevaluasi kegiatan yang ada di siklus I, 
mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang ditemukan dikelas dengan 
melakukan tindakan diantaranya : 
a. Guru harus mempersiapkan RPP dan perangkat pembelajaran dengan baik. 
b. Guru harus lebih meningkatkan motivasi siswa. 
c. Guru harus lebih dapat menjelaskan alur pembelajaran dengan menggunakan 

metode    pemberian tugas. 
d. Guru membentuk kelompok kerja siswa. 
e. Guru menyuruh siswa untuk mengamati segala kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dan teman. 
f. Guru harus sering berkeliling mendekati siswa. 
g. Guru menyeting kelas yang memungkinkan siswa berinteraksi 
h. Mencatat kegiatan yang terjadi di dalam kelas selama kegiatan presentasi 

berlangsung. 
i. Mengisi Lembar Observasi Siswa. 

Dari refleksi diatas didapatkan beberapa solusi terhadap penerapan permasalan 
metode pembelajaran pemberian tugas bagi peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran 
Matematika pokok bahasan KPK dan FPB siswa kelas 4 Semester I SD Negeri Jimbaran 
02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Hasil refleksi kemudian dijadikan sebagai rumusan 
untuk diterapkan pada siklus I sebagai upaya tindak perbaikan terhadap upaya keaktifan 
belajar siswa pada pra siklus. 

 
Tindakan Siklus I 

Proses pembelajaran ini dilakukan dimulai dengan mengucapkan salam dan 
menyuruh siswa untuk membaca do’a bersama-sama agar proses pembelajaran berjalan 
hikmat, selanjutnya peneliti mengecek kehadiran siswa dan melakukan apersepsi terhadap 
materi yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 
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Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen, masing-
masing kelompok terdiri dari 4 orang. 

Guru membagikan lembar kerja siswa. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk 
mengerjakan tugas kelompok dari guru.. 

Perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk 
mempresentasikan hasil kerja kelompok. Guru memberikan penguatan pada jawaban 
siswa. 

Selanjutnya guru mengklarifikasi hasil kerja siswa yang telah maju di depan dan 
memberikan penghargaan setiap kelompok yang maju ke depan dengan tepuk tangan dan 
apresiasi dengan ucapan bagus.  

Setelah proses pembelajaran terjadi peneliti memberikan kuis berupa soal yang 
harus di isi siswa secara pribadi dengan alokasi waktu menyelesaikan 10 menit, setelah itu 
siswa disuruh mengumpulkan kedepan dan peneliti mengajak siswa untuk membaca 
hamdalah dan do’a bersama.Selanjutnya hasil observasi pada siklus I dalam penerapan 
metode pembelajaran pemberian tugas bagi peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran 
Matematika pokok bahasan KPK dan FPB siswa kelas IV SD Negeri Jimbaran 02 
Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Semester I Tahun Pelajaran 2012/2013. dapat peneliti 
gambarkan sebagai berikut : 

A. Siswa aktif mendengarkan dengan seksama  penjelasan guru 
 
 

 
 

B. Siswa aktif  bertanya kepada guru 
C. Siswa aktif  dalam kerja kelompok
D. Siswa aktif mengerjakan tugas 
E. Siswa aktif mengomentari hasil kerja teman 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada siklus I  aktivitas 
siswa sebagai berikut : 

Tabel 6 
Kategori Nilai keaktifan  

Penerapan metode pembelajaran Pemberian tugas Siklus I 

NO Jumlah Prosentase 
Jumlah peserta 

didik 
Kategori 

5 27,3% 6 Baik sekali 

4 36,4% 8 Baik 

3 31,8% 7 Cukup 

2 4,5% 1 Kurang 

1 0% 0 Kurang Sekali 

Jml 100 22  
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Gambar 9 

Kategori Nilai Keaktifan 
Penerapan Metode Pembelajaran Memberi Tugas Pada Siklus I 

 
Berdasarkan nilai proses keaktifan siswa dengan jumlah keaktifan siswa yang 

berada pada kategori baik sekali ada 6 siswa atau 27,3 % meningkat dari siklus I yaitu 2 
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siswa atau 9,1%, kategori baik 8 siswa atau 36,4% meningkat dari siklus I yaitu 5 siswa 
atau 22,7%, kategori cukup 7 siswa 31,8% menurun dari siklus I yang masih ada 8 siswa 
atau 36,4%, kategori kurang 1 siswa atau 4,5% menurun dari siklus I yang masih ada 3 
siswa atau 13,6%. Ini tentunya masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. 

Hal ini menunjukkan kecenderungan siswa sebagai berikut : 
1)  Siswa sudah mulai banyak mendengarkan ketika guru menjelaskan materi. 
2)  Siswa masih mulai antusias dalam bertanya pada guru 
3)  Siswa sudah mulai terlibat aktif dalam kerja kelompok . 
4)   Siswa mulai banyak yang mengomentari  hasil kerja kelompok lain. 

Selanjutnya diakhir kegiatan peneliti mengisi Lembar Observasi Siswa pada siklus 
I ini dan selanjutnya peneliti melakukan refleksi dengan mengevaluasi kegiatan yang ada 
di siklus I, mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan di kelas dengan 
melakukan tindakan  
a. Guru harus mempersiapkan RPP dan perangkat pembelajaran dengan baik. 
b. Guru harus lebih meningkatkan motivasi siswa. 
c. Guru memberikan tambahan jam waktu khusus kepada siswa yang belum tuntas. 
d. Guru menyuruh siswa untuk lebih mengamati segala kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dan teman yang sudah bisa 
e. Guru lebih menekankan kemampuan individu dalam kelompok dengan kerja kelompok 

yang bergantian maju di depan kelas. 
f. Mencatat kegiatan yang terjadi di dalam kelas selama mengerjakan tugas berlangsung. 
g. Menyeting kelas lebih komunikatif lagi 
h. Mengisi Lembar Observasi Siswa. 
i. Mencatat kegiatan yang terjadi di dalam kelas selama kegiatan penerapan metode 

pemberian tugas berlangsung. 
Dari refleksi diatas didapatkan beberapa solusi terhadap permasalahan penerapan 

metode pembelajaran pemberian tugas bagi peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran 
Matematika pokok bahasan KPK dan FPB siswa kelas 4 Semester I SD Negeri Jimbaran 
02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Hasil refleksi kemudian dijadikan sebagai rumusan 
untuk diterapkan pada siklus II sebagai upaya tindak perbaikan terhadap upaya keaktifan 
belajar siswa pada siklus I. 
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Tindakan Siklus II 

Proses pembelajaran pada siklus II ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan 
pada siklus I, hanya saja lebih intensif pembelanjarannya.  

Proses pembelajaran ini dilakukan dimulai dengan mengucapkan salam dan 
menyuruh siswa untuk membaca do’a bersama-sama agar proses pembelajaran berjalan 
hikmat, selanjutnya guru  melakukan apersepsi kegiatan pembelajaran pada pertemuann 
berikutnya. 

Guru meminta masing-masing siswa mengeluarkan buku untuk  mengerjakan tugas 
individu. 

Setiap siswa secara bergantian diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanyanya di 
depan kelas dan menuliskan di papan tulis.Siswa yang mengerjakan dengan benar akan 
mendapat nilai paling bagus. Guru memberikan penguatan pada jawaban siswa. 

Selanjutnya guru mengklarifikasi hasil kerja siswa yang telah maju di depan dan 
memberikan penghargaan setiap kelompok yang maju ke depan dengan tepuk tangan dan 
apresiasi dengan ucapan bagus.  

Setelah proses pembelajaran terjadi peneliti memberikan kuis berupa soal yang harus 
di isi siswa secara pribadi dengan alokasi waktu menyelesaikan 10 menit, setelah itu siswa 
disuruh mengumpulkan kedepan dan peneliti mengajak siswa untuk membaca hamdalah 
dan do’a bersama. 

Setelah mengobservasi siswa selama proses pembelajaran di kelas dengan 
menggunakan instrumen observasi yang dipegang kolabolator, ada beberapa catatan hasil 
dari bentuk keaktifan yang telah dilakukan oleh siswa pada siklus II aktivitas siswa sebagai 
berikut :      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



50 
 

Tabel 7 
Kategori Nilai Keaktifan 

Penerapan metode pemberian tugas Siklus II 

NO Jumlah 
prosentase 

Jumlah peserta 
didik Kategori 

5 50% 11 Baik sekali 

4 40,9% 9 Baik 

3 9,1% 2 Cukup 

2 0% 0 Kurang 

1 0% 0 Kurang Sekali 

Jml 100 22  
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Gambar 10 
Kategori Nilai Keaktifan 

Penerapan Metode Pembelajaran Pemberian Tugas Pada Siklus II 
 
Berdasarkan nilai proses keaktifan siswa dengan jumlah siswa yang berada pada 

kategori baik sekali mencapai 11 siswa atau 50% meningkat dari siklus II yang hanya 6 
siswa atau 27,3%, pada kategori baik ada 9 siswa atau 40,9% naik dari siklus II yaitu 8 
siswa atau 36,4%, sedang pada kategori cukup ada 2 siswa atau 9,1% menurun dari siklus 
II yang masih ada 7 siswa atau 31,8%, sedangkan pada kategori kurang 0 siswa atau 0 % 
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menurun dari siklus II yang masih ada 1 siswa atau 4,5%. ini menunjukkan siswa sudah 
aktif dalam pembelajaran. 

Hal ini menunjukkan kecenderungan siswa sebagai berikut : 
1) Siswa sudah aktif mendengarkan ketika guru menjelaskan materi. 
2) Siswa sudah aktif antusias dalam bertanya pada guru 
3) Siswa sudah aktif dalam mengerjakan tugas secara individu  
4) Siswa aktif mengomentari  hasil kerja siswa lain. 

 
Proses penerapan metode pembelajaran pemberian tugas bagi peningkatan hasil 

belajar pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan KPK dan FPB siswa kelas 4 
Semester I SD Negeri Jimbaran 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tingkat hasil 
belajarnya mencapai 95,4% dan keaktifan sudah mencapai 90,9% sudah mencapai 
indikator yang di tetapkan yaitu 80% ke atas  maka peneliti menghentikan tindakan kelas 
ini. 
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