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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksaan tindakan ini, akan diuraikan tentang kondisi awal, siklus 1, 

siklus 2 dan pembahasan tiap siklus. 

4.1.1 Deskripsi Sebelum Tindakan 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap siswa kelas 3 SD Negeri Blotongan 

02 semester 2 tahun 2013/2014 yang berjumlah 30 siswa pada mata pelajaran 

matematika KD mengenal pecahan masih sedikit yang mencapai KKM ≥ 70. Pada 

saat pensekoran hasil belajar hanya dilakukan pada penilaian tes formatif, sehingga 

hasil belajar yang diperoleh siswa tidak dapat mencapai nilai optimal dan tidak 

tuntas.Hal ini juga ditunjukkan oleh besarnya skor maksimal 75 skor minimal 30 dan 

skor rata rata 57. Hal ini dapat dilihat dari table berikut : 

 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Nilai Matematika 

 

No Nilai Frekuensi Persentase 

1 67-75 10 33.33 

2 58-66 5 16.67 

3 49-57 8 26.67 

4 40-48 4 13.33 

5 31-39 2 6.67 

6 22-30 1 3.33 

Jumlah 30 100 

Nilai Rata-rata 57 

Nilai Tertinggi 75 

Nilai Terendah 30 
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Berdasarkan tabel 4.1 distribusi frekuensi nilai mata pelajaran Matematika 

dapat dikatakan hasil belajar masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya 

siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran yaitu dibawah KKM 70. Dari tabel 

tersebut diketahui skor nilai antara 22-30 frekuensinya ada 1 dengan persentase 

3,33% dari jumlah keseluruhan siswa, 31-39 frekuensinya ada 2 dengan persentase 

6.67% dari jumlah keseluruhan siswa, skor nilai anatara 40-48 frekuensinya ada 4 

dengan persentase 13.33% dari jumlah keseluruhan siswa, dan skor nilai antara 49-57 

frekuensinya ada 8 dengan persentase 26.67% dari jumlah keseluruhan siswa, skor 

nilai 58-66 frekuensinya 5 dengan persentase 16.67%, nilai 67-75 frekuensinya 10 

dengan persentase 33.33% dari jumlah siswa dan dapat dilihat pada daftar nilai siswa 

(terlampir). Berdasarkan tabel 4.1 dapat digambarkan dalam diagram 4.1 sebagai 

berikut  

 

 

Gambar 4.1 

Diagram Batang Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika Pra  

Siklus 

 

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥70) data hasil perolehan 

nilai kondisi awal dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.2 
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Tabel 4.2 

Distribusi  Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus 

 

Skor Kriteria Frekunsi Persentase (%) 

≥ 70 Tuntas 10 33.33 

< 70 Tidak tuntas 20 66.67 

Jumlah 30 100 

 

Ketuntasan belajar siswa pada kondisi awal dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥70) sebanyak 20 

siswa atau 66,67%, sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 10 

siswa dengan persentase 33.33%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa jumlah 

siswa yang mengalami ketuntasan diatas KKM lebih sedikit daripada jumlah siswa 

yang tidak tuntas. Ketuntasan belajar siswa pada tabel 4.2 dapat dilihat pada diagram 

lingkaran 4.2 berikut: 

 

 

Gambar 4.2 

Diagram Lingkaran Distribusi  Ketuntasan Hasil Belajar Pra 

Siklus 

 

  

 Berdasakan gambar 4.2 tentang distribusi ketuntasan belajar siswa kelas 3 di 

SD Negeri Blotongan 02 mencapai 33,33% yang ditunjukkan pada warna biru pada 
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gambar diagram lingkaran. Sedangkan yang tidak tuntas mencapai 66,67% yang 

ditunjukan pada warna merah pada gambar diagram lingkaran.  

Pada kondisi ini dalam pembelajaran tidak mengacu pada pendekatan 

Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI) berbantuan alat peraga. Hal ini 

nampak pada RPP sebagai rancangan pembelajaran bukan guru yang membuatnya, 

apalagi mendesain dengan pendekatan PMRI berbantuan alat peraga. Pembelajaran 

yang bersifat konvensional yakni pembelajaran berpusat pada guru, siswa tidak 

pernah terlibat dalan pembelajaran yakni siswa tidak pernah membentuk kelompok, 

siswa tidak pernah diberi kesempatan untuk menemukan konsep sendiri. 

 

4.1.2 Deskripsi Siklus I 

 Pada siklus satu akan diuraikan tentang tahap perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, hasil tindakan dan refleksi. Kegiatan pembelajaran di siklus I ada 

3 pertemuan. 

4.1.2.1 Tahap Perencanaan 

1) Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pada siklus I dilaksanakan pada minggu ke 1 bulan April 

Sebelum melakukan pembelajaran penulis membuat Rencana Pelaksanan 

Pembelajaran (RPP) menggunakan pendekatan PMRI berbantuan alat peragadengan. 

Kompetensi Dasar mengenal pecahan sederhana. Setelah itu menyiapkan materi 

pembelajaran sesuai RPP yang telah dibuat yaitu tentang mengenal pecahan 

sederhana. Kemudian mempersiapkan alat peraga. Alat peraga ini digunakan untuk 

membantu proses pembelajaran yang berupa jambu biji. Selain itu juga 

mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti lembar kerja siswa, lembar observasi 

siswa, lembar observasi kegiatan guru, dan buku pembelajaran. Selanjutnya bersama 

kolaborator mempelajari materi yang akan di ajarkan di kelas 3 agar pembelajaran 

bisa berjalan dengan lancar. 
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2) Pertemuan Kedua 

 Langkah-langkah pada kegiatan awal adalah siswa mengucapkan salam pada 

guru, kemudian berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Siswa menyimak tujuan 

dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan saat ini  

Pada kegiatan inti guru menempelkan kertas karton yang berbentuk bulat dan 

sudah menunjukan pecahan. Siswa dibimbing oleh guru untuk lebih banyak mengenal 

pecahan sederhana. Siswa dengan kelompok sebangkunya diberikan soal bergambar 

untuk menentukan suatu pecahan. Jawaban dicocokan bersama 

Pada kegiatan penutup siswa mengerjakan tes formatif. Kemudian guru 

bersama siswa melakukan refleksi tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

Untuk menutup proses pembelajaran guru mengajak siswa untuk berdoa menurut 

kepercayaan masing-masing dan mengucapkan salam. 

Pada saat siklus 1 berlangsung obeserver yang menjadi pengamat jalannya 

pembelajaran dari awal sampai akhir adalah guru kelas. Observer mengisi lembar 

pengamatan guru yang telah disediakan. Lembar pengamatan tersebut berisi 

implementasi pelaksanaan pembelajaran pada subtema mengenal pecahan dengan 

menggunakan pendekatan PMRI berbantuan alat peraga. Aktivitas yang dilakukan 

terdri dari 26 item untuk mengamati aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung 

dengan rincian kegiatan sebagai berikut. 

Seluruh kegiatan pada siklus 1 sebanyak 26 kegiatan dilaksanakan oleh guru. 

Kegiatan awal yang meliputi melakukan kegiatan apersepsi, menyampaikan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan rencana kegiatan, menjelaskan langkah-

langkah pendekatan PMRI berbantuan alat peraga yang akan digunakan sudah 

dilakukan oleh guru. Kegiatan inti yang meliputi melakasanakan pembelajaran sesuai 

kompetensi, melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan, melaksanakan 

pembelajaran yang bersifat kontekstual, membimbing anak membentuk kelompok, 

Kegiatan penutup meliputi melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan 

siswa, menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa, melaksanakan tindak lanjut 
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juga sudah dilakukan oleh guru. Jadi semua kegiatan sudah dilakukan oleh guru, 

sehingga tindakan yang diberikan dilaksanakan secara evektif. 

3) Pertemuan Ketiga 

 Perencanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan ketiga sebagai tindak 

lanjut dari pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. 

Pada pertemuan ketiga digunakan untuk tes evaluasi tentang materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Sebelum kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan ketiga berlangsung, peneliti menyiapkan hal-hal yang 

diperlukan untuk proses pembelajaran, diantaranya Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar soal tes yang terdiri dari 15 soal berbentuk isian singkat, 

lembar jawab, serta ruang/lokasi yang akan digunakan yaitu di ruang kelas 3. 

 Sebelum mengadakan tes evaluasi, guru mengulang materi tentang mengenal 

pecahan yang telah dipelajari pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Setelah 

itu guru mengadakan tes evaluasi selama 2 x 35 menit. Kegiatan pembelajaran 

diakhiri dengan menyampaiakan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi  

Pelaksanaan tindakan dan observasi ini merupakan deskripsi dari kegiatan 

pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran serta deskripsi observasi kegiatan 

guru dan aktivitas siswa selama proses belajar mengajar. 

a) Pertemuan Pertama 

1) Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pada siklus 1 pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 1 

April 2014 pukul 07.00 – 08.10 WIB. Langkah-langkah pembelajaran pada 

pertemuan pertama adalah siswa mengawali pembelajaran dengan mengucapkan 

salam pada guru, kemudian guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan 

masing-masing. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang diberikan guru. 
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Selanjutnya siswa menyimak pendekatan pembelajaran berbantuan alat peraga  yang 

akan digunakan yaitu pendekatan PMRI berbantuan alat peraga    .  

Pada kegiatan inti siswa menyimak penjelasan guru tentang mengenal 

pecahan melalui demonstrasi guru menggunakan jambu biji. Siswa dengan bimbingan 

guru membuat rumusan masalah tentang berapa banyak pecahan yang dapat 

ditimbulkan dari sebuah jambu biji yang dibelah oleh guru. Siswa merumuskan 

jawaban sementara tentang pecahan pecahan berapa saja yang dapat muncul oleh 

jambu yang telah dibelah oleh guru. Guru membagi kelompok kepada siswa yang 

terdiri dari dua orang atau teman sebangku yang nantinya akan diberi soal dan 

dikerjakan di kertas lipat. Siswa diberikan soal yang berbeda berdasarkan dimana dia 

duduk. Jawaban dicocokan bersama sama. 

Untuk kegiatan penutup siswa dan guru menegaskan tentang mengenal 

pecahan sederhana dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. 

2) Hasil Obsevasi 

Hasil observasi yang telah dilakukan oleh observer dibagi menjadi 2 yaitu 

terhadap proses pembelajaran guru dalam menerapkan pendekatan PMRI berbantuan 

alat peragadan aktivitas siswa pada kegiatan pembelajaran. Hasil observasi proses 

pembelajaran guru diperoleh dari lembar observasi yang terdiri dari 26 aspek dan 

hasil observasi aktivitas siswa terdiri dari 18 aspek. Masing-masing aspek dalam 

lembar observasi tersebut diberi skor 1-4, skor 1 berarti sangat kurang , skor 2 berarti 

cukup, skor 3 berarti baik dan skor 4 berarti baik sekali. Setelah itu skor akan 

dijumlahkan dan diinterpretasikan berdasarkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian 

pada lembar observasi yaitu untuk total skor 0% -60 % berarti kurang sekali (E), nilai 

61%-70% berarti kurang (D), nilai 71%-80% berarti cukup baik (C), nilai 81%- 90% 

berarti baik (B) dan nilai 91% - 100% berarti baik sekali (A). Hasil observasi kegiatan 

guru pada siklus I pertemuan pertama dijabarkan dalam beberapa aspek, aspek 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini 
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Tabel 4.3 

Hasil Observasi Kegiatan Guru Siklus I Pertemuan I 

 

Aspek yang Diamati 
Skor Penilaian Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

Mengecek kesiapan 

pembelajaran 
    1,2   6 

Melakukan apersepsi, motivasi 

dan menyampaikan tujuan  
    3,4,5   9 

Menyampaikan/menyajikan 

materi 
    6,7,8   9 

Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok 
  14 

9,10,11,12, 

13, 15 
  20 

Membuat kesimpulan    16 17,18   8 

Pelaksanaan pembelajaran   19, 20, 21     6 

Pemanfaatan media 

pembelajaran 
  23 22   5 

Penggunaan bahasa      24, 25, 26   9 

TOTAL   6 20   72 

 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil observasi kegiatan guru nampak bahwa aspek 

yang memperoleh skor 2 sebanyak 6 yaitu indikator nomor 14, 16, 19, 20, 23 dan 

aspek yang memperoleh skor 3sebanyak 20 yaitu indikator nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26 dan total skor seluruhnya ialah 72. Pada aspek 

mengecek kesiapan pembelajaran terdiri dari 2 indikator, masing-masing indikator 

memperoleh skor 3 sehingga berjumlah 6. Pada aspek melakukan apersepsi, motivasi 

dan menyampaikan tujuan nomor indikator 3, 4 dan 5mendapat skor 3 sehingga 9. 

Pada aspek menyajikan materi nomor indikator 6, 7, 8 mendapat skor 3 sehingga 

berjumlah 9. Pada aspek mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar nomor 

indikator 14 mendapat skor 2 dan indikator 9, 10, 11, 12, 13, 15, mendapat nilai 3 

sehingga berjumlah 23. Aspek membuat kesimpulan mendapat skor 2 pada nomor 16, 

dan mendapat skor 3 pada 17 dan 18 sehingga berjumlah 8. Kemudian pada aspek 

pelaksanaan pembelajaran pada nomor indikator 19, 20 dan 21 mendapat skor 2 

sehingga berjumlah 6. Pada aspek pemanfaatan media pembelajaran nomor 22 
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mendapat skor 3 dan indikator nomor 23 mendapat skor 2 sehingga berjumlah 5. 

Selanjutnya pada aspek penggunaan bahasa nomor indikator 24, 25 dan 26 mendapat 

skor 3 sehingga berjumlah 9. 

Selanjutnya hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari lembar observasi 

yang dijabarkan dalam beberapa aspek dapat dilihat dari tabel berikut ini 

 

Tabel 4.4 

Hasil Observasi Aktifitas Kegiatan Siswa Siklus I Pertemuan I 

 

Aspek yang Diamati 
Skor Penilaian Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

Kesiapan siswa belajar  3 1,2  8 

Memperhatikan penjelasan 

guru 
 5 4,6  8 

Berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran 
 7, 9, 10 8  9 

Membuat kesimpulan dan 

refleksi 
  11, 12  6 

Pelaksanaan pembelajaran   
13, 14, 15, 

16 
 12 

Penggunaan bahasa  18 17  5 

TOTAL  6 12  48 

 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil observasi aktivitas siswa dapat diketahui aspek 

yang memperoleh skor 3 sebanyak 13, dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 

6 item dan total skor seluruhnya 60. Pada aspek kesiapan belajar siswa nomor 

indikator 3 mendapat skor 2 dan nomor 1, 2 mendapat skor 3 sehingga berjumlah 8, 

Pada aspek memperhatikan penjelasan dari guru nomor indikator 4, 6 mendapat skor 

3 dan nomor 5 mendapat nilai 2 sehingga berjumlah 8. Pada aspek berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran nomor indikator 6 mendapat skor 3. Pada aspek respon siswa 

terhadap pembelajaran nomor indikator 7, 9, 10 mendapat skor 2 dan indikator 8 

mendapat nilai 3 sehingga berjumlah 9. Aspek membuat kesimpulan dan refleksi 

nomor 11 dan 12 mendapat skor 3 sehingga berjumlah 6.Kemudian pada aspek 

pelaksanaan pembelajaran nomor 13, 14, 15 dan 16 mendapat skor 3 sehingga 
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berjumlah 12. Pada aspek penggunaan bahasa nomor indikator 17 memperoleh skor 3 

dan nomor indikator 18 memperoleh skor 2 sehingga berjumlah 5. 

 

b) Pertemuan Kedua 

1) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 

Selasa, 8 April 2014 pukul 07.00-08.10 WIB. Pertemuan kedua pada siklus I ini 

merupakan tindakan lanjut dari pertemuan pertama. Pada kegiatan awal, guru 

mengawali pembelajaran dengan mengucap salam, berdoa bersama, kemudian 

mengadakan presensi. Setelah itu guru memberikan apersepsi dengan melakukan 

tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya dan motivasi dengan 

menunjukkan suatu bentuk pecahan. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. Setelah kegiatan awal disampaikan, dilanjutkan dengan kegiatan 

inti yang terdiri dari kegiatan ekplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Pada kegiatan 

eksplorasi, guru mendomonstrasikan alat peraga berupa kertas karton yang telah 

dibentuk menjadi suatu bilangan pecahan.Guru menggali informasi siswa tentang 

pecahan. Selanjutnya guru  mengajukan pertanyaan tentang mengenal pecahan yang 

telah dipelajari.Guru melibatkan siswa untuk menuliskan jawaban jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan seperti membilangkan pecahan yang telah dituliskan oleh 

guru.  

Setelah guru selesai memberikan penjelasan dilanjutkan dengan kegiatan 

elaborasi. Pada kegiatan elaborasi ini guru membentuk 2 siswa menjadi satu 

kelompok atau membentuk siswa dengan teman sebangkunya menjadi satu 

kelompok. Setelah mendapatkan kelompok, siswa diberi soal berdasarkan letak 

dimana dia bersama kelompoknya duduk. Kemudian siswa melakukan diskusi 

kelompok, salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka dan 

kelompok lain menanggapi dengan bimbingan guru. Agar siswa lebih aktif, siswa 

yang dapat menanggapi presentasi diberi bintang.Pada kegiatan konfirmasi, setiap 

kelompok mempresentasikan jawaban mereka dan guru meluruskan kesalahan 
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kesalahan. Untuk kegiatan penutup siswa dan guru menegaskan tentang mengenal 

pecahan sederhana dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. 

2) Hasil Observasi 

Hasil observasi kegiatan guru pada siklus I pertemuan pertama dijabarkan 

dalam beberapa aspek, aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini 

 

Tabel 4.5 

Hasil Observasi Kegiatan Guru Siklus I Pertemuan 2 

 

Aspek yang Diamati 
Skor Penilaian Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

Mengecek kesiapan 

pembelajaran 
  1,2  6 

Melakukan apersepsi, motivasi 

dan menyampaikan tujuan 
  3,4,5  9 

Menyampaikan/menyajikan 

materi 
  6,7,8  9 

Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok 
  

9,10,11,12,  

13,14, 15 
 21 

Membuat kesimpulan   16,17,18  9 

Pelaksanaan pembelajaran   19, 20, 21  9 

Pemanfaatan media 

pembelajaran 
  23 22 7 

Penggunaan bahasa   26 24,25 11 

TOTAL   23 3 81 

 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil observasi kegiatan guru namapak bahwa aspek 

yang memperoleh skor 3 sebanyak 23 dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 3 

dan total skor seluruhnya ialah 81. Pada aspek mengecek kesiapan pembelajaran 

terdiri dari 2 indikator, masing-masing indikator memperoleh skor 3 sehingga 

berjumlah 6.Pada aspek melakukan apersepsi, motivasi dan menyampaikan tujuan 

nomor indikator 3, 4 dan 5 mendapat skor 3 sehingga 9.Pada aspek menyajikan 

materi nomor indikator 6, 7, 8 mendapat skor 3 sehingga berjumlah 9.Pada aspek 

mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar nomor indikator 9, 10, 11, 12, 13, 

15, mendapat nilai 3 sehingga berjumlah 21. Aspek membuat kesimpulan mendapat 
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skor 3 pada nomor 16, 17 dan 18 mendapat skor 3 sehingga berjumlah 9. Kemudian 

pada aspek pelaksanaan pembelajaran pada nomor indikator 19, 20 dan 21 mendapat 

skor 3 sehingga berjumlah 9. Pada aspek pemanfaatan media pembelajaran nomor 22 

mendapat skor 3 dan indikator nomor 23 mendapat skor 2 sehingga berjumlah 5. 

Selanjutnya pada aspek penggunaan bahasa nomor indikator 24, 25 dan 26 mendapat 

skor 3 sehingga berjumlah 9. 

Selanjutnya hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari lembar observasi 

yang dijabarkan dalam beberapa aspek dapat dilihat dari tabel berikut ini 

 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

 

Aspek yang Diamati 
Skor Penilaian Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

Kesiapan siswa belajar   1,2, 3  9 

Memperhatikan penjelasan 

guru 
  4, 5,6  9 

Berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran 
  7,8,9,10  12 

Membuat kesimpulan dan 

refleksi 
  12 11 7 

Pelaksanaan pembelajaran   13, 14, 15, 16  12 

Penggunaan bahasa   17,18  6 

TOTAL   17 1 55 

 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil observasi aktivitas siswa dapat diketahui aspek 

yang memperoleh skor 3 sebanyak 17, dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 

1 item dan total skor seluruhnya 55. Pada aspek kesiapan belajar siswa nomor 

indikator 1, 2, 3 mendapat skor 3 sehingga berjumlah 6, Pada aspek memperhatikan 

penjelasan dari guru nomor indikator 4, 5, 6 mendapat skor 3 sehingga berjumlah 9. 

Pada aspek berpartisipasi aktif dalam pembelajaran nomor indikator 7, 8, 9, 10 

mendapat skor 3 sehingga memperoleh 13. Aspek membuat kesimpulan dan refleksi 

nomor 11 mendapat skor 4 dan 12 mendapat skor 3 sehingga berjumlah 7. Kemudian 

pada aspek pelaksanaan pembelajaran nomor 13, 14, 15 dan 16 mendapat skor 3 
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sehingga berjumlah 12. Pada aspek penggunaan bahasa nomor indikator 17 dan 18 

memperoleh skor 3 sehingga berjumlah 6. 

 

c) Pertemuan Ketiga  

Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Jumat, 

11 April 2014 pukul 07.00-08.10 WIB. Pembelajaran pada pertemuan ketiga sebagai 

tindak lanjut dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua yaitu melakukan tes 

evaluasi.Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga diawali dengan berdoa, 

presensi dan dilanjutkan dengan tanya jawab guru dan siswa untuk mengulang materi 

yang telah dipelajari pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua secara singkat. 

Kemudian guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang 

belum diketahui. Setelah itu guru mengadakan tes evaluasi selama 2x35 menit. Bagi 

siswa yang sudah selesai dapat mengumpulkan lembar jawab dan kembali ke tempat 

duduk. Kemudian kegiatan diakhiri dengan menyampaiakan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 

4.1.2.3 Hasil Refleksi Siklus I 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus I dari pertemuan 

pertama, kedua dan ketiga maka selanjutnya diadakan refleksi atas segala kegiatan 

dalam proses pembelajaran. Hasil refleksi diambil dari hasil observasi yang 

dilaksanakan pada siklus I. Refleksi ini digunakan sebagai bahan perbaikan dengan 

membandingkan hasil tindakan dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan 

indikator kinerja. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh berdasarkan 

observasi kegiatan guru pada siklus I pertemuan 1 banyak terdapat skor 2 yaitu 

sebanyak 6 item, skor 3 sebanyak 20 item. Pada siklus I pertemuan 2 memperoleh 

skor 3 sebanyak 23 dan skor 4 sebanyak 3 .Aspek yang mengalami peningkatan yaitu 

pada mengorganisasikan siswa dalam kelompok yaitu guru sudah melakukan (14) 

guru sedah merespon secara positif jawaban siswa. Dalam aspek membuat 

kesimpulan, guru sudah (16) memberikan refleksi dalam pembelajaran.Pada 
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pelaksanaan pembelajaran juga mengalami peningkatatan yakni guru sudah 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang di alokasikan (19), guru sudah 

menguasai kelas (20), melaksanakan pembelajaran secara runtut (21).Pada aspek 

pemanfaatan media guru sudah melakukan (22) menggunakan alat peraga secara 

efektif dan efisien. (23) melibatkan siswa dalam pemanfaatan alat peragaDari hasil 

observasi pada pertemuan 1 yang berjumlah 26 item mencapai persentase 69 % dan 

pada pertemuan 2 meningkat menjadi 78%. Berdasarkan hasil analisis data yang 

diperoleh berdasarkan observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 banyak 

terdapat skor 2 yaitu sebanyak 6 item dan skor 3 sebanyak 12 item. Pada siklus I 

pertemuan 2 memperoleh skor 3 sebanyak 17 dan skor 4 sebanyak 1.Aspek yang 

mengalami peningkatan yaitu pada kesiapan siswa belajar.Pada aspek ini siswa sudah 

Siswa mampu menjawab apersepsi (3).Pada aspek memperhatikan penjelasan guru 

Siswa sudah menyimak demonstrasi alat peraga yang dilakukan guru (5). Pada aspek 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, siswa dapat membentuk kelompok (7), siswa 

mengerjakan masalah soal di papan tulis (9), siswa menanggapi jawaban dari 

kelompok lain (10). Pada aspek membuat kesimpulan dan refleksi siswa secara aktif 

membuat rangkuman (11). Pada aspek penggunaan bahasa, siswa menggunakan 

bahasa tulis yang baik dan benar (18). Dari skor penilaian hasil observasi aktivitas 

siswa pada pertemuan 1 mencapai persentase 67% dan pada pertemuan 2 meningkat 

menjadi 76 %.  

Dari hasil observasi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus I 

masihterdapat beberapa kekurangan atau kegiatan pembelajaran yang belum 

maksimal,yaitu sebagai berikut: 

1) Penerapan pendekatan PMR Ioleh kolaborator masih ada beberapa aspek belum 

sesuai dengan rencana pembelajaran yang peneliti susun, karena kolaboratif 

belum menguasai desain yang penulis rancang 

2) Guru kurang merespon kegiatan siswa. Itu ditunjukan pada indicator guru 

merespon kegiatan positif dari siswa masih menunjukan skor 2 yaitu skor yg 

masih kurang 
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3) Siswa masih kurang berperan serta dalam kegiatan pembelajaran. Itu ditunjukan 

dalam perolehan skor pada indicator siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran masih memperoleh skor 2 

4) Dalam kegiatan kelompok, belum semua siswa dalam kelompok ikut 

bekerja.berdasarkan poin kemajuan dari nilai kuis individu. 

Dari berbagai kekurangan tersebut, maka peneliti mengadakan analisis 

dankonsultasi dengan guru matematika kelas 3 tentang kondisi siswa 

sertapembelajaran yang telah berlangsung hingga didapatkan penyelesaian 

darikekurangan tersebut sebagai berikut : 

1) Peneliti memberikan penjelasan kepada kolaborator tentang langkah-

langkahpembelajaran PMRI 

2) Guru memberikan bintang untuk memacu aktivitas siswa, sehingga siswaaktif 

bertanya dan menjawab pertanyaan. 

3) Guru memberikan pengarahan agar dalam kegiatan kerja kelompok semuasiswa 

ikut berpartisipasi. 

 

4.1.3 Deskripsi Siklus II 

Pada siklus II ini merupakan upaya perbaikan dari siklus I yang akan 

diuraikan tentang tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan dan observasi, hasil 

tindakan dan refleksi seperti seperti pada siklus I. 

 

4.1.3.1 Tahap Perencanaan 

1) Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pada siklus II dilaksanakan pada minggu ke 3 bulan April. 

Sebelum melakukan pembelajaran penulis membuat Rencana Pelaksanan 

Pembelajaran (RPP) menggunakan pendekatan PMRI berbantuan alat peraga dengan 

Kompetensi Dasar membandingkan pecahan dan memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan pecahan sederhana. Setelah itu menyiapkan materi pembelajaran 

sesuai RPP yang telah dibuat yaitu tentang membandingkan pecahan dan 
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memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan sederhana .Kemudian 

mempersiapkan alat peraga. Alat peraga ini digunakan untuk membantu proses 

pembelajaran yang berupa sterofom. Selain itu juga mempersiapkan perangkat 

pembelajaran seperti lembar kerja siswa, lembar observasi siswa, lembar observasi 

kegiatan guru, dan buku pembelajaran. Selanjutnya bersama kolaborator mempelajari 

materi yang akandi ajarkan di kelas 3 agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. 

2) Pertemuan Kedua 

Langkah-langkah pada kegiatan awal adalah siswa mengucapkan salam pada 

guru, kemudian berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Siswa menyimak tujuan 

dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan saat ini  

Pada kegiatan inti guru membagikan kertas libat yang berbentuk kotak dan 

sudah menunjukan pecahan.Siswa dibimbing oleh guru untuk melipat kertas dengan 

menunjukkan pecahan sederhana. Guru membentuk kelompok beranggotakan 2 orang 

auau teman sebangku. Siswa dengan kelompok sebangkunya diberikan soal pecahan 

sederhana dalam bentuk soal cerita. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan 

soal. Jawaban dicocokan bersama. Pada kegiatan penutup siswa mengerjakan tes 

formatif.Kemudian guru bersama siswa melakukan refleksi tentang proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk menutup proses pembelajaran guru 

mengajak siswa untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan 

mengucapkan salam. 

Pada saat siklus 1 berlangsung obeserver yang menjadi pengamat jalannya 

pembelajaran dari awal sampai akhir adalah guru kelas .Observer mengisi lembar 

pengamatan guru yang telah disediakan. Lembar pengamatan tersebut berisi 

implementasi pelaksanaan pembelajaran pada subtema membandingkan pecahan dan 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan sederhana dengan 

menggunakan pendekatan PMRI berbantuan alat peraga. Aktivitas yang dilakukan 

terdri dari 26 item untuk mengamati aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung 

dengan rincian kegiatan sebagai berikut. 
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Seluruh kegiatan pada siklus 1 sebanyak 26 kegiatan dilaksanakan oleh guru. 

Kegiatan awal yang meliputi melakukan kegiatan apersepsi, memberikan motivasi 

kemudian menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan rencana 

kegiatan, menjelaskan langkah-langkah pendekatan PMRI berbantuan alat peraga 

yang akan digunakan sudah dilakukan oleh guru. Kegiatan inti yang meliputi 

melakasanakan pembelajaran sesuai kompetensi, melaksanakan pembelajaran 

menggunakan pendekatan, melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual, 

membimbing anak membentuk kelompok. Kegiatan penutup meliputi melakukan 

refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa, menyusun rangkuman dengan 

melibatkan siswa, melaksanakan tindak lanjut juga sudah dilakukan oleh guru. Jadi 

semua kegiatan sudah dilakukan oleh guru, sehingga tindakan yang diberikan 

dilaksanakan secara evektif. 

3) Pertemuan Ketiga 

 Perencanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan ketiga sebagai tindak 

lanjut dari pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. 

Pada pertemuan ketiga digunakan untuk tes evaluasi tentang materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Sebelum kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan ketiga berlangsung, peneliti menyiapkan hal-hal yang 

diperlukan untuk proses pembelajaran, diantaranya Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar soal tes yang terdiri dari 15 soal berbentuk isian singkat, 

lembar jawab, serta ruang/lokasi yang akan digunakan yaitu di ruang kelas 3. 

 Sebelum mengadakan tes evaluasi, guru mengulang materi tentang sifatsifat 

bangun datar yang telah dipelajari pada pertemuan pertama dan pertemuan 

kedua.Setelah itu guru mengadakan tes evaluasi selama 2 x 35 menit. Kegiatan 

pembelajaran diakhiri dengan menyampaiakan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

 

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi  
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Pelaksanaan tindakan dan observasi ini merupakan deskripsi dari kegiatan  

pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran serta deskripsi observasikegiatan 

guru dan aktivitas siswa selama proses belajar mengajar. 

 

 

1) Pertemuan Pertama 

a. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pada siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 15 

April 2014 pukul 07.00 – 08.10 WIB. Langkah-langkah pembelajaran pada 

pertemuan pertama adalah siswa mengawali pembelajaran dengan mengucapkan 

salam pada guru, kemudian guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan 

masing-masing. Guru melakukan apersepsi dan memberikan motivasi kepada 

siswa.Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang diberikan guru yaitu menjelaskan 

perbandingan pecahan. Selanjutnya siswa menyimak pendekatan pembelajaran 

berbantuan alat peraga  yang akan digunakan yaitu pendekatan PMRI berbantuan alat 

peraga. 

Pada kegiatan inti siswa menyimak penjelasan guru tentang membandingkan 

pecahan melalui demonstrasi guru menggunakan kertas.Siswa dengan bimbingan 

guru membuat rumusan masalah tentang perbandingan lipatan yang ada di tangan 

kanan dengan yhasil lipatan yang ada ditangan kiri guru.Siswa merumuskan jawaban 

sementara tentang perbandingan lipatan yang ada di tangan kanan dengan hasil 

lipatan yang ada ditangan kiri guru.guru membagi kelompok kepada siswa yang 

terdiri dari dua orang atau teman sebangku yang nantinya akan diberi soal dan 

dikerjakan di kertas lipat. Siswa diberikan soal yang berbeda berdasarkan dimana dia 

duduk. guru membimbing siswa dalam mengerjakan soal. Jawaban dicocokan 

bersama sama. 

Pada kegiatan penutup siswa dan guru menegaskan tentang membandingkan 

pecahan dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. 

2) Hasil Obsevasi 
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Hasil observasi yang telah dilakukan oleh observer dibagi menjadi 2 yaitu 

terhadap proses pembelajaran guru dalam menerapkan pendekatan PMRI berbantuan 

alat peragadan aktivitas siswa pada kegiatan pembelajaran. Hasil observasi proses 

pembelajaran guru diperoleh dari lembar observasi yang terdiri dari 26 aspek dan 

hasil observasi aktivitas siswa terdiri dari 18 aspek. Masing-masing aspek dalam 

lembar observasi tersebut diberi skor 1-4, skor 1 berarti sangat kurang , skor 2 berarti 

cukup, skor 3 berarti baik dan skor 4 berarti baik sekali. Setelah itu skor 

akandijumlahkan dan diinterpretasikan berdasarkan kriteria penilaian. Kriteria 

penilaian pada lembar observasi yaitu untuk total skor 0% -60 % berarti kurang sekali 

(E), nilai 61%-70% berarti kurang (D), nilai 71%-80% berarti cukup baik (C), nilai 

81%- 90%  

berarti baik (B) dan nilai 91% - 100% berarti baik sekali (A). Hasil observasi 

kegiatan guru pada siklus II pertemuan pertama dijabarkan dalam beberapa aspek, 

aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini 

 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Kegiatan Guru Siklus II Pertemuan I 

 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil observasi kegiatan guru namapak bahwai aspek 

yang memperoleh skor 3 sebanyak 16 dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 

Aspek yang Diamati 
Skor Penilaian Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

Mengecek kesiapan pembelajaran   2 1 7 

Melakukan apersepsi, motivasi dan 

menyampaikan tujuan 
   3,4,5 12 

Menyampaikan/menyajikan materi   6,7, 8 10 

Mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok 
  

9,10,11,12, 

13,14, 15 
 21 

Membuat kesimpulan   17,18 16 10 

Pelaksanaan pembelajaran   19, 21 20 10 

Pemanfaatan media pembelajaran   23 22 7 

Penggunaan bahasa   26 24,25 11 

TOTAL   16 10 88 
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10 dan total skor seluruhnya ialah 88. Pada aspek mengecek kesiapan pembelajaran 

nomor indikator 1 memperoleh skor 4 dan nomor indikator 2 memperoleh skor 3 

sehingga memperoleh skor 7. Pada aspek melakukan apersepsi, motivasi dan 

menyampaikan tujuan nomor indikator 3, 4 dan 5 mendapat skor 4 sehingga 12. Pada 

aspek menyajikan materi nomor indikator 6, 7 mendapat skor 3 dan nomor indikator  

8 mendapat skor 4 sehingga berjumlah 10. Pada aspek mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok belajar nomor indikator 9, 10, 11, 12, 13, 15 mendapat nilai 3 

sehingga berjumlah 21. Aspek membuat kesimpulan mendapat skor 3 pada nomor 16 

mendaat skor 4 dan  nomor indikator 17 dan 18 mendapat skor 3 sehingga berjumlah 

10. Kemudian pada aspek pelaksanaan pembelajaran pada nomor indikator 19, 21 

mendapat skor 3 dan 21 mendapat skor 4 sehingga berjumlah 10. Pada aspek 

pemanfaatan media pembelajaran nomor 22 mendapat skor 4 dan indikator nomor 23 

mendapat skor 3 sehingga berjumlah 7. Selanjutnya pada aspek penggunaan bahasa 

nomor indikator 24 dan 25 mendapat skor 4 dan 26 mendapat skor 3 sehingga 

berjumlah 11. 

Selanjutnya hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari lembar observasi 

yang dijabarkan dalam beberapa aspek dapat dilihat dari tabel berikut ini 

 

Tabel 4.8 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2 Pertemuan 1 

 

Aspek yang Diamati 
Skor Penilaian Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

Kesiapan siswa belajar   2, 3 1 10 

Memperhatikan penjelasan 

guru 
  5,6 4 10 

Berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran 
  7,8,9,10  12 

Membuat kesimpulan dan 

refleksi 
  12 11 7 

Pelaksanaan pembelajaran   
13, 14, 15, 

16 
 12 

Penggunaan bahasa   18 17 7 

TOTAL   14 4 58 
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Berdasarkan tabel 4.8 hasil observasi aktivitas siswa dapat diketahui aspek 

yang memperoleh skor 3 sebanyak 14, dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 

4 item dan total skor seluruhnya 58. Pada aspek kesiapan belajar siswa nomor 

indikator 1 mendapat skor 4 dan 2, 3 mendapat skor 3 sehingga berjumlah 10, Pada 

aspek memperhatikan penjelasan dari guru nomor indikator 4 mendapat skor 4 dan 5, 

6 mendapat skor 3 sehingga berjumlah 10. Pada aspek berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran nomor indikator 7, 8, 9, 10 mendapat skor 3 sehingga memperoleh 

12.Aspek membuat kesimpulan dan refleksi nomor 11 mendapat skor 4 dan 12 

mendapat skor 3 sehingga berjumlah 7. Kemudian pada aspek pelaksanaan 

pembelajaran nomor 13, 14, 15 dan 16 mendapat skor 3 sehingga berjumlah 12. Pada 

aspek penggunaan bahasa nomor indikator 17 mendapat skor 4 dan 18 memperoleh 

skor 3 sehingga berjumlah 7. 

 

b. Pertemuan Kedua 

1. Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan pada siklus II pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 

Selasa, 22 April 2014 pukul 07.00-08.10 WIB. Pertemuan kedua pada siklus II ini 

merupakan tindakan lanjut dari pertemuan pertama. Pada kegiatan awal, guru 

mengawali pembelajaran dengan mengucap salam, berdoa bersama, kemudian 

mengadakan presensi. Setelah itu guru memberikan apersepsi dengan melakukan 

tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya dan motivasi dengan 

menunjukkan suatu bentuk pecahan. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. Setelah kegiatan awal disampaikan, dilanjutkan dengan kegiatan 

inti yang terdiri dari kegiatan ekplorasi, elaborasi dan konfirmasi.Pada kegiatan 

eksplorasi, guru mendomonstrasikan alat peraga berupa kertas lipat yang telah 

dibentuk menjadi suatu bilangan pecahan yang berbeda. Guru menggali informasi 

siswa tentang pecahan. Selanjutnya guru  mengajukan pertanyaan tentang mengenal 
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pecahan yang telah dipelajari. Guru melibatkan siswa untuk menuliskan jawaban 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan seperti memandingkan pecahan yang berbeda  

yang telah buat oleh guru.  

Setelah guru selesai memberikan penjelasan dilanjutkan dengan kegiatan 

elaborasi.Pada kegiatan elaborasi ini guru membentuk 2 siswa menjadi satu 

kelompok atau membentuk siswa dengan teman sebangkunya menjadi satu 

kelompok. Setelah mendapatkan kelompok, siswa diberi soal berdasarkan letak 

dimana dia bersama kelompoknya duduk. Kemudian siswa melakukan diskusi 

kelompok, salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka dan 

kelompok lain menanggapi dengan bimbingan guru. Agar siswa lebih aktif, siswa 

yang dapat menanggapi presentasi diberi bintang.Pada kegiatan konfirmasi, setiap 

kelompok mempresentasikan jawaban mereka dan guru meluruskan kesalahan 

kesalahan.Untuk kegiatan penutup siswa dan guru menegaskan tentang 

membandingkan pecahandan siswa mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. 

2. Hasil Observasi 

Hasil observasi kegiatan guru pada siklus 2 pertemuan kedua dijabarkan dalam 

beberapa aspek, aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 

 

Tabel 4.9 

Hasil Observasi Kegiatan Guru Pertemuan 2 siklus  2 

 

Aspek yang Diamati 
Skor Penilaian Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

Mengecek kesiapan pembelajaran   2 1 7 

Melakukan apersepsi, motivasi 

dan menyampaikan tujuan 
   3,4,5 12 

Menyampaikan/menyajikan 

materi 
  6,7, 8 10 

Mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok 
  

9,11,12, 

13,14, 15 
10 22 

Membuat kesimpulan   18 16, 17 11 

Pelaksanaan pembelajaran    19,20,21 12 

Pemanfaatan media pembelajaran    22,23 8 
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Berdasarkan tabel 4.9 hasil observasi kegiatan guru namapak bahwai aspek 

yang memperoleh skor 3 sebanyak 10 dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 

16 dan total skor seluruhnya ialah 94. Pada aspek mengecek kesiapan pembelajaran 

nomor indikator 1 memperoleh skor 4 dan nomor indikator 2 memperoleh skor 3 

sehingga memperoleh skor 7. Pada aspek melakukan apersepsi, motivasi dan 

menyampaikan tujuan nomor indikator 3, 4 dan 5 mendapat skor 4 sehingga 12. Pada 

aspek menyajikan materi nomor indikator 6, 7 mendapat skor 3 dan nomor indikator8 

mendapat skor 4 sehingga berjumlah 10. Pada aspek mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok belajar nomor indikator 9, 11, 12, 13, 15, mendapat nilai 3 dan nomor 

indikator 10 mendapat skor 4 sehingga berjumlah 22. Aspek membuat kesimpulan 

nomor indikaror 16, 17 mendapat skor 4 dan pada nomor indikator 18 mendapat skor 

3 sehingga berjumlah 11. Kemudian pada aspek pelaksanaan pembelajaran pada 

nomor indikator 19, 20 dan 21 mendapat skor 4 sehingga berjumlah 12.Pada aspek 

pemanfaatan media pembelajaran nomor 22 dan 23 mendapat skor 4 sehingga 

berjumlah 8.Selanjutnya pada aspek penggunaan bahasa nomor indikator 24, 25 dan 

26 mendapat skor 4 sehingga berjumlah 12.Sedangkan hasil observasi aktifitas siswa 

dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut  

 

Tabel 4.10 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan 2 siklus 2 

 

Aspek yang Diamati 
SkorPenilaian JumlahSk

or 1 2 3 4 

Kesiapan siswa belajar    1,2, 3 12 

Memperhatikan penjelasan guru   6 4,5 11 

Berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran 
  8 7,9,10 16 

Membuat kesimpulan dan 

refleksi 
  12 11 7 

Pelaksanaan pembelajaran   13, 14, 15,  12 

Penggunaan bahasa    24,25,26 12 

TOTAL   10 16 94 
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16 

Penggunaan bahasa   18 17 7 

TOTAL   8 10 64 

 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil observasi aktivitas siswa dapat diketahui aspek 

yang memperoleh skor 3 sebanyak 8, dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 

10 item dan total skor seluruhnya 64. Pada aspek kesiapan belajar siswa nomor 

indikator 1, 2 dan 3 mendapat skor 4 sehingga berjumlah 12, Pada aspek 

memperhatikan penjelasan dari guru nomor indikator 4, 5  mendapat skor 4 dan 6 

mendapat skor 3 sehingga berjumlah 11. Pada aspek berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran nomor indikator 7, 9, 10 mendapat skor 4 dan nomor indikator 8 

mendapat skor 3 sehingga memperoleh 16. Aspek membuat kesimpulan dan refleksi 

nomor 11 mendapat skor 4 dan 12 mendapat skor 3 sehingga berjumlah 7. Kemudian 

pada aspek pelaksanaan pembelajaran nomor 13, 14, 15 dan 16 mendapat skor 3 

sehingga berjumlah 12. Pada aspek penggunaan bahasa nomor indikator 17 mendapat 

skor 4 dan 18 memperoleh skor 3 sehingga berjumlah 7. 

c. Pertemuan Ketiga  

Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari 

Kamis, 24 April 2014 pukul 07.00-08.10 WIB.Pembelajaran pada pertemuan ketiga 

sebagai tindak lanjut dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua yaitu melakukan 

tes evaluasi. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga diawali dengan berdoa, 

presensi dan dilanjutkan dengan tanya jawab guru dan siswa untuk mengulang materi 

yang telah dipelajari pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua secara singkat. 

Kemudian guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang 

belum diketahui.Setelah itu guru mengadakan tes evaluasi selama 2x35 menit.Bagi 

siswa yang sudah selesai dapat mengumpulkan lembar jawab dan kembali ke tempat 

duduk. Kemudian kegiatan diakhiri dengan menyampaiakan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
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4.1.3.3 Refleksi Siklus II 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus II dari pertemuan 

pertama, kedua dan ketiga maka selanjutnya diadakan refleksi atas segala kegiatan 

dalam proses pembelajaran. Hasil refleksi diambil dari hasil observasi yang 

dilaksanakan pada siklus II. Refleksi ini digunakan sebagai bahan perbaikan dengan 

membandingkan hasil tindakan dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan 

indikator kinerja.  

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh berdasarkan observasi kegiatan 

guru pada siklus II pertemuan 1 banyak terdapat skor 3 yaitu sebanyak 16 item, skor 

4 sebanyak 10 item. Pada siklus II pertemuan 2 memperoleh skor 3 sebanyak 10 dan 

skor 4 sebanyak 16. Aspek yang mengalami peningkatan yaitu pada 

mengorganisasikan siswa dalam kelompok yaitu guru memberikan soal kepada 

masing-masing kelompok (10) guru sedah merespon secara positif jawaban 

siswa.Dalam aspek membuat kesimpulan, guru dan siswa dalam menyimpulkan 

pelajran (17) dan memberikan evaluasi (18).Pada pelaksanaan pembelajaran juga 

mengalami peningkatatan yakni guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan waktu yang di alokasikan (19), guru sudah menguasai kelas (20), 

melaksanakan pembelajaran secara runtut (21).Pada aspek pemanfaatan media guru 

sudah melakukan (22) menggunakan alat peraga secara efektif dan efisien. (23) 

melibatkan siswa dalam pemanfaatan alat peraga. Pada aspek penggunaan bahasa 

guru sudah menyampikan pesan dengan gaya bahasa yang sesuai.(26). Dari hasil 

observasi pada pertemuan 1 yang berjumlah 26 item mencapai persentase 85 % dan 

pada pertemuan 2 meningkat menjadi 90%.  

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh berdasarkan observasi aktivitas 

siswa pada siklus II pertemuan 1 banyak terdapat skor 3 yaitu sebanyak 14 item dan 

skor 4 sebanyak 4 item. Pada siklus II pertemuan 2 memperoleh skor 3 sebanyak 8 

dan skor 4 sebanyak 10.Aspek yang mengalami peningkatan yaitu pada kesiapan 

siswa belajar.Pada aspek ini siswa mengalami peningkatan dalam kesiapan menerima 

pembelajaran (2), siswa mampu menjawab apersepsi (3).Pada aspek memperhatikan 
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penjelasan guru, siswa sudah menyimak demonstrasi alat peraga yang dilakukan guru 

(5). Pada aspek berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, siswa dapat membentuk 

kelompok (7), siswa mengerjakan masalah soal di papan tulis (9), siswa menanggapi 

jawaban dari kelompok lain (10). Dari skor penilaian hasil observasi aktivitas siswa 

pada pertemuan 1 mencapai persentase 81% dan pada pertemuan 2 meningkat 

menjadi 89 %.  

 

4.2 Hasil dan Analisis Tindakan 

Hasil analisis data diperoleh dari data kondisi awal, siklus I, dan siklus II yang 

meliputi data tes evaluasi siswa pada akhir siklus.Dari data tersebut kemudian 

dianalisis dengan membandingkan data pada tiap siklus yaitu dari kondisi awal, siklus 

I dan siklus II. Berdasarkan hasil penelitian yang dikakukan di SD Negeri Blotongan 

02 diketahui bahwa dari hasil belajar siswa kelas 3 dari kondisi awal, siklus I, dan 

siklus II mengalami peningkatan setelah diterapkan pendekatan PMRI. Berhasil atau 

tidaknya pendekatan PMRI dapat dilihat dari hasil belajar matematika siswa.Hasil 

belajar diperoleh dari hasil tes evaluasi siswa dari kondisi awal, siklus I dan siklus II. 

Hasil tes evaluasi siswa kondisi awal diperoleh dari data hasil ulangan 

Matematika semester I. Sedangkan data pada siklus I dan siklus II diperoleh dari tes 

evaluasi akhir siklus. 

a. Siklus 1 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus I ini berupa hasil dari lembar 

observasi dan hasil tes evaluasi.Lembar observasi ini digunakan untuk mengukur 

keberhasilan penerapan pendekatan PMRI berbantuan alat peraga dalam kegiatan 

pembelajaran.Lembar observasi ini ditujukan untuk siswa dan guru.Penilaian 

observasi ini dilakukan oleh observer dan peneliti. Hasil tindakan proses pendekatan 

PMRIpada siklus I ini terdiri dari 3 pertemuan, yaitu pertemuan I, pertemuan II, dan 

pertemuan III. Sedangkan hasil tes evaluasi digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa.Siswa yang mendapat nilai di atas KKM berarti tuntas, dan siswa yang 
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mendapat nilai dibawah KKM maka berarti belum tuntas. (Untuk hasil dari lembar 

observasi dan tes evaluasi dapat dilihat dalam tabel pada analisis data) 

Hasil belajar Matematika siswa kelas 3 SD Negeri Blotongan 2 diperoleh 

dengan mengadakan tes evaluasi diakhir siklus yaitu pada pertemuan ketiga.Dari hasil 

tes tersebut diketahui terjadi peningkatan hasil belajar Matematika.Hasil belajar 

Matematika siswa kelas 3 SD Negeri Blotongan 2 pada Kompetensi Dasar mengenal 

pecahan sederhana disajikan pada tabel daftar nilaiMatematika (terlampir), dan 

berikut disajikan pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Distribusi Hasil Belajar Matematika Siklus 1 

 

No Interval Skor Frekuensi Persentase(%) 

1 87-93 2 6.67 

2 80-86 4 13.33 

3 73-79 12 40 

4 66-72 0 0 

5 59-65 6 20 

6 52-58 5 16.67 

7 45-51 1 3.33 

Jumlah 
 

30 100 

Nilai rata-rata 68.27 

Nilai tertinggi 93 

Nilai terendah 47 

 

Berdasarkan tabel 4.11 distribusi frekuensi nilai mata pelajaran Matematika 

dapat dikatakan hasil belajar masih rendah.Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya 

siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran yaitu dibawah KKM 70. Dari tabel 

tersebut diketahui skor nilai antara 45-51 frekuensinya ada 1 dengan persentase 

3,33% dari jumlah keseluruhan siswa, 52-58 frekuensinya ada 5 dengan persentase 

16.67% dari jumlah keseluruhan siswa, skor nilai anatara 59-65  frekuensinya ada 6 

dengan persentase 20% dari jumlah keseluruhan siswa, dan skor nilai antara 73-79 

frekuensinya ada 12 dengan persentase 40% dari jumlah keseluruhan siswa, skor nilai 

80-86 frekuensinya 4 dengan persentase 13.33%, nilai 87-93 frekuensinya 2 dengan 
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persentase 6.67% dari jumlah siswa dan dapat dilihat pada daftar nilai siswa 

(terlampir). Berdasarkan tabel 4.11 dapat digambarkan dalam gambar 4.3 sebagai 

berikut  

 

Gambar 4.3 

Diagram Batang Distribusi Hasil Belajar Matematika Siklus I 

 

Berdasarkan gambar 4.3 nampak bahwa hasil belajar matematika paling 

banyak terdapat pada interval skor 87-93 yakni terdapat 2 siswa, sedangkan siswa 

yang paling sedikit terdapat pada interval skor 45-51 yakni hanya ada 1 siswa. 

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥70) data hasil perolehan nilai 

kondisi awal dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.12 berikut ini 

 

Tabel 4.12 

Distribusi  Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

 

Skor Kriteria Frekunsi Persen (%) 

≥ 70 Tuntas 18 60 

< 70 Tidak tuntas 12 40 

Jumlah 30 100 
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Ketuntasan belajar siswa pada kondisi awal dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥70) sebanyak 12 

siswa atau 40%, sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 18 

siswa dengan persentase 60%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa jumlah siswa 

yang mengalami ketuntasan diatas KKM lebih sedikit daripada jumlah siswa yang 

tidak tuntas. Ketuntasan belajar siswa pada tabel 4.12 dapat dilihat pada diagrm 

lingkaran 4.4 berikut 

 

 

Gambar 4.4 

Diagram Lingkaran Distribusi  Ketuntasan Hasil Belajar Siklus 1 

 

 

 Berdasarkan gambar 4.4 nampak bahwa ketuntasan belajar siswa kelas 3 di 

SD Negeri Blotongan 02 mencapai 60% yang ditentukan pada warna biru pada 

gambar diagram lingkaran. Sedangkan yang tidak tuntas mencapai 40% yang di 

tunjuukan pada warna merah pada gambar diagram lingkaran. 

 

b. Siklus II 

 Hasil tindakan pembelajaran pada siklus II ini berupa hasil dari lembar 

observasi dan hasil tes evaluasi.Lembar observasi ini digunakan untuk mengukur 

60% 

40% 

Tuntas

Tidak Tuntas
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keberhasilan penerapan pendekatan PMRI berbantuan alat peraga dalam kegiatan 

pembelajaran.Lembar observasi ini ditujukan untuk siswa dan guru.Penilaian 

observasi ini dilakukan oleh observer dan peneliti. Hasil tindakan proses pendekatan 

PMRIpada siklus II ini terdiri dari 3 pertemuan, yaitu pertemuan I, pertemuan II, dan 

pertemuan III. Sedangkan hasil tes evaluasi digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa.Siswa yang mendapat nilai di atas KKM berarti tuntas, dan siswa yang 

mendapat nilai dibawah KKM maka berarti belum tuntas.(Untuk hasil dari lembar 

observasi dan tes evaluasi dapat dilihat dalam tabel pada analisis data). 

 Hasil belajar Matematika siswa kelas 3 SD Negeri Blotoongan 02 pada 

Kompetensi Dasar membandingkan pecahan dan memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan pecahan sederhana disajikan pada tabel daftar nilai Matematika 

(terlampir), dan berikut disajikan pada tabel 4.13 yaitu tentang distribusi frekuensi 

nilai Matematika, siswa kelas 3 SD Negeri Blotongan 02 Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

Tabel 4.13 

Distribusi Hasil Belajar MatematikaSiklus II 

 

No Interval Skor Frekuensi Persentase 

1 94-100 6 20 

2 87-93 3 10 

3 80-86 8 27 

4 73-79 8 27 

5 66-72 3 10 

6 59-65 1 3 

7 52-58 1 3 

JUMLAH 30 100 

Nilai Rata-rata 80,17 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 53 

 

Berdasarkan tabel 4.13 distribusi frekuensi nilai mata pelajaran Matematika 

dapat dikatakan hasil belajar masih rendah.Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya 
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siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran yaitu dibawah KKM 70. Dari tabel 

tersebut diketahui skor nilai antara 52-58 frekuensinya ada 1 dengan persentase 3% 

dari jumlah keseluruhan siswa, 59-65 frekuensinya ada 1 dengan persentase 3% dari 

jumlah keseluruhan siswa, skor nilai anatara 66-72 frekuensinya ada 3 dengan 

persentase 10% dari jumlah keseluruhan siswa, dan skor nilai antara 73-79 

frekuensinya ada 8 dengan persentase 267% dari jumlah keseluruhan siswa, skor nilai 

80-86 frekuensinya 8 dengan persentase 27%, nilai 87-93 frekuensinya 3 dengan 

persentase 10% dari keseluruhan siswa, skor nilai 94-100 frekuensinya 6 dengan 

presentase 20% jumlah siswa dan dapat dilihat pada daftar nilai siswa (terlampir). 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat digambarkan dalam diagram 4.5 sebagai berikut ini 

 

 

 

Gambar 4.5 

Diagram BatangHasil Perolehan Nilai Matematika siklus II 

 

Berdasarkan gambar 4.5 nampak bahwa hasil belajar matematika paling 

banyak terdapat pada interval skor 80-86 dan pada interval skor 73-79 yakni masing-

masing interval skor terdapat 8 siswa, sedangkan siswa yang paling sedikit terdapat 

pada interval skor 59-65 dan pada interval skor 52-58 yakni hanya masing-masing 
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interval skor terdapat 1 siswa.Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥70) 

data hasil perolehan skor siklus I dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.14 berikut ini 

 

 

 

 

 

Tabel 4.14 

Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar MatematikaSiklus II 

 

Skor Kriteria Frekunsi Persentase (%) 

≥ 70 Tuntas 25 83.33 

< 70 
Tidak 

tuntas 
5 16.67 

Jumlah 30 100 

 

Ketuntasan belajar siswa pada kondisi awal dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥70) sebanyak 5 siswa 

atau 16.67%, sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 25  

siswa dengan persentase 83.33%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa jumlah 

siswa yang mengalami ketuntasan diatas KKM lebih banyak daripada jumlah siswa 

yang tidak tuntas. Ketuntasan belajar siswa pada tabel 4.14 dapat dilihat pada diagrm 

lingkaran 4.6 berikut ini 
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Gambar 4.6 

Diagram LingkaranKetuntasan Belajar Matematika Siklus II 

 

 Berdasarkan gambar 4.5 nampak bahwa ketuntasan belajar matematika siswa 

kelas 3 di SD Negeri Blotongan 02 mencapai 83,33% yang ditunjukan pada warna 

biru pada gambar diagram lingkaran. Sedangkan yang tidak tintas ditunjukkan pada 

warna merah yakni mencapai 16,67%. 

 

c. Analisis Komparatif 

Pada analisis komparatif ini akan diuraikan tentang perbandingan hasil belajar 

dan ketuntasan belajar Matematika siswa kelas 3 dari kondisi awal, siklus I dan siklus 

II untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. Perbandingan hasil belajar siswa 

ditunjukkan pada tabel 4.15 berikut. 

 

Tabel 4.15 

Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus II 

 

No. Kriteria 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 

F % F % F % 

1 Tuntas 10 33,3 18 60 25 83,3 

2 Tidak tuntas 20 66,7 12 40 5 16,7 

83.33% 

16.67% 

Tuntas

Tidak Tuntas
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3 Skor rata-rata 57 68,27 80,17 

4 Skor maksimum 75 93 100 

5 Skor minimum 30 47 53 

 

Dari tabel 4.15 tentang analisis komparatif ketuntasan hasil belajar 

matematika siklus II nampak bahwa data pada pra siklus, siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan hasil belajar yang signifikan setelah penilaian hasil belajar 

dilakukan.Disini terdapat kenaikan antara pra siklus, siklus I dan siklus  II atau 

terdapat kenaikan dari pra siklus yang tuntas sebanyak 10 siswa atau sebesar 33,3% 

dan yang tidak tuntas sebanyak 20 atau sebesar 66,7 % mengalami peningkatan pada 

siklus I yaitu siswa yang tuntas meningkat menjasi 18 dengan persentase 60%. dan 

sebanyak 12 siswa yang tidak tuntas dengan presentase 40%. Peningkatan ketuntasan  

hasil belajar siswa pada siklus II sebanyak 25 siswa yang tuntas persentasenya 

sebesar 83.3 % dan 5 siswa yang tidak tuntas dengan persentase 16,7%. 

 

 

Gambar 4.7 

Diagram Batang Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar 

Matematika 
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Dari gambar 4.7 tentang analisis komparatif ketuntasan hasil belajar 

matematika nampak bahwa data pada pra siklus, siklus I dan siklus II mengalami 

peningkatan hasil belajar yang signifikan setelah penilaian hasil belajar 

dilakukan.Disini terdapat kenaikan antara pra siklus, siklus I dan siklus  IIatau 

terdapat kenaikan dari pra siklus ke siklus I yaitu peningkatan ketuntasansebesar 

60%. Peningkatan ketuntasan  hasil belajar siswa pada siklus II sebesar  83.3 %. 

 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pada kondisi pra 

siklus guru cenderung menggunakan metode konvensional dalam proses 

pembelajaran. Keadaan ini membuat siswa kesulitan untuk memahami materi 

pelajaran sehingga siswa kurang antusias, bermain sendiri, cerita dengan temannya, 

dan juga menjadi pasif. Hal tersebutyang menyebabkan rendahnya hasil belajar 

Matematika siswa kelas 3 SDN Blotongan 02 rendah. Siswa yang mencapai KKM 

(70) hanya 10 siswa atau 33.3%, sedangkan yang belum mencapai KKM ada 20 

siswa atau 37.3%.Dari keadaan tersebut, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil belajar siswa meningkat seiring meningkatnya kegiatan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran, yaitu rata-rata hasil observasi kegiatan guru 

pada siklus I adalah 69.23% dan jumlah hasil observasi aktivitas siswa siklus I adalah 

66.67%.Dalam hal ini siswa sudah mulai berpartisipasi aktif untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran.Peningkatan hasil belajar Matematika dengan menerapkan 

pendekatan PMRI berbantuan alat peragajuga dapat dibuktikan dengan meningkatnya 

nilai hasil tes evaluasi dari tiap-tiap siklus.Berdasarkan data yang diperoleh pada 

siklus I, hasil belajar siswa sudahmengalami peningkatan nilai rata-rata siswa 68.27. 

Ketuntasan siswa pada siklus I juga sudah meningkat dari 30 siswa, siswa yang tuntas 

atau di atas KKM berjumlah 18 siswa atau 60% dan siswa yang tidak tuntas 

berkurang menjadi 12siswa atau 40%. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa 
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pembelajaran sudah meningkat tetapi hasil tersebut masih dibawah indikator 

keberhasilan, karena indikator keberhasilan yang ditetapkan adalah 80%. 

Hasil analisis lembar observasi kegiatan guru pada siklus II dan aktivitassiswa 

semakin meningkat.Siswa lebih aktif bertanya, lebih antusias dalam mengikuti 

pelajaran.Rata-rata hasil observasi kegiatan guru pada siklus II yaitu 84.62 dan rata-

rata hasil observasi aktivitas siswa siklus II yaitu 80.56. Pada pembelajaran siklus II 

ini indikator kinerja hasil belajar yang peneliti tentukan telah tercapai, yaitu nilai rata-

rata hasil tes Matematika mencapai 80.17 sementara indikator kinerja yang ditentukan 

sebesar 80%, untuk persentase ketuntasan juga telah tercapai yaitu sebesar 83.33% 

dengan jumlah siswa yang tuntas diatas KKM sebanyak 25 siswa Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) dari 30 siswa kelas 3 SD Negeri Blotongan 02. Siswa yang tidak 

tuntas hanya berjumlah 5, hal ini dikarenakan tingkat konsentrasi siswa yang rendah 

dan siswa sering bermain sendiri ketika pembelajaran berlangsung.. 

Peningkatan hasil belajar ini terjadi karena pendekatan PMRI berbantuan alat 

peragadapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran tidak hanya 

berpusatpada guru.Dalam pembelajaran ini guru dibantu dengan alat peraga 

sehinggasiswa dapat berpikir secara kongkrit.Untuk peningkatan hasil observasi 

kegiatan guru dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini 

 

Tabel 4.16 

Hasil Observasi Kegiatan Guru Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Kriteria Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Pertemuan 1 2 1 2 1 2 

Jumlah Skor 0 0 72 81 88 94 

Peesentase (%) 0 0 69.23 77.88 84.62 90.38 

 

 Berdasarkan tabel4.16 nampak bahwa hasil observasi kegiatan guru mengalami 

peningkatan, yakni dari pra siklus persentase kegiatan guru pada pertemuan 1 dan 2 

mencapai 0% meningkat menjadi 69,23% pada siklus 1 pertemuan 1, dan pada siklus 

1 pertemuan 2  meningkat menjadi 77,88%. Kemudian pada siklus 2 pertemuan 1 
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meningkat menjadi 84,62% dan pada pertemuan 2 meningkat lagi menjadi 90,38%. 

Disamping tabel 4.16 tentang hasil observasi kegiatan guru Pra Siklus, siklus 1 dan 

Siklus 2, hasil observasi guru tersebut secara rinci juga dapat disajikan melalui 

gambar diagram batang berikut ini 

 

 

Gambar 4.8 

Diagram Batang Hasil Observasi Kegiatan Guru 

Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

  Berdasarkan gambar diagram batang 4.8 nampak bahwa hasil observasi 

kegiatan guru mengalami peningkatan, yakni dari pra siklus jumlahskor kegiatan guru 

pada pertemuan 1 dan 2 mencapai 0% meningkat menjadi 72 pada siklus 1 pertemuan 

1, dan pada siklus 1 pertemuan 2  jumlahskor meningkat menjadi 81. Kemudian pada 

siklus 2 pertemuan 1 jumlah skor hasil observasi kegiatan guru meningkat menjadi 88 

dan pada pertemuan 2 meningkat lagi menjadi 94. Disamping observasi kegiatan 

guru, peningkatan juga nampak pada aktivitas siswa, unruk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 4.17 berikut ini 
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Tabel 4.17 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Kriteria Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Pertemuan 1 2 1 2 1 2 

Jumlah Skor 0 0 48 55 58 64 

Persentase (%) 0 0 66.67 76.39 80.56 88.89 

  

  Berdasarkan tabel 4.17 nampak bahwa hasil observasi aktivitas siswa 

mengalami peningkatan, yakni dari pra siklus persentase kegiatan guru pada 

pertemuan 1 dan 2 mencapai 0% meningkat menjadi 66,67% pada siklus 1 pertemuan 

1, dan pada siklus 1 pertemuan 2  meningkat menjadi 76,39%. Kemudian pada siklus 

2 pertemuan 1 meningkat menjadi 80,56% dan pada pertemuan 2 meningkat lagi 

menjadi 88,89%. Disamping tabel 4.17 tentang hasil observasi aktivitas siswa pra 

siklus, siklus 1 dan siklus 2, hasil observasi aktivitas siswa tersebut secara rinci juga 

dapat disajikan melalui gambar diagram batang tentang hasil observasi aktivitas siswa 

pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 berikut ini  

 

Gambar 4.9 

Diagram Batang Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Berdasarkan gambar diagram batang  4.9 nampak bahwa hasil observasi 

aktivitas siswa mengalami peningkatan, yakni dari pra siklus jumlah skor aktivitas 

0

10

20

30

40

50

60

70

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2

0 

48 

58 

0 

55 

64 

Jumlah Skor
pertemuan 1

Jumlah Skor
pertemuan 2



80 
 

siswa pada pertemuan 1 dan 2 mencapai 0, meningkat menjadi 48 pada siklus 1 

pertemuan 1, dan pada siklus 1 pertemuan 2  jumlah skor meningkat menjadi 55. 

Kemudian pada siklus 2 pertemuan 1 jumlah skor hasil observasi kegiatan guru 

meningkat menjadi 58 dan pada pertemuan 2 meningkat lagi menjadi 64. 

Dalam penelitian ini hipotesis tindakan terbukti bahwa apabila pembelajaran 

menerapkan pendekatan PMRI berbantuan alat peraga maka hasil belajar matematika 

bagi siswa kelas 3 di SDN Blotongan 02 semester II tahun 2013/2014 meningkat. 

Peningkatan hasil belajar ini dikarenakan kelebihan dari pendekatan PMRI 

berbantuan alat peraga yaitu dalam pembelajarannya mengaitkan dengaan kehidupan 

siswa sehari-hari. Kelebihan ini tercantum pada pendapat dari Aisyah (2008:7-3) 

mengemukakan bahwa pendekatan matematika realistik merupakan sebuah teori 

pembelajaran matematika yang berawal dari pandangan Hans Freudenthal. 

Pendekatan ini memandang matematika sebagai kegiatan manusia dan harus 

dikaitkan dengan realitas.Artinya, matematika harus dekat dan relevan dengan 

kehidupan siswa sehari-hari. Adapun kelebihan dari alat peraga yaitu menurut Rusyan 

(1994) yang dimaksud alat peraga adalah media pendidikan yang berperan sebagai 

perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak 

menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar.  

Keberhasilan penelitian ini juga relevan dengan penelitian dari Kholidin, 

(2010) peningkatan pemahaman konsep perkalian bilangan cacah melaui pendekatan 

matematika realistik pada siswa kelas II SD Negeri lembasari 02 tahun pelajaran 

2009/2010 pada mata pelajaran matematika telah dilaksanakan sebanyak dua siklus. 

Hasil: dari jumlah 30 siswa yang tuntas ada 28 siswa sedangkan yang belum tuntas 

ada 2 siswa. Peningkatan rata-rata kelas juga meningkat dari 77 menjadi 84 dengan 

data nilai tertinggi 100, dan nilai terendah 40 

 


