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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. Hasil Penelitian

4.1. Sebelum Perbaikan ( Pra Siklus )

Berdasarkan hasil tes formatif sebelum diadakan perbaikan 

pembelajaran sampai pelaksanaan perbaikan pembelajaran melalui siklus 1

dan siklus 2 pada pelajaran Matematika materi pecahan sederhana kelas 3

semester 2 SD Negeri 2 Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten 

Grobogan tahun pelajaran 2012/2013 dengan jumlah 45 siswa dengan nilai 

rata-rata kelas 64,66 ketuntasan klasikal 26,67 %

Berikut ini adalah hasil analisis nilai evaluasi pra siklus pada mata 

pelajaran Matematika yang disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Tes Formatif Sebelum Perbaikan
NO Rentang Nilai Frekuensi Presentase
1.

2.

3.

4.

5.

85 – 94

75 – 84

65 – 74

55 – 64

45 – 54

3

9

14

6

13

6,67 %

20 %

31,11 %

13,33 %

28,89 %

KKM 75

Tuntas 12 26,67 %

Tidak Tuntas 33 73,33 %

Jumlah 45 100%

Nilai Maksimal 90

Nilai Minimal 45

Rata-rata 64,66
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut di atas dapat dibuat 

diagram batang sebagai berikut :

Diagram 4.1: Hasil Pra Siklus

Dilihat dari hasil nilai di atas hanya 12 siswa dari 45 siswa yang 

mendapat nilai 75 ke atas (Ketuntasan belajar baru mencapai 26,67 %). 

Nilai rata-rata kelas 64,66, berarti sebanyak 33 siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar. Dengan demikian pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru telah gagal (belum berhasil). Untuk itu guru 

(peneliti) merencanakan mengadakan perbaikan pembelajaran melalui 2 

siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2.

4.2. Perbaikan Pembelajaran Siklus 1

4.2.1. Perencanaan

Dalam pembelajaran siklus I, perencanaan perbaikan yang peneliti buat, 

menekankan pada pendekatan CTL dengan media power point, tetapi 

belum mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga dilanjutkan dengan 

Rencana Perbaikan Pemberlajaran (RPP) siklus 2 menekankan pada 

pendekatan CTL  dengan media power point secara maksimal.
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4.2.2. Pelaksanaan

Perbaikan pembelajaran siklus 1 dilaksanakan pada hari selasa tanggal 

9 April 2013 jam 07.00 – 08.10 WIB. 

Berikut ini adalah hasil analisis nilai evaluasi siklus 1 pada mata 

pelajaran Matematika yang disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut

Tabel 4.2
Hasil Tes Formatif Siklus 1

NO RENTANG NILAI FREKUENSI PRESENTASE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

95 – 100

85 – 94

75 – 84

65 – 74

55 – 64

45 – 54

3

12

13

12

2

3

6,67 %

26,67 %

28,89 %

26,67 %

4,4 %

6,67 %

KKM 75

Tuntas 28 62,22 %

Tidak Tuntas 17 37,78 %

Jumlah 45 100%

Nilai Maksimal 100

Nilai Minimal 50

Rata-rata 76,67
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut di atas dapat dibuat 

diagram batang sebagai berikut :

Diagram 4.2: Hasil Siklus 1

Dilihat dari hasil nilai pada tabel di atas, pelaksanaan pembelajaran 

meningkat yaitu dari 12 siswa menjadi 28 siswa, yang mendapat nilai 75 

ke atas (ketuntasan belajar mencapai 62,22 %, nilai rata-rata kelas 76,67 

berarti masih ada 17 siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. 

Dengan demikian pembelajaran yang dilaksanakan guru berdiskusi dengan 

peneliti untuk mengadakan perbaikan pembelajaran siklus 2. Dengan 

menitik beratkan pada pemantapan pendekatan CTL dengan power point

yang lebih menarik. 

4.2.3. Pengamatan

Setelah pengamat mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan, maka observer mencatat hasil 

pengamatan. Adapun hasilnya sebagai berikut :

1) Aspek guru : 

a. Guru melaksanakan apersepsi menggunakan pendekatan CTL 

dengan  menunjukkan power point sebagai contoh bilangan 

pecahan sederhana.
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b. Guru menjelaskan materi sesuai rencana dengan menggunakan

media power point dan contoh gambar pecahan sederhana.

c. Guru menerapkan pendekatan CTL dengan media power point . 

d. Guru masih kekurangan waktu dalam kegiatan pembelajaran

e. Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan evaluasi

f. Guru memberi motivasi

2) Aspek siswa :

a. Perhatian siswa terhadap pelajaran masih kurang.

b. Keaktifan siswa dalam berdiskusi masih kurang.

c. Penguasaan dan pemahaman siswa terhadap materi masih kurang.

4.2.4. Refleksi

Setelah melaksanakan perbaikan pembelajaran siklus I berakhir, peneliti 

melaksanakan refleksi, kemudian berdiskusi dengan guru kelas dalam 

rangka mengetahui kelebihan dan kekurangan. Adapun hasilnya adalah 

sebagai berikut :

1) Kelebihan

a. Pada waktu kondisi pra siklus, perhatian siswa terhadap materi 

pembelajaran masih kurang, sekarang pada siklus 1, perhatian siswa 

terhadap pelajaran sebagian besar sudah memperhatikan

b. Penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran sudah meningkat, 

terbukti pada kegiatan pra siklus nilai rata-rata kelas 64,66, sekarang 

pada kegiatan siklus 1 menjadi 76,67 sudah naik 12,01.

2) Kekurangan

a. Guru dalam menerapkan pendekatan CTL dengan media power point

kurang maksimal.

b. Keaktifan siswa dalam diskusi, ternyata masih ada siswa yang bermain

c. Sebagian siswa masih belum menguasai materi pembelajaran dengan 

baik, terbukti dari 45 siswa yang belum tuntas belajar masih ada 17 

siswa atau 37,78 %.



41

4.3. Siklus 2

Berdasarkan kekurangan di siklus 1, maka peneliti berdiskusi dengan 

guru kelas untuk melakukan perbaikan siklus 2 yang terdiri dari 

perencanan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.

4.3.1.  Perencanaan

Dalam perencanaan perbaikan pembelajaran siklus 2, peneliti 

menekankan pada pemantapan pendekatan  CTL secara maksimal

dengan power point yang lebih menarik.

4.3.2. Pelaksanaan

Perbaikan pembelajaran siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 18 April

2013 jam 07.00 – 08.10 WIB. 

Berdasarkan perolehan hasil tes formatif siklus 2, dapat dibuat 

tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Hasil Tes Formatif Siklus 2

NO RENTANG NILAI FREKUENSI PERSENTASE

1.

2.

3.

4.

5.

95 – 100

85 – 94

75 – 84

65 – 74

55 – 64

6

23

12

1

3

13,33 %

51,11%

26,67 %

2,22 %

6,67 %

KKM 75

TUNTAS 41 91,11 %

TIDAK TUNTAS 4 8,89 %

JUMLAH 45 100%

NILAI MAKSIMAL 100

NILAI MINIMAL 60

RATA-RATA 84,67



42

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut di atas dapat dibuat 

diagram batang sebagai berikut :

Diagram 4.3: Hasil Siklus 2

Dilihat dari hasil nilai pada tabel di atas, pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran meningkat yaitu dari 28 siswa menjadi 41 siswa, yang 

mendapat nilai 75 ke atas (ketuntasan belajar mencapai 91,11 %,) nilai 

rata-rata kelas 84,67, berarti masih ada 4 siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar. Adapun 4 siswa yang belum tuntas karena 

kemampuan siswa tersebut rendah.

4.3.3. Pengamatan

Setelah pengamat mengamati pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

siklus 2, maka ia mencatat diperoleh hasil sebagai berikut :

1) Aspek guru : 

a. Guru melakukan apersepsi menggunakan pendekatan CTL 

dengan menunjukan media power point sebagai contoh pecahan 

sederhana kemudian bertanya bagaimana membandingkan 

pecahan lebh besar dan lebih kecil.

b. Guru menjelaskan materi menggunakan pendekatan CTL dengan  

media power point pecahan sederhana.

c. Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media power 

point yang menunjukkan pecahan.
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d. Guru memberikan soal latihan.

e. Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan soal tes formatif.

f. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk belajar lebih giat.

2) Aspek Siswa :

a. Semua siswa sudah memperhatikan pelajaran.

b. Siswa sudah berani bertanya tentang materi yang sulit.

c. Sebagian besar siswa sudah menguasai materi pelajaran.

4.3.4.   Refleksi

Setelah melaksanakan perbaikan pembelajaran siklus 2 berakhir, 

peneliti melaksanakan refleksi, kemudian berdiskusi dengan guru 

kelas dalam rangka mengetahui kelebihan dan kekurangan. Adapun 

hasilnya adalah sebagai berikut :

1) Kelebihan

a. Pada waktu kondisi siklus 1, perhatian siswa terhadap materi 

pelajaran sebagian besar sudah memperhatikan, sedangkan 

pada siklus 2 semua siswa sudah memperhatikan materi 

pelajaran.

b. Guru menjelaskan materi pada siklus 1 sudah menggunakan 

CTL dengan media power point, tetapi belum maksimal, 

sekarang pada siklus 2, guru sudah menggunakan pendekatan 

CTL dengan media power point secara maksimal

c. Guru memberikan soal latihan secara maksimal.

d. Guru sudah menggunakan waktu dengan tepat.

e. Penguasaan siswa terhadap materi pelajaran sudah maksimal, 

terbukti pada kegiatan pembelajaran siklus 1 nilai rata-rata 

kelas 76,67, sekarang pada kegiatan siklus 2 menjadi 84,67 

sudah naik 8,00.
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2) Kekurangan

a. Guru dalam menerapkan pendekatan Contextual Teaching 

and Learning kurang maksimal, siswa dalam belum terlibat 

aktif.

b. Keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi masih ada yang pasif 

dan bermain sendiri, sehingga pemahanam materi masih 

kurang.

c. Siswa masih belum berani untuk bertanya materi yang sulit.

Hasil yang diperoleh dalam proses pembalajaran mata pelajaran 

Matematika dengan materi pokok :  Pecahan sederhana di kelas 3 semester 

2 tahun pelajaran 2012/2013 di SD Negeri 2 Karanggeneng, Kecamatan 

Godong, Kabupaten Grobogan dari nilai pra siklus, siklus 1 dan siklus 2, 

dapat peneliti rangkum dalam bentuk tabel distribusi frekuensi serta 

diagram batang di bawah:

Tabel 4.4
Perolehan Hasil Pra siklus, Siklus 1, Siklus 2

No Rentang Nilai
Banyaknya Siswa

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

95 – 100

85 – 94   

75 – 84

65 – 74

55 – 64

45 – 54

0

3

9

14

6

13

3

12

13

12

2

3

6

23

12

1

3

0

KKM 75

Tuntas 12 28 41

Tidak Tuntas 33 17 4

Jumlah 45 45 45
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Berdasarkan tabel hasil dari pra siklus, siklus 1, siklus 2 dapat dibuat 

diagram batang sebagai berikut :

Diagram 4.4: Perbandingan Hasil Pra Siklus, Siklus 1, Siklus 2

Dari tabel dan diagram batang di atas menunjukkan bahwa pemahaman 

dan penguasaan semua siswa terhadap materi pelajaran meningkat. Hal 

tersebut dapat dilihat dari perolehan hasil tes formatif siswa adalah sebagai 

berikut :

1. Pembelajaran sebelum perbaikan belum berhasil, karena 33 siswa / 

73,33% dari 45 siswa mendapat nilai rendah.

2. Pembelajaran siklus 1 cukup berhasil sebab 28 siswa / 62,22 % dari 45 

siswa mendapat nilai cukup baik.

3. Pembelajaran siklus 2 dinyatakan berhasil, karena 41 siswa / 91,11 % dari 

45 siswa mendapatkan nilai baik.
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4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pembelajaran Pra Siklus

Setelah melaksanakan pembelajaran sebelum siklus (pra siklus) yang 

berakhir dengan tes formatif, hasil yang di peroleh siswa adalah dari 45 

siswa yang mencapai nilai 75 ke atas hanya 12 siswa (26,67%) dan rata-rata 

kelas 64,66. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran pra siklus 

belum berhasil, sehingga mendorong peneliti untuk merenungkan apa yang 

telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran untuk melakukan refleksi 

guna mengatasi penyebab kegagalan dalam pembelajaran. Dari hasil refleksi 

ditemukan hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan pembelajaran, yaitu 

sebagai berikut :

a. Pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat, karena hanya 

menonjolkan metode ceramah, yang hanya mentransfer informasi saja.

b. Kurang adanya interaksi antara guru dan siswa.

c. Penjelasan guru kurang dipahami siswa, karena tidak disertai alat 

peraga.

Dari hasil pembelajaran tersebut, peneliti berdiskusi dengan guru kelas 

dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk mengidentifikasi 

menganalisis dan merumuskan masalah yang ditemukan, sebagai dasar 

dalam merencanakan perbaikan pembelajaran. Rencana perbaikan 

pembelajaran  dalam penelitian ini terdiri 2 siklus yaitu siklus I dan siklus 2.

4.4.2. Pembelajaran Siklus 1

Dari hasil refleksi, peneliti berdiskusi dengan guru kelas untuk 

mengidentifikasi masalah, menganalisis dan merumuskan masalah. Dari 

hasil diskusi tersebut dijadikan dasar perbaikan pembelajaran siklus 1.

Pada pembelajaran siklus 1 peneliti memperbaiki proses pembelajaran 

meliputi kegiatan awal, inti dan akhir, selain itu peneliti menyiapkan media 

pembelajaran yaitu power point dan lembar kerja juga tes formatif. Setelah 

melaksanakan tes formatif pada perbaikan pembelajaran siklus 1 ini 
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menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa, diantaranya nilai rata-rata pra 

siklus 64,66 (ketuntasan belajar 26,67%) menjadi rata-rata siklus 1  76,67 

(ketuntasan belajar 62,22 %).

Hal ini membuktikan bahwa ada peningkatan prestasi belajar siswa, 

walaupun belum maksimal. Peningkatan hasil belajar di pengaruhi oleh 

penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan media 

power point. Siswa dapat berfikir matematika dari yang sederhana ke yang 

rumit, dari mudah ke yang sulit, dan dari yang nyata ke yang abstrak. Hal 

ini sesuai dengan teori Jarome Brunner (dalam Gatot Moh Setyo, dkk. 

2007:112) yang menyatakan bahwa pembelajaran matematika bermula 

dari hal sederhana ke yang rumit, mulai dari yang mudah ke yang sulit, 

dan mulai dari yang nyata ke yang abstrak. 

Dalam perbaikan pembelajaran siklus 1 ini, guru menyajikan materi 

ajar dengan mempebanyak latihan-latihan soal yang dikemas dalam power 

point agar konsep-kosnep materi pelajar yang baru itu akan semakin 

mantap diterima siswa melalui latihan terus-menerus. Hal ini sesuai 

dengan teori Thorndike (dalam Gatot Moh Setyo. 2007:18) yang 

menyatakan bahwa, konsep dan prosedur baru itu akan semakin mantap 

jika makin banyak latihan yang dilakukan. Keterampilan dan konsep baru 

itu sekedar ditambahkan terus menerus.

Akan tetapi hasil akhir pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus 1

belum maksimal (belum berhasil) sebab masih ada siswa yang belum 

menguasai materi pelajaran dengan baik. Hal ini terbukti dari 45 siswa 

tersebut ada 17 siswa yang mendapat nilai belum tuntas. Hal ini 

dikarenakan bermain sendiri dan beberapa diantaranya memiliki 

kemampuan berfikir yang rendah.

Oleh karena itu peneliti merefleksi, berdiskusi dengan guru kelas untuk 

mencari kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran siklus 1 dari diskusi 

ini diperoleh kesimpulan untuk diadakan perbaikan pembalajaran siklus 2.
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4.4.3. Pembelajaran Siklus 2

Pada pelaksanaan perbaikan siklus 2 berdasarkan refleksi siklus 1 dan 

dibantu guru kelas untuk mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan 

masalah untuk mencari jalan pemecahan.

Setelah perbaikan pembelajaran siklus 2 berakhir diperoleh hasil tes 

formatif dan terjadi peningkatan, peningkatan tersebut dilihat dari hasil 

nilai rata-rata klasikal adalah siklus 1 76,67 (ketuntasan belajar 62,22 %)  

naik rata-rata klasikal siklus 2 adalah  84,67 (ketuntasan belajar 91,11 %). 

Hasil peningkatan rata-rata adalah 8,00 dengan ketuntasan belajar naik 

28,89 %.

Peningkatan hasil belajar siswa ini disebabkan oleh semakin baiknya 

proses pembelajaran oleh guru dan siswa sehingga terjadi interaksi yang 

positif akibat penggunaan pedekatan pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning dengan media power point dan latihan soal secara maksimal. 

Namun demikian masih ada siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan 

belajar sebanyak 4 siwa dari 41 siswa, hal ini disebabkan memang siswa 

tersebut memiliki kemampuan berfikir yang rendah.

Berdasarkan prestasi belajar seperti tersebut diatas maka perbaikan 

pembelajaran siklus 2 dikatakan berhasil, sebab hasilnya sudah memenuhi 

kriteria keberhasilan.


