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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil seluruh kegiatan penelitian tindakan kelas dilaporkan dalam bab IV. 

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan menguraikan 3 (tiga) hal pokok 

yaitu, deskripsi hasil penelitian, pembahasan, dan hasil pembahasan. Deskripsi 

hasil penelitian memaparkan tentang, (1) deskripsi data pelaksanaan penelitian 

siklus I tentang upaya peningkatan hasil belajar matematika tentang hubungan 

antarsatuan panjang melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi 

siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada 

semester I tahun pelajaran 2011/2012, sampai dengan siklus II. Pembahasan 

memaparkan pembahasan tiap siklus, antarsiklus, pembahasan hasil kegiatan 

nontes, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam 2 siklus yang 

berkelanjutan dari siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri dari tiga tahap, 

yakitu: (1) tahap perencanaan (planning), (2) tindakan (acting) dan observasi 

(observing), dan (3) refleksi (reflecting). 

 

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas tentang upaya peningkatan hasil belajar 

matematika tentang hubungan antarsatuan panjang melalui pembelajaran berbalik 

(reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan 

Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 2011/2012, secara 

keseluruhan telah dilaksanakan untuk mendapatkan bahan laporan sebagai hasil 

penelitian tindakan kelas dalam proses pembelajaran. Deskripsi hasil penelitian 

terdiri dari deskripsi data penelitian siklus I dan deskripsi data penelitian siklus II. 

 

1. Deskripsi Data Penelitian Siklus I 

Kegiatan penelitian siklus I adalah pelaksanaan pembelajaran atau 

pelaksanaan proses belajar mengajar upaya peningkatan hasil belajar 

matematika tentang hubungan antarsatuan panjang bagi siswa kelas IV SD 
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Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun 

pelajaran 2011/2012, melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching). 

Seluruh proses belajar mengajar yang menggunakan pendekatan pembelajaran 

berbalik (reciprokal teaching) dengan langkah-langkahnya, dilaksanakan 

sampai pada akhir pembelajaran yaitu proses evaluasi dan hasil analisisnya. 

Tahapan pelaksanaan penelitian siklus I sebagai berikut. 

 

Tahap Perencanaan (planning) 

Tahap awal penelitian siklus I adalah perencanaan. Perencanaan 

dilaksanakan untuk mempersiapkan proses pembelajaran di kelas sebagai 

upaya meningkatkan hasil belajar matematika tentang hubungan antarsatuan 

panjang melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi siswa kelas 

IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I 

tahun pelajaran 2011/2012. Pembelajaran sering dilakukan di kelas dengan 

menggunakan metode yang tidak bervariasi, cenderung tidak menggunakan 

model pendekatan pembelajaran menjadikan kegiatan belajar mengajar 

berpusat pada guru. Kegiatan belajar mengajar kurang memberi kesempatan 

kepada siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengamati obyek yang 

dipelajari.  

Permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran adalah 

penerapan metode pembelajaran yang kurang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk beraktivitas dan menggali sendiri potensi yang dimiliki siswa 

menjadi terampil, aktif menggali bahan dan materi pelajaran/bahan ajar, 

menemukan menemukan pemecahannya, selanjutnya membuat simpulan, dan 

sekaligus memiliki kemapuan menyampaikan hasil simpulan kepada orang 

lain (teman sekelas, antar kelas, dan guru). Guru masih kesulitan dalam 

mengembangkan keterampilan dan sikap karena penggunaan model 

pembelajaran yang kurang tepat. Melihat kenyataan tersebut, guru secara 

profesional melakukan uji coba dalam proses belajar mengajar dengan 

berbagai pendekatan dan metode mengajar, agar siswa mampu menguasai 

materi pelajaran/bahan ajar dengan optimal. Penelitian ini telah disusun dan 
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dipersiapkan untuk mencobakan dalam pembelajaran matematika tentang 

hubungan antarsatuan panjang bagi siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu 

dengan strategi pembelajaran pembelajaran berbalik (reciprokal teaching). 

Perencanaan (planning) yang merupakan langkah pertama dari siklus I 

penelitiam tindakan kelas, upaya peningkatan hasil belajar matematika tentang 

hubungan antarsatuan panjang bagi siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu 

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 

2011/2012, melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching), diawali 

dengan kegiatan berikut. 

1) Penentuan kesulitan belajar siswa terhadap kompetensi dasar menentukan 

hubungan antarsatuan waktu, antarsatuan panjang, dan antarsatuan berat, 

dalam penelitian tindakan kelas ini khusus dibatasi pada materi/bahan 

ajar menentukan hubungan antarsatuan panjang.  

2) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

kompetensi dasar menentukan hubungan antarsatuan waktu, antarsatuan 

panjang, dan antarsatuan berat, khusus pada materi/bahan ajar 

menentukan hubungan antarsatuan panjang  

3) Menyusun lembar kerja siswa, untuk dikerjakan baik secara kelompok, 

maupun individu, dan bahan pembelajaran. 

4) Penyusunan alat evaluasi pada setiap akhir pembelajaran, karena setiap 

siklus terdapat dua pertemuan yang masing-masing 2 x 35 menit. 

5) Penyiapan lembar pengamatan (observasi), baik untuk guru maupun 

siswa, guna mencatat dan mengamati perkembangan dan situasi belajar 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

6) Menyiapkan tenaga observasi. 

7) Penyiapan format ruang kelas dan kelompok. 

8) Menyiapkan format analisis hasil evaluasi pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua siklus I, yang hasilnya dirata-rata. 

 

 

Tahap Tindakan (Pelaksanaan) dan Pengamatan/Observasi (Observing) 
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Langkah penelitian tahap kedua adalah tahap tindakan/pelaksanaan 

yang sekaligus dibarengi dengan kegiatan pengamatan/observasi. Tahap 

tindakan (pelaksanaan) merupakan tahap pelaksanaan (actuating) aksi 

pembelajaran. Tahap ini proses belajar yang sebenarnya berlangsung 2 kali 

pertemuan masing-masing 2 x 35 menit, sekaligus pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan. Guru sebagai peneliti berupaya keras untuk membimbing siswa 

belajar dari pola-pola kebiasaan, diubah mengajar melalui pendekatan melalui 

pembelajaran berbalik (reciprokal teaching). 

Pada kegiatan ini seluruh langkan-langkah pembelajaran meningkatkan 

hasil belajar matematika tentang hubungan antarsatuan panjang melalui 

pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV SD Negeri 

Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun 

pelajaran 2011/2012, yang telah dirancang diterapkan. Kegiatan tahap 

palaksanaan (actuating) sebagai berikut. 

1) Membuka pelajaran dengan memberikan salam kepada siswa dilanjutkan 

presensi siswa. 

2) Kegiatan apersepsi dengan mengingatkan tentang satuan panjang, jenis, 

dan sebutannya dengan sejumlah pertanyaan. 

3) Memaparkan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar pembelajaran 

yang dicapai. 

4) Penataan tempat duduk/ruang kelas berdasarkan kelompok. 

5) Memberikan penjelasan ringan tentang satuan panjang dan hubungan 

antarsatuan panjang. 

6) Mempersiapkan peralatan dan bahan untuk menemukan hubungan 

anatarsatuan panjang. 

7) Memberikan lembar tugas kepada kelompok untuk dipratikkan, dan 

mendorong siswa untuk menemukan sendiri sesuai dengan pendekatan 

pembelajaran berbalik (reciprokal teaching). 

8) Memberikan kesempatan siswa pada setiap kelompok untuk 

menyelesaikan tugas kelompoknya. Kegiatan siswa meliputi; pertama 

mempelajari materi yang ditugaskan guru secara mandiri, kedua siswa 
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membuat rangkuman atau meringkas isi materi , ketiga siswa membuat 

pertanyaan atau sejumlah soal yang berkaitan dengan materi yang 

diringkasnya, keempat siswa harus menyelesaikan (dapat menjawab soal 

yang dibuatnya) yang berkaitan dengan materi yang diringkasnya.  

9) Melakukan pembimbingan dan memberikan motivasi siswa/kelompok 

untuk menyelesaikan tugas dengan berdiskusi/bekerjasama. 

10) Memberikan kesempatan pada beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. 

11) Memberikan kesempatan kepada siswa/kelompok lain untuk mengamati 

dan mengidentifikasi hasil presentasi kelompok lain. 

12) Memberikan kesempatan kelompok yang melakukan presentasi untuk 

memberikan tanggapan/jawaban. 

13) Memberikan bimbingan dan penegasan apabila diperlukan. 

14) Memberikan penilaian hasil presentasi dan kerja kelompok dan 

menyimpulkan bersama dengan siswa. 

15) Memberikan contoh mencari hubungan antarsatuan panjang sebagai 

penguatan atas penguasaan materi bahan ajar. 

16) Memberikan evaluasi sebagai bagian yang tidak terpisah dari seluruh 

proses pembelajaran. 

Kegiatan proses belajar mengajar sebagai bentuk pelaksanaan 

peneltian tindakan kelas di atas dibarengi dengan kegiatan observasi. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data dari guru dan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, Hasil observasi terhadap kemampuan guru 

dalam pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran berbalik (reciprokal 

teaching) yang telah dilaksanakan pada siklus I untuk memperoleh gambaran, 

bahwa guru telah berusaha melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

rancangan yang telah ditetapkan, dan semua aturan yang harus dikerjakan oleh 

siswa disampaikan dengan jelas. Selain itu guru memberikan kesempatan 

bertanya kepada siswa terhadap tugas yang diberikan. Temuan selama 

pengamatan pada pertemuan pertama siklus I untuk guru maupun siswa 

sebagai berikut. 
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1) Siswa belum aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. 

2) Rata-rata skor keaktifan siswa berdasarkan lembar pengamatan keaktifan 

siswa mengikuti proses pembelajaran pada lampiran 4, sebesar 69,64. 

3) Pada kegiatan tertentu masih harus mendapatkan perhatian guru, pada 

lembar observasi ditemukan persentase aktivitas siswa yang masih 

rendah yaitu 63,31%. 

 

Hasil Evaluasi  

Hasil evaluasi siklus I upaya meningkatkan hasil belajar matematika 

tentang hubungan antarsatuan panjang melalui pembelajaran berbalik 

(reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan 

Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 2011/2012, 

berdasarkan data penelitian pada lampiran 1, dapat dilihat pada tabel 1.  

 

 Tabel 1 Klasifikasi Data Penetilian Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika tentang Hubungan Antarsatuan Panjang melalui 

Pembelajaran Berbalik (Reciprokal Teaching) bagi Siswa Kelas 

IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati 

pada Semester I Tahun Pelajaran 2011/2012, Siklus I. 

 

No. 
Kriteria kelompok 

penilaian  

Silkus I 
Ket. 

Jml siswa % 

1. Sangat baik (90 – 99/100) 0 0  

2. Baik (80 – 89) 1 4,76  

3. Cukup baik (70 – 79) 8 38,10  

4. Cukup (60 – 69) 4 19,05  

5. Sedang (50 – 59) 5 23,81  

6. Kurang (40 – 49) 3 14,29  

7. Sangat kurang (0 – 39) 0 0  

 Jumlah  21 100  
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Deskripsi data penelitian siklus I upaya peningkatan hasil belajar 

matematika tentang hubungan antarsatuan panjang melalui pembelajaran 

berbalik (reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu 

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 

2011/2012, menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria kelompok penilaian, 

Siswa yang memperoleh hasil sangat baik tidak ditemukan atau 0%. Siswa 

yang mendapatkan kriteria baik ada 1 (satu) siswa atau 4,76%, mendapatkan 

kriteria cukup baik 8 (delapan) siswa atau 38,10%, mendapatkan kriteria 

cukup 4 (empat) siswa atau 19,05%, mendapatkan kriteria sedang 5 (lima) 

siswa atau 23,81%, dan masih terdapat siswa yang mendapatkan kriteria nilai 

kurang sebanyak 3 (tiga) siswa atau 14,29%, sedangkan siswa yang 

mendapatkan nilai sangat kurang tidak ditemukan. 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 57,14% dari jumlah siswa atau 

setidaknya 12 (empat belas) siswa mengalami kesulitan belajar matematika 

untuk bahan ajar hubungan antarsatuan panjang. Berdasarkan data penelitian 

di lampiran 2 hasil tes peningkatan hasil belajar matematika tentang hubungan 

antarsatuan panjang melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching), 9 

siswa telah berhasil memperoleh kriteria tunas dari KKM yang ditetapkan atau 

42,86% keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan 12 siswa tidak tuntas 

atau 57,14%. Rata-rata prestasi hasil belajar 61,43, yang berada di bawah 

KKM. Deskripsi data penelitian siklus I dapat dilihat pada diagram 2 berikut. 
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Deskripsi data pada siklus I telah menunjukkan gambaran kondisi 

perkembangan upaya peningkatan hasil belajar matematika tentang hubungan 

antarsatuan panjang melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi 

siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati 

pada semester I tahun pelajaran 2011/2012. 

Kegiatan selanjutnya adalah masuk pada siklus II untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika tentang hubungan antarsatuan panjang bagi siswa 

kelas IV SD Negeri Kadilangu melalui pembelajaran berbalik (reciprokal 

teaching). Hasil siklus I dijadikan dasar untuk menyusun perbaikan kerangka 

pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran berbalik (reciprokal teaching). Proses 

pembelajaran siklus I yang menunjukkan adanya kelemahan ditingkatkan 

dengan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada, di siklus II.  

Berdasarkan data penelitian di lampiran 1, tabel 1, dan diagram 2, telah 

menghasilkan 9 siswa memperoleh kriteria tunas dari KKM yang ditetapkan 

atau 42,86% keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan 12 siswa tidak 

tuntas atau 57,14%. Lebih dari 50% siswa yang tidak tuntas menjadi perhatian 

khusus untuk dicari penyebab kegagalannya. Rata-rata prestasi belajar 61,43, 

yang berada di bawah KKM juga pendapatkan perhatian. Keberhasilan siklus I 

yang mendekati 50%, atau tepatnya 42,86% ini menunjukkan perkembangan 

yang baik untuk pembelajaran, sehingga siklus penelitian dilanjutkan untuk 

mendapatkan hasil prestasi belajar anak yang lebih baik. Ketuntasan 

Pembelajaran pada siklus I dapat dilihat pada diagram berikut. 
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Refleksi (Reflecting). 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus 

I, terhadap proses belajar mengajar dan evaluasi peningkatkan hasil belajar 

matematika tentang hubungan antarsatuan panjang melalui pembelajaran 

berbalik (reciprokal teaching), dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. 

1) Kesungguhan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dalam 

memperhatikan penjelasan guru belum maksimal. Hasil yang belum 

maksimal didasarkan pada perolehan data 9 siswa berhasil memperoleh 

kriteria tunas dari KKM yang ditetapkan atau hanya 42,86% keberhasilan 

dalam proses belajar mengajar dan 12 siswa tidak tuntas atau 57,14%. 

2) Berdasarkan data tersebut kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran 

dipersiapkan lebih awal. 

3) Hasil evaluasi siklus I menjadi dasar penyempurnaan kegiatan pada 

sikulis II. 

4) Hasil observasi yang dilakukan diperolah tingkat keaktifan siswa baru 

69,64, yang baru tercapai 63,31%  

 

2. Deskripsi Data Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan penelitian pada siklus I sebagai tindakan pelaksanaan 

pembelajaran atau pelaksanaan proses belajar mengajar upaya peningkatan 

hasil belajar matematika tentang hubungan antarsatuan panjang melalui 

pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV SD Negeri 

Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun 
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pelajaran 2011/2012, seluruh proses belajar mengajar dengan langkah-

langkahnya telah dilaksanakan sampai pada akhir pembelajaran yaitu proses 

evaluasi dan hasil analisisnya. Hasil siklus I dengan segala kekurangannya 

dari hasil nontes, digunakan dasar perbaikan perencanaan pembelajaran 

melalui RPP pada siklus II untuk dapat memperoleh hasil pembelajaran yang 

diharapkan signifikan pada prestasi hasil belajar siswa dan pengalaman belajar 

siswa. 

 

Tahap Perencanaan  

Perencanaan (planning) pada siklus I dievaluasi dan diperbaiki pada 

siklus II. Penyempurnaan dan perbaikan tersebut pada aspek sebagai berikut. 

1) Menentukan kesulitan belajar siswa terhadap kompetensi dasar 

menentukan hubungan antarsatuan waktu, antarsatuan panjang, dan 

antarsatuan berat khusus pada materi/bahan ajar menentukan hubungan 

antarsatuan panjang, pada siklus I berdasarkan hasil pengamatan.  

2) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kompetensi dasar 

menentukan hubungan antarsatuan waktu, antarsatuan panjang, dan 

antarsatuan berat khusus pada materi/bahan ajar menentukan hubungan 

antarsatuan panjang dengan pendekatan pembelajaran berbalik 

(reciprokal teaching). 

3) Menyusun lembar kerja siswa, bahan, dan model tangga pengantar 

menentukan hubungan antarsatuan panjang. 

4) Penyusunan alat evaluasi. 

5) Penyiapan lembar pengamatan (observasi), baik untuk guru maupun 

siswa untuk mencatat dan mengamati perkembangan dan situasi selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

6) Menyiapkan tenaga observasi. 

7) Penyiapan format ruang kelas dan kelompok dan penyebaran anggota 

kelompok untuk melakukan kegiatan kerja kelompok. 

8) Memberikan penilaian hasil presentasi dan kerja kelompok dan 

menyimpulkan bersama dengan siswa. 
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9) Memberikan contoh mencari hubungan antarsatuan panjang sebagai 

penguatan atas penguasaan materi bahan ajar. 

10) Memberikan evaluasi sebagai bagian yang tidak terpisah dari seluruh 

proses pembelajaran. 

 

Tahap Tindakan (Pelaksanaan) dan Pengamatan/Observasi (Observing) 

Langkah penelitian tahap kedua adalah tindakan, merupakan tahap 

pelaksanaan (actuating) aksi pembelajaran. Pada kegiatan ini seluruh langkah-

langkah pembelajaran meningkatkan prestasi hasil belajar untuk kompetensi 

dasar menentukan hubungan antarsatuan waktu, antarsatuan panjang, dan 

antarsatuan berat khusus pada materi/bahan ajar menentukan hubungan 

antarsatuan panjang dengan pendekatan pembelajaran berbalik (reciprokal 

teaching)yang telah dirancang diterapkan. Kegiatan tahap palaksanaan 

(actuating) sebagai berikut. 

1) Membuka pelajaran dengan memberikan salam kepada siswa dilanjutkan 

presensi siswa. 

2) Kegiatan apersepsi dengan mengingatkan tentang menentukan hubungan 

antarsatuan panjang dengan sejumlah pertanyaan. 

3) Memaparkan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar pembelajaran 

yang dicapai. 

4) Penataan tempat duduk/ruang kelas berdasarkan kelompok. 

5) Memberikan penjelasan ringan tentang menentukan hubungan 

antarsatuan panjang dan operasinya penekanannya pada kesulitan siswa 

yang ditemukan pada siklus I. 

6) Memberikan lembar kerja siswa kepada kelompok. Kegiatan siswa 

meliputi; pertama mempelajari materi yang ditugaskan guru secara 

mandiri, kedua siswa membuat rangkuman atau meringkas isi materi , 

ketiga siswa membuat pertanyaan atau sejumlah soal yang berkaitan 

dengan materi yang diringkasnya, keempat siswa harus menyelesaikan 

(dapat menjawab soal yang dibuatnya) yang berkaitan dengan materi 

yang diringkasnya. Sebagai catatan pertanyaan atau soal yang dibuat 



 39

siswa diharapkan mampu mengungkapkan penguasaan atas materi yang 

bersangkutan secara keseluruhan dengan bobot materi ditekankan pada 

kesulitan-kesulitan yang ditemukan pada siklus I. 

7) Memberikan kesempatan siswa pada setiap kelompok untuk 

menyelesaikan tugas kelompoknya. 

8) Melakukan pembimbingan dan memberikan motivasi siswa/kelompok 

untuk menyelesaikan tugas dengan berdiskusi/bekerjasama. 

9) Memberikan kesempatan pada beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. 

10) Memberikan kesempatan kepada siswa/kelompok lain untuk mengamati 

dan mengidentifikasi hasil presentasi kelompok lain. 

11) Memberikan kesempatan kelompok yang melakukan presentasi untuk 

memberikan tanggapan/jawaban. 

12) Memberikan bimbingan dan penegasan apabila diperlukan. 

13) Memberikan penilaian hasil presentasi dan diskusi kelompok dan 

menyimpulkan bersama dengan siswa. 

14) Memberikan contoh operasi hitung menentukan hubungan antarsatuan 

panjang sebagai penguatan atas penguasaan materi bahan ajar 

(ditekankan pada penyelesaian soal cerita). 

15) Memberikan evaluasi sebagai bagian yang tidak terpisah dari seluruh 

proses pembelajaran. 

Bersamaan kegiatan pembelajaran kegiatan observasi/pengamatan juga 

dilaksanakan. Hasil observasi terhadap kemampuan guru dalam pembelajaran 

yang telah dilaksanakan pada siklus II untuk memperoleh gambaran, bahwa 

guru telah berusaha melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan 

yang telah ditetapkan, dan semua aturan yang harus dikerjakan oleh siswa 

disampaikan dengan jelas. Selain itu guru memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa terhadap tugas yang diberikan. Temuan selama pengamatan 

pada pertemuan pertama siklus II untuk guru maupun siswa sebagai berikut. 

1) Siswa sangat aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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2) Rata-rata skor keaktifan siswa berdasarkan lembar pengamatan keaktifan 

siswa mengikuti proses pembelajaran pada lampiran 5 sebesar 83,12, 

dengan persentase keberhasilan 91,43%. 

3) Pada kegiatan yang masih lemah dan siswa mengalami kesulitan telah 

mendapatkan perhatian dan bimbingan guru, sehingga keaktivan siswa 

meningkat cukup signifikan . 

 

Hasil Evaluasi  

Hasil evaluasi siklus II upaya peningkatan hasil belajar matematika 

tentang hubungan antarsatuan panjang melalui pembelajaran berbalik 

(reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan 

Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 2011/2012, 

berdasarkan data penelitian pada lampiran 2, dapat dilihat pada tabel 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel 2 Klasifikasi Data Penelitian Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika tentang Hubungan Antarsatuan Panjang melalui 

Pembelajaran Berbalik (Reciprokal Teaching) bagi Siswa Kelas 

IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati 

pada semester I Tahun Pelajaran 2011/2012, Siklus II. 

 

No. Kriteria kelompok Silkus I Ket. 
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penilaian  Jml siswa % 

1. Sangat baik (90 – 99/100) 5 23,81  

2. Baik (80 – 89) 7 33,33  

3. Cukup baik (70 – 79) 6 28,57  

4. Cukup (60 – 69) 1 4,76  

5. Sedang (50 – 59) 1 4,76  

6. Kurang (40 – 49) 1 4,76  

7. Sangat kurang (0 – 39) 0 0  

 Jumlah  21 100  

 

Deskripsi data penelitian siklus II upaya peningkatan hasil belajar 

matematika tentang hubungan antarsatuan panjang melalui pembelajaran 

berbalik (reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu 

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 

2011/2012, menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria kelompok penilaian, 

siswa yang memperoleh hasil sangat baik ada 5 (lima) siswa atau 23,81%. 

Siswa yang mendapatkan kriteria baik 7 (tujuht) siswa atau 33,33%, 

mendapatkan kriteria cukup baik 6 (enam) siswa atau 28,57%, mendapatkan 

kriteria cukup 1 (satu) siswa atau 4,76%, mendapatkan kriteria sedang 1 (satu) 

siswa atau 4,76%, siswa yang mendapatkan kriteria nilai kurang sebanyak 1 

(satu) siswa atau 4,76%, dan sangat kurang tidak ditemukan. Tabel 4 di atas 

menunjukkan bahwa 85,71% dari jumlah siswa dinyatakan tuntas dan tidak 

mengalami kesulitan belajar untuk kompetensi dasar menentukan hubungan 

antarsatuan waktu, antarsatuan panjang, dan antarsatuan berat, khusus pada 

materi/bahan ajar menentukan hubungan antarsatuan panjang dengan 

pendekatan pembelajaran berbalik (reciprokal teaching). 

Berdasarkan data penelitian di lampiran 2, hasil tes upaya peningkatan 

hasil belajar matematika tentang hubungan antarsatuan panjang melalui 

pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) ada 18 siswa yang berhasil 

memperoleh kriteria tunas dari KKM yang ditetapkan atau 85,71% 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan ada 3 siswa tidak tuntas atau 
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14,29%. Deskripsi data penelitian siklus II dapat dilihat pada diagram 4 

berikut.  
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Deskr an gambaran kondisi 

keberhasilan penin tematika tentang hubungan 

antarsatuan panjang bagi siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan 

Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 2011/2012, melalui 

melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching). 

ipsi data pada siklus II telah menunjukk

gkatan hasil belajar ma

 

Refleksi (Reflecting). 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus 

II, terhadap proses belajar mengajar dan evaluasi upaya peningkatan hasil 

belajar matematika tentang hubungan antarsatuan panjang melalui 

pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV SD Negeri 

Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun 

pelajaran 2011/2012, dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. 

1) Kesungguhan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dalam 

memperhatikan penjelasan guru menghasilkan maksimal. Hasil yang 

maksimal didasarkan pada perolehan 18 siswa telah berhasil memperoleh 
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kriteria tunas dari KKM yang ditetapkan atau 85,71% keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar dan 3 siswa tidak tuntas atau 14,29% 

2) Berdasarkan data tersebut maka kegiatan belajar berhasil meningkatkan 

hasil belajar matematika tentang hubungan antarsatuan panjang. 

 

 

 

 

3. Deskripsi Data Penelitian Nontes  

ö. Hasil Observasi  

Kegiatan observasi dilakukan untuk pengambilan data dan 

perubahan-perubahan selama proses kegiatan belajar mengajar upaya 

peningkatan hasil belajar matematika tentang hubungan antarsatuan 

panjang melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi siswa 

kelas IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada 

semester I tahun pelajaran 2011/2012 dilaksanakan. Observasi dilakukan 

untuk mengetahui respon perilaku siswa dalam mengikuti dan menerima 

pembelajaran matematika. Observasi dilakukan oleh peneliti dan dua 

orang guru teman sejawat untuk kompetensi dasar menentukan hubungan 

antarsatuan waktu, antarsatuan panjang, dan antarsatuan berat, khusus 

pada materi/bahan ajar menentukan hubungan antarsatuan panjang  dengan 

pendekatan pembelajaran berbalik (reciprokal teaching).  

Kegiatan observasi meliputi; (1) Memperhatikan dengan sungguh-

sungguh penjelasan materi pelajaran dari guru. (2) Aktif dan berani 

mencoba melakukan kegiatan. (3) Membaca buku pegangan atau 

menjawab pertanyaan dari guru. (4) Memperhatikan teman saat 

menjelaskan hasil kerja kelompok. (5) Terlihat aktif mengerjakan dengan 

gembira dan senang pada saat kerja kelompok. (6) Siswa aktif bertanya 

kepada teman atau guru jika ada kesulitan. (7) Berani mengeluarkan 

pendapat dalam kelompok dan menjelaskan di depan kelas. (8) Berani 

menyanggah pendapat teman dengan sopan. (9) Melaksanakan diskusi 
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sebagai bagian dari demonstrasi secara bersama-sama, (10) Aktif menyalin 

catatan di dalam buku catatan. (11) Aktif mengerjakan soal-soal dengan 

menggunakan waktu yang efektif. Hasil Observasi pada siklus I, dan siklus 

II, dapat dilihat pada tabel 6 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil obeservasi pada tabel 6 menunjukkan peningkatan aktivitas 

pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berbalik (reciprokal 

teaching). Dari siklus I yang rata-rata aktivitas siswa sebesar 69,64% 

meningkat pada siklus II yaitu sebesar 91,43%. Demikian juga yang terjadi 

pada setiap item kegiatan. 

 

dd. Hasil Catatan Lapangan dan Wawancara 

Catatan lapangan yang dapat dihimpun adalah kesulitan siswa 

dalam kecepatan berhitung masih kurang terampil. Ditemukan juga ada 2 

siswa yang harus mendapatkan bimbingan khusus, karena dugaan 

sementara mengalami keterlambatan perkembangan intelegensi.  

 

4.2 Pembahasan Tiap Siklus dan Antarsiklus 

 

4. Pembahasan Siklus I 
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Melihat hasil deskripsi data penelitian siklus I tentang upaya 

peningkatan hasil belajar matematika tentang hubungan antarsatuan panjang 

melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV SD 

Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun 

pelajaran 2011/2012, menunjukkan hasil yang cukup baik, walaupun belum 

mencapai standar kinerja keberhasilan penelitian. Hasil evaluasi di akhir 

pembelajaran pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua rata-rata nilai 

peningkatan hasil belajar siswa berdasarkan kriteria kelompok penilaian 

sebagai berikut. 

Siswa yang memperoleh hasil sangat baik tidak ditemukan atau 0%. 

Siswa yang mendapatkan kriteria baik ada 1 (satu) siswa atau 4,76%, 

mendapatkan kriteria cukup baik 8 (delapan) siswa atau 38,10%, mendapatkan 

kriteria cukup 4 (empat) siswa atau 19,05%, mendapatkan kriteria sedang 5 

(lima) siswa atau 23,81%, dan masih terdapat siswa yang mendapatkan 

kriteria nilai kurang sebanyak 3 (tiga) siswa atau 14,29%, sedangkan siswa 

yang mendapatkan nilai sangat kurang tidak ditemukan. 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 57,14% dari jumlah siswa atau 

setidaknya 12 (empat belas) siswa mengalami kesulitan belajar matematika 

untuk bahan ajar hubungan antarsatuan panjang. Berdasarkan data penelitian 

di lampiran 2 hasil tes peningkatan hasil belajar matematika tentang hubungan 

antarsatuan panjang melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching), 9 

siswa telah berhasil memperoleh kriteria tunas dari KKM yang ditetapkan atau 

42,86% keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan 12 siswa tidak tuntas 

atau 57,14%. Rata-rata prestasi hasil belajar 61,43, yang berada di bawah 

KKM. 

Berdasarkan data penelitian di lampiran 1, tabel 1, dan diagram 2, telah 

menghasilkan 9 siswa memperoleh kriteria tunas dari KKM yang ditetapkan 

atau 42,86% keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan 12 siswa tidak 

tuntas atau 57,14%. Lebih dari 50% siswa yang tidak tuntas menjadi perhatian 

khusus untuk dicari penyebab kegagalannya. Rata-rata prestasi belajar 61,43, 

yang berada di bawah KKM juga pendapatkan perhatian. Keberhasilan siklus I 
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yang mendekati 50%, atau tepatnya 42,86% ini menunjukkan perkembangan 

yang baik untuk pembelajaran, sehingga siklus penelitian dilanjutkan untuk 

mendapatkan hasil prestasi belajar anak yang lebih baik. 

Deskripsi data pada siklus I telah menunjukkan gambaran kondisi 

perkembangan upaya peningkatan hasil belajar matematika tentang hubungan 

antarsatuan panjang melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi 

siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati 

pada semester I tahun pelajaran 2011/2012. Hasil siklus I yang menunjukkan 

perkembangan baik pada peningkatan hasil belajar siswa dijadikan dasar untuk 

menyusun perbaikan kerangka pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbalik 

(reciprokal teaching). Proses pembelajaran siklus I yang menunjukkan adanya 

kelemahan ditingkatkan dengan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang 

ada.  

 

5. Pembahasan Siklus II 

Deskripsi data penelitian siklus II berhasil menunjukkan upaya 

peningkatan hasil belajar matematika tentang hubungan antarsatuan panjang 

melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV SD 

Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun 

pelajaran 2011/2012. Hasil evaluasi pertemuan pertama dan pertemuan kedua, 

yang kemudian ditempatkan berdasarkan kriteria kelompok penilaian, siswa 

yang memperoleh hasil sangat baik ada 5 (lima) siswa atau 23,81%. Siswa 

yang mendapatkan kriteria baik 7 (tujuh) siswa atau 33,33%, mendapatkan 

kriteria cukup baik 6 (enam) siswa atau 28,57%, mendapatkan kriteria cukup 1 

(satu) siswa atau 4,76%, mendapatkan kriteria sedang 1 (satu) siswa atau 

4,76%, siswa yang mendapatkan kriteria nilai kurang sebanyak 1 (satu) siswa 

atau 4,76%, dan sangat kurang tidak ditemukan. Tabel 4 di atas menunjukkan 

bahwa 85,71% dari jumlah siswa dinyatakan tuntas dan tidak mengalami 

kesulitan belajar untuk kompetensi dasar menentukan hubungan antarsatuan 

waktu, antarsatuan panjang, dan antarsatuan berat, khusus pada materi/bahan 
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ajar menentukan hubungan antarsatuan panjang dengan pendekatan 

pembelajaran berbalik (reciprokal teaching). 

Berdasarkan data penelitian di lampiran 2, hasil tes upaya peningkatan 

hasil belajar matematika tentang hubungan antarsatuan panjang melalui 

pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) ada 18 siswa yang berhasil 

memperoleh kriteria tunas dari KKM yang ditetapkan atau 85,71% 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan ada 3 siswa tidak tuntas atau 

14,29%. Deskripsi ketuntasan penelitian siklus II dapat dilihat pada diagram 5 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pembahasan Antar Siklus 

Penyajian data pembahasan antar siklus yang merupakan gambaran 

kemajuan hasil belajar upaya peningkatan hasil belajar matematika tentang 

hubungan antarsatuan panjang melalui pembelajaran berbalik (reciprokal 
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teaching) bagi siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil 

Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 2011/2012. Penyajian data 

antar siklus tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut.  

 

 

 

 

 

 Tabel 4 Data Antarsiklus Penelitian upaya peningkatan hasil belajar 

matematika tentang hubungan antarsatuan panjang melalui 

pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV 

SD Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada 

semester I tahun pelajaran 2011/2012, Siklus I dan Siklus II. 

 

No. 
Kriteria kelompok 

penilaian 

Siklus I Siklus II Persentase 

kenaikan 

siklus I ke 

siklus II 

Ket. Jml. 

siswa 

Persen 

tase 

Jmlh 

siswa 

Persen

tase 

1. 
Sangat baik  

(90 – 99/100) 
0 0 5 23,81 23,81  

2. Baik (80 – 89) 1 4,76 7 33,33 28,57  

3. Cukup baik (70 – 79) 8 38,10 6 28,57 – 9,53  

4. Cukup (60 – 69) 4 19,05 1 4,76 – 14,29  

5. Sedang (50 – 59) 5 23,81 1 4,76 – 19,05  

6. Kurang (40 – 49) 3 14,29 1 4,76 – 9,53  

7. Sangat kurang (0 – 39) 0 0 0 0 0  

        

 Jumlah  21 100 21 100   

 Rata-rata Nilai  61,43  79,17   
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Kegiatan pembelajaran dimulai pada siklus I, upaya peningkatan hasil 

belajar matematika tentang hubungan antarsatuan panjang melalui 

pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV SD Negeri 

Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun 

pelajaran 2011/2012 dilaksanakan. Hasil yang diperoleh adalah siswa yang 

mendapatkan kriteria sangat baik pada siklus I tidak ada atau 0%, pada siklus 

II siswa yang mendapatkan kriteria sangat baik  5 siswa atau 23,81% dengan 

demikian terjadi kenaikan 23,81% dari siklus I ke siklus II, yang dapat 

diartikan terjadi peningkatan hasil belajar pada siswa pada siklus sebelumnya.  

Siswa yang memperoleh kriteria penilaian baik 1 (satu) siswa atau 

4,76% pada siklus I dan pada siklus II siswa yang mendapatkan pada kriteria 

nilai baik 7 siswa atau 33,33%. Melihat dari hasil tersebut terjadi peningkatan 

perolehan hasil belajar siswa sebesar 28,57%, yang berarti jumlah siswa yang 

mendapatkan nilai baik bertambah. Siswa yang mendapatkan kriteria cukup 

baik pada siklus I ada 8 (delapan) siswa atau 38,10%, sedang pada siklus II 

ada 6 siswa atau 28,57%. Secara angka memang menurun. Penurunan tersebut 

sebanyak 2 siswa atau 9,53%, penurunan itu dibarengi dengan peningkatan 

jumlah siswa yang masuk ke kriteria sangat baik, baik, dan cukup baik, 

dengan demikian perpindahan jumlah siswa yang berhasil mengikuti 

pembelajaran. 

Siswa yang mendapatkan kriteria cukup pada siklus I 4 (empat) siswa 

atau 19,05%, pada siklus II yang mendapatkan kriteria nilai cukup tinggal 1 

siswa atau 4,76%, sehingga terjadi penurunan jumlah siswa yang mendapatkan 

nilai cukup yang berarti terjadi peningkatan prestasi hasil belajar. Siswa yang 

mendapatkan kriteria sedang 5 (lima) siswa atau 23,81% pada siklus I dan 

pada siklus II turun tinggal 1 (dua) siswa atau 4,76%, sehingga terjadi 

penurunan jumlah siswa yang mendapatkan nilai sedang yang berarti terjadi 

peningkatan prestasi siswa. Pada siklus I masih terdapat siswa yang 

mendapatkan kriteria nilai kurang sebanyak 3 (dua) siswa atau 14,29% dan 

pada siklus II masih ditemukan 1 (satu) siswa atau 4,76% yang mendapatkan 



 51

nilai kurang. Pada siklus I dan II tidak ditemukan siswa yang mendapatkan 

nilai sangat kurang. 

7. Pembahasan Hasil Nontes 

Kegiatan observasi dilakukan pada aspek; (1) Memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh penjelasan materi pelajaran dari guru. (2) Aktif dan berani 

mencoba melakukan mengerjakan dengan bantuan buku sumber. (3) Aktif mencari 

dengan membaca buku pegangan atau menjawab pertanyaan dari guru dan membuat 

rangkuman. (4) Memperhatikan teman saat menjelaskan hasil kerja kelompok. 

(5) Aktif mengerjakan tugas, membuat rangkuman,dan senang pada saat kerja 

kelompok. (6) Siswa aktif bertanya kepada teman atau guru jika ada kesulitan. 

(7) Berani mengeluarkan pendapat dalam kelompok dan menjelaskan di depan 

kelas. (8) Berani menyanggah pendapat teman dengan sopan. (9) 

Melaksanakan diskusi sebagai bagian dari demonstrasi secara bersama-sama, 

(10) Aktif menyalin catatan di dalam buku catatan. (11) Aktif mengerjakan 

soal-soal dengan menggunakan waktu yang efektif.  

Hasil observasi setiap aspek mengalami peningkatan aktivitas yang 

baik. Hal ini menjadikan pendekatan pembelajaran berbalik (reciprokal 

teaching) tepat untuk digunakan pembelajaran menetukan matematika tentang 

hubungan antarsatuan panjang, untuk standar kompetensi Menggunakan 

pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam pemecahan masalah, pada 

kompetensi dasar menentukan hubungan antarsatuan waktu, antarsatuan 

panjang, dan antarsatuan berat. 

 

 

 

A. Hasil Pembahasan  

Hasil penelitian mulai dari siklus I, dan siklus II, menunjukan adanya 

peningkatan yang signifikan upaya peningkatan hasil belajar matematika tentang 

hubungan antarsatuan panjang melalui pembelajaran berbalik (reciprokal 

teaching) bagi siswa kelas IV SD Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil 

Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian 
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sampai dengan siklus II, menunjukkan bahwa dari 21 siswa sebagai responden, 

ada 18 siswa yang berhasil memperoleh kriteria tunas dari KKM yang ditetapkan 

atau 85,71% keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Sisanya 3 siswa tidak 

tuntas atau 14,29%. Deskripsi data pada siklus II telah menunjukkan keberhasilan 

upaya peningkatan hasil belajar matematika tentang hubungan antarsatuan 

panjang melalui pembelajaran berbalik (reciprokal teaching) bagi siswa kelas IV 

SD Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun 

pelajaran 2011/2012, dengan hasil sangat baik. 
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