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BAB   IV 
HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

 
4.1 Diskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan pada hasil pengamatan yang diperoleh pada pembelajaran 
matematika pada siswa kelas V, ditemukan bahwa pembelajaran matematika belum 

optimal. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar matematika menjadi rendah. Adapun nilai 
hasil belajar dapat dipaparkan sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Nilai Hasil Belajar Matematika PraSiklus 
No Nilai Prosentase Frekuensi Keterangan 
1 ≥55 33,4 % 7 Tuntas 
2 <55 66,6 % 14 Belum tuntas 
 jumlah 100 % 21  

 
Berdasarkan tabel 4.1 dapat ditunjukan bahwa persentase ketuntasan siswa 

hanya mencapai 33,4% (7 dari 23 siswa) dengan nilai tertinggi 75 dan nilai terendah Rata-
rata klasikal belum mencapai KKM yaitu hanya 52,85. Data tersebut dapat disajikan dalam 
bentuk diagram sebagai berikut.  

 
4.2 Pelaksanaan Siklus  I 

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan di SD Negeri Banaran yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, tiap 
pertemuan terdiri dari dua jam pelajaran. Dalam siklus terdiri dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
4.2.1 Pengamatan Pada  Siklus  I 

Hasil pengamatan siklus I dicatat dalam lembar observasi yang telah dipersiapkan 
pengamatan sikus I diperoleh hasil sebagai berikut:  
1. Data hasil tes 

Pada siklus I dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 
menggunakan media benda terdekat mencapai Perbandingan nilai hasil belajar siswa 
siklus I dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.2 Nilai Hasil Belajar Matematika Siklus I 

No Nilai Prosentase Frekuensi Keterangan 
1 ≥55 80,95 % 17 Tuntas 
2 <55 19,5 % 4 Belum tuntas 
 jumlah 100 % 21  

 
Berdasarkan tabel 4.2 dapat ditunjukan bahwa persentase ketuntasan siswa  

mencapai 80,95% (17 dari 21 siswa) dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 45. 
Dengan prosentase ketuntasan 80.95% Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk 
diagram sebagai berikut : 
4.2.2 Lembar observasi siswa 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Siswa Siklus I 
No Nilai Frekuensi Prosentase Keterangan 
1 3-4 -  Sangat baik 
2 2-3 15 71,42 % Baik 
3 1-2 6 28,58 Cukup 
4 0-1 -  Kurang 

 
Siklus pertama merupakan siklus awal, suasana dlam proses belajar mengajar 

belum ada perkembangan yang cukup berarti. Artinya siswa masih banyak yang ramai dan 
kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Di bawah ini dipaprkan kelebihan dan 
kelemahan siswa dan guru dalam proses pembelajaran mengalikan bilangan bulat melalui 
model pembelajaran menggunakan media benda terdekat pada siklus I sebagai berikut:  

 
1. Kelebihan 

a. Terdapat peningkatan kedisiplinan, hain ini tampak ketika pengumpulan hasil 
evaluasi. Saat waktu dinyatakan habis siswa langsung mengumpulkan dengan 
tertib. Hal ini berbeda dengan pengumpulan soal penjajagan pada awal 
pembelajaran. 

b.  Ketelitian siswa tampak  saat melaporkan hasil kerja kelompok, siswa mampu 

menanggapi hasil kerja kelompok yang kurang tepat. Namun itu baru beberapa 
siswa. Selanjutnya diharapkan ketelitian ini juga dikuasai oleh siswa –siswa yang 
lain.  



29 
 

 
 

c. Saat akhir pembelajaran siswa merasa senang. Mereka ingin pembelajaran 

matematika selanjutnya menggunakan model pembelajaran yang seperti ini. Hal 
ini diungkapkan pada akhjir pembelajaran siswa menanyakan kapan peneliti 
mengajar di kalas IV lagi. 

d. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, 
termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan 
pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa.  
 Setelah  peneliti  mengumpulkan  hasil  observasi  dan  hasil  evaluasi,  
maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  pembelajaran  yang  telah  dilakukan  pada  
pembelajaran siklus  I  belum  tampak  keberhasilannya.                           

2. Aspek  Kelemahannya 
Secara garis besar kegiatan pembelajaran dalam siklus I ini sudah cukup baik. 

Akan tetapi tingkat keberhasilan belum terlihat secara signifikan. Hal ini disebabkan karena 
1) Dalam mendengarkan penjelasan guru siswa kurang baik, masih terlihat siswa yang 
asik bermain sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan guru. 2) Siswa kurang aktif 
dalam kerjasama kelompok, karena kerjasama dalam kelompok belum terlaksana dengan 
baik, siswa yang pandai mendominasi jawaban kelompok dan tidak mau mendengarkan 

pendapat siswa lain yang dianggap kurang pandai, sehingga siswa yang kurang pandai 
tidak mau mengeluarkan pendapat mereka. 3) Keaktifan siswa dalam pembelajaran, dalam 
mengeluarkan pendapat siswa masih malu-malu karena mereka takut salah. 4) Peran guru 
masih kurang maksimal dalam memberinkan rangsangan berfikir pada kelompok, 
memberikan bimbingan kegiatan berdiskusi dan menginformasikan tujuan pembelajaran 
karena hanya disampikan secara lisan. Sehingga untuk siklus berikutnya perlu dilakukan 
perbaikan. 

 
4.3 Pelaksanaan  Pada  Siklus  II 

Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, masing-masing petemuan terdiri 
dari dua jam pelajaran. Pelaksanaan siklus II melalui 4 tahap yaitu tahap perencanaan, 
implementasi tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun nilai hasil belajar dapat dipaparkan 
sebagai berikut : 
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4.3.1 Observasi 

Hasil pengamatan siklus II dicatat dalam lembar observasi yang telah 
dipersiapkan. Pengamatan sikus II diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Data hasil tes 

Berdasarkan hasil belajar, nilai rata-rata hasil tes pada siklus II adalah 75,21 
dengan ketuntasan klasikal 95,23%. Perbandingan nilai hasil belajar siswa siklua I dan 
II dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.2 Nilai Hasil Belajar Matematika Siklus II 
No Nilai Prosentase Frekuensi Keterangan 
1 ≥55 95,23 % 20 Tuntas 
2 <55 4,77 % 1 Belum tuntas 
 jumlah 100 % 21  

 
2. Lembar Observasi Siswa 

Dalam sikus II terdapat perubahan-perubahan yaitu siswa sudah banyak yang 

paham dengan materi penjumlahan bilangan bulat menggunakan model pembelajaran 
menggunakan media benda terdekat. Siswa sudah banyak yang mampu merangkai 
konsep. Siswa sudah berani bertanya jika kurang jelas. Kemampuan siswa dalam 
menganalisa masalah dan mengevaluasi soal yang diberikan guru juga sudah baik. 
Bobot pertanyaan yang diajukan siswa sudah baik dan sudah banyak siswa yang 
bertanya jika ada yang belum dipahami. Dalam siklus kedua ini diskusi yang dilakukan 
siswa dan tingkat kerjasama siswa sudah sangat baik, hal ini tampak pada 
kesungguhan semua siswa dalam mendiskusikan soal latihan yang diberikan oleh 
guru pada kelompoknya masing-masing. Intensitas komunikasi siswa antar anggota 
kelompok sudah sangat baik, hal ini tampak pada waktu tanya jawab jika ada anggota 
kelompok yang belum mengerti maka dijelaskan kembali oleh anggota kelompok yang 
sudah mengerti. 

Hasil observasi siswa dengan model pembelajaran menggunakan media benda 
terdekat pada siklus II dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.4 Hasil Observasi Siswa Siklus II 
No Nilai Frekuensi Prosentase Keterangan 
1 3-4 20 95,23 % Sangat baik 
2 2-3 1 4,77 % Baik 
3 1-2 - - Cukup 
4 0-1 - - Kurang 
 
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siwa maka dipaparkan hasil 

yang dicapai, pada umumnya aktivitas siswa sampai pada siklus II ini sudah aktif dalam 
mengikuti proses belajar-mengajar yang disampaikan guru secara baik dan tertib. 
Peningkatan prestasi Nampak dengan adanya perubahan-perubahan terutama tingkah 
laku seperti yang tadinya pemalu atau pendiam sekarang sudah mau mengemukakan 
pendapat, berani bertanya kepada guru mengenai materi pelajaran yang belum jelas, 
dapat menerima pendapat orang lain, menghargai sesama teman.  

Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II secara keseluruhan sudah baik dan 
mencapai target yang diinginkan. Guru memahami dan mampu menerapkan model 

pembelajaran menggunakan media benda terdekat dengan baik, sehingga kegiatan 
pembelajaran menyenangkan. Hal ini memyebabkan siswa aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. Karena hasil peneliti pada siklus II sudah sesuai dengan harapan, maka 
tidak dilanjutkan untuk siklus berikutnya.  

 
4.4 Pembahasan 

 
Diagram garis 4.4 rata-rata hasil belajar siswa 
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Apabila dilihat dari posttest yang dilaksanakan setelah akhir siklus I diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 74,73 dengan ketuntasan klasikal 80,95%. Dalam siklus ini masih ada 
siswa yang belum memahami dan menguasai semua materi yang disampaikan sehingga 
siklus I harus disampaikan pada siklus II. 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II menunjukan peningkatan. Hasil refleksi 
pada siklus II menunjukan bahwa guru dan siswa mulai kreatif dan komunikatif dalam 
pembelajaran. Proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancer dan scenario 
pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Siswa juga mulai 
terbisa dengan pola belajar bersama, sehingga siswa benar-benar memiliki tanggung 
jawab dalam kelompoknya dan segala sesuatu yang ada dalam kelompoknya merupakan 
tanggung jawab bersama. Selain itu siswa juga mulai terampil dan lancar dalam 
menyampaikan informasi. 

Hasil tes siklus II diperoleh rata-rata nilai sebesar 75,21 dengan ketuntsan belajar 
klasikal sebesar 95,23%. Berdasarkan hasil belajar pada akhir siklus II telah mengalami 
peningkatan jika dibandingkan dengan siklus I. Oleh karena itu maka tindakan dalam PTK 
ini cukup dilaksanakan sampai siklus II. Berdasarkan kajian dan pembahasan pada siklus I 
dan siklus II terdapat temuan-temuan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh adanya peningkatan terhadap hasil 
pembelajaran siswa. Nilai rata-rata kelas pada siklus I adalah 74,73 dengan 
ketuntasan belajar 80,95% dan pada siklus II nilai rata-rata kelas adalah 75,21 dengan 
ketuntasan belajar klasikal sebesar 95,23%. Hal ini menunjukan adanya peningkatan 
hasil belajar siswa pada materi luas bangun datar serta tercapainya indikator 
keberhasilan.     
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diagram 4.5 rata-rata nilai belajar siswa 

 
Diagram 4.6 ketuntasan belajar siswa 

 
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aktivitas siswa, diperoleh adanya peningkatan 

dari siklus I ke siklus II. Hal ini ditunjukan dari hasil pengamatan siswa pada siklus I 
rata-rata mencapai 2,03 (baik) dan pada siklus II rata-rata mencapai 3,36 (sangat 
baik). Dengan demikian setelah pembelajaran siklus II, indikator keberhasilan telah 
tercapai. 
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Dalam penelitian yang telah dilakukan jelas bahwa terjadi adanya peningkatan 

baik itu berupa hasil belajar, aktivitas siswa, maupun aktivitas guru dalam pembelajaran. 
Hal ini dapat membuktikan bahwa model pembelajaran menggunakan media benda 
terdekat sangat cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran terutama mata pelajaran 
matematika. Karena dalam model pembelajaran menggunakan media benda terdekat 
terdapat komponen-komponen yang sangat lengkap, sehingga dengan menggunakan 
model pembelajaran menggunakan media benda terdekat lebih memaksimalkan proses 
pembelajaran.  

Hasil belajar siswa meningkat setelah menggunakan model pembelajaran 
menggunakan media benda terdekat. Hal ini dikarenakan semangat siswa mulai terpacu 
untuk rajin dalam belajar. Dengan pendekatan kontekstual materi yang di dapatkan oleh 
siswa didapatkan dari mereka sendiri bukan dari guru sehingga dalam evaluasi 
pembelajaran siswa akan lebih mudah mengingat materi yang telah diajarkan. Menurut 
Suprijono ( 2009: 5) hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan 
mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Aktivitas siswa yang sebelumnya dalam pembelajaran masih kurang, setelah 
menggunakan model pembelajaran menggunakan media benda terdekat terjadi adanya 

peningkatan aktivitas pembelajaran. Siswa yang sebelumnya tidak aktif dalam bertanya, 
setelah menggunakan model pembelajaran menggunakan media benda terdekat mereka 
menjadi aktif dalam bertanya. Kerja sama yang terjalin antar siswa menjadi lebih erat lagi, 
karena dalam pembelajaran kooperatif kerja sama sangat diperlukan untuk memecahkan 
suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Model pembelajaran menggunakan media 
benda terdekat  juga menuntun siswa untuk lebih berpikir secara logis dan sistematis yang 
artinya mereka dituntut dalam memecahkan suatu masalah harus mengikuti langkah-
langkah yang telah ditentukan. Maka jelaslah bahwa model pembelajaran menggunakan 
media benda terdekat mengajak para siswa untuk berpikir setingkat lebih tinggi dalam 
pembelajaran, dan selanjutnya keterampilan tersebut  dapat diterapkan dalam 
kehidupannya kelak, sehingga dalam pembelajaran selanjutnya mereka dapat 
menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 
Isjoni (2009: 112) yang menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan media benda 
terdekat memberi kesempatan pada siswa untuk saling mengembangkan ide-ide dan 
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pertimbangan jawaban yang paling tepat. Selain itu model pembelajaran menggunakan 

media benda terdekat mendorong siswa untuk meningkatkan kerjasama siswa. 
Melalui model pembelajaran menggunakan media benda terdekat  memacu guru 

agar lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Kreatif dalam arti aktif dalam membimbing 
siswanya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. 
Dengan model pembelajaran menggunakan media benda terdekat keterampilan guru 
dalam mengajar akan lebih terasah. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Isjoni (2009: 92) 
peran guru dalam pembelajran adalah sebagai fasilitator diantaranya adalah kemampuan 
guru dalam menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan, sehingga dalam 
pembelajaran siswa tidak akan merasa bosan. Peningkatan keterampilan bertanya guru, 
dapat memacu siswa agar lebih kreatif dalam proses pembelajaran, sehingga suasana 
kelas akan lebih hidup, serta tujuan pembelajaran yang telah dibuat dapat tercapai dengan 
maksimal. 


