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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

4.1.1 Kondisi Awal 

Pada pembelajaran matematika, biasanya sebagian guru hanya menggunakan 

metode ceramah dalam menjelaskan materi pelajaran. Hal serupa juga terjadi pada 

pembelajaran Matematika di SDN Purborejo. Siswa hanya duduk, diam, 

mendengarkan ceramah dan penjelasan guru. Ini menyebabkan siswa kurang aktif, 

dan pengetahuan yang masuk dalam memori otak siswa hanya bersumber dari 

penjelasan guru. Ini berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. 

Berikut data hasil belajar siswa kelas II SDN Purborejo mata pelajaran Matematika 

materi pokok Operaasi hitung campuran. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Kondisi Awal 

Kondisi awal merupakan kondisi sebelum penelitian tindakan kelas dilakukan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kelas II SDN Purborejo Kecamatan 

Bansari Kabupaten Temanggung  yang berjumlah 25 siswa pada mata pelajaran 

Matematika, terlihat bahwa hasil belajar siswa masih rendah. Hal ini dapat dilihat 

pada hasil evaluasi siswa pada mata pelajaran Matematika yang telah dilakukan. 

Dimana, sebagian besar peserta didik memperoleh nilai di bawah KKM = 60. Data 

hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1 

Hasil Tes Pra Siklus  

No KKM Nilai 
Tuntas 

Sudah Belum 

1. 60 50  V 

2. 60 75 V  

3. 60 20  V 

4. 60 20  V 

5. 60 20  V 

6. 60 20  V 

7. 60 75 V  

8. 60 65 V  

9. 60 40  v 

10. 60 75 V  

11. 60 40  v 

12. 60 55  v 

13. 60 55  v 

14. 60 75 V  

15. 60 75 V  

16. 60 55  v 

17. 60 50  v 

18. 60 75 V  

19. 60 75 V  

20. 60 20  v 

21. 60 55  v 

22. 60 55  v 

23. 60 55  v 

24 60 55  v 

25 60 75 V  

JUMLAH  1.330 9 16 

Nilai terendah 20   

Nilai tertinggi 75   

Nilai rata-rata 53   

Tuntas % 36%   

Tidak  tuntas % 64%   

Mengacu pada tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa perbandingan siswa yang 

mencapai KKM adalah 9 siswa atau 36% dan siswa yang belum mencapai KKM 

berjumlah 16 siswa atau 64%, yang diuraikan dengan data pada tabel di atas yaitu 

Nilai rata-rata yang diperoleh kelas adalah 53, dengan perolehan nilai terendah yaitu 

20 dan tertinggi 75. Adapun data rekapitulasi ketuntasan belajar sebelum diberikan 

tindakan disajikan pada grafik berikut ini: 
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Grafik 4.1 Hasil Tes Pra Siklus SDN Purborejo Kec. Bansari Kab. Temanggung. 

Tabel 1 

Descriftive Statistic Pra Siklus       St  

     N Minimum Maksimum Mean  Deviation 

Pra Siklus  25 20  75  53 1.330 

Valid N (listwise) 25                 

Maka disimpulkan bahwa pada pra siklus maksimumnya 75 dan skor 

minimumnya 20 dengan rata-rata 53 dan standar deviasi 1.330. Penjelasan lebih 

detail tentang hasil belajar pra siklus terdapat dalam tabel 4.2 

Mengacu pada KKM =  65, maka prosentase keseluruhan siswa yang 

mencapai kriteria ketuntasan mapun belum tuntas belajar, disajikan pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4. 2 

Persentase Tes Pra Siklus 

Persetasi Siswa 
Evaluasi Pra Siklus 

Jumlah siswa Persentase 

Nilai<65 

Nilai≤65 

16 

9 

64% 

36% 

 Evaluasi Pra Siklus 

jumlah  

Nilai terendah 20 

Nilai tertinggi 75 

Nilai rata-rata 53 

Taraf serap 53 : 100 x 100% = 53% 

1

4

16

64

Pra Siklus

Tuntas

Tidak Tuntas
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Prosentase ketuntasan hasil belajar siswa kelas II SDN Purborejo Kec Bansari 

Kab Temanggung sebelum dilakukan tindakan, diketahui bahwa siswa yang 

memperoleh nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM = 60) sebanyak 16 

siswa atau 64% dari total keseluruhan siswa; sedangkan siswa yang mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal sebanyak 9 siswa atau 36% dari total seluruh siswa. 

Berikut, prosentase siswa yang belum ataupun telah mencapai KKM disajikan pada 

gambar berikut ini: 

 

Bagan 4.2 Hasil Tes Pra Siklus SDN Purborejo Kec. Bansari Kab. Temanggung. 

Berdasarkan pengamatan sebelum dilakukan penelitian, rendahnya hasil belajar 

siswa disebabkan oleh siswa tidak aktif dalam mengikuti pelajaran Matematika, ini 

terlihat ketika di kelas, siswa mudah bosan selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Selain itu, cara guru mengajar yang masih didominasi dengan ceramah membuat 

kelas menjadi monoton dan sajian pelajaran menjadi kurang menarik perhatian siswa. 

Berpatokan pada data hasil belajar awal atau data hasil prestasi belajar sebelum 

dilakukan tindakan, penulis melakukan sebuah penelitian tindakan kelas (PTK) sesuai 

dengan rancangan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu. Dalam 

penelitian di SDN Purborejo Kec Bansari Kab Temanggung, penulis akan 

Persentase Ketuntasan Belajar
Pra Siklus 

tidak tuntas

tuntas 
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menggunakan metode pembelajaran Dienes. Penelitian ini akan dilakukan dalam dua 

siklus, dimana tiap siklus akan dilakukan tiga pertemuan. 

4.2.2 Diskripsi Siklus I 

a. Tahap Perencanaan Tindakan 

Sebelum dilaksanakan tindakan perbaikan, ada beberapa langkah yang 

dilakukan oleh penulis, antara lain: 

1) Memeriksa kembali RPP yang telah disusun, sambil mencermati kembali 

setiap butir yang direncakan akan dilaksanakan pada pelaksanaan tindakan. 

2) Menyiapkan semua alat peraga dan sarana lain yang akan digunakan. 

Setelah itu dilakukan pengecekan lagi alat peraga tersebut apakah sudah 

benar-benar tersedia dan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang 

hendak dilakukan. 

3) Mengecek kembali kelengkapan dan ketersediaan alat pengumpul data, 

seperti lembar observasi. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Setelah menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, penulis bersama 

observer menyepakati untuk melakukan kegiatan perbaikan pembelajaran yang terdiri 

dari dua pertemuan pembelajaran yaitu: 

Pertemuan 1 

2. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal yang dilakukan oleh penulis meliputi beberapa kegiatan seperti 

yang telah didesain dalam rencana pembelajaran yaitu membuka pembelajaran 

dengan salam, berdoa, mengabsen, mengecek kerapian siswa, mengatur tempat 

duduk siswa dan melakukan apersepsi. Kegiatan apersepsi yang dilakukan 

adalah mengingatkan kembali kepada para siswa tentang materi 

mempersiapkan dan menyanyikan lahu “satu ditambah satu”, sekaligus 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
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2. Pada kegiatan inti, yang dilakukan oleh guru kelas adalah menjelaskan materi 

pembelajaran yaitu operasi hitung campuran. Konsep dasar yang dipelajari oleh 

siswa adalah penjumlahan. Siswa memahami tentang cara permainan operasi 

penjumlahan yang dijelaskan oleh guru.  

 

Siswa secara berkelompok menghitung 19 + 27 kemudian siswa menyatukan 9 

dan 7 buah kartu kuning dan mintalah anak menghitung jumlahnya (jawaban : 
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16). Siswa menggantikan 10 kartu kuning dari 16 kartu kuning dengan satu kartu 

merah. Siswa memasukkan kartu merah tersebut kekantong satuan. Siswa 

menghitung total kartu merah, yaitu 1 + 2 + 1 = 4. Siswa memahami bahwa nilai 

empat kartu merah tersebut adalah 40. Siswa menjumlahkan hasilnya, yaitu 40 + 

6 = 46. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami.  

 

3. Kegiatan Penutup 

Guru kelas bersama dengan siswa merangkum materi yang telah dipelajari 

tentang operasi hitung campuran berupa penjumlahan dan pengurangan. Siswa 

bersama siswa melakukan refleksi meluruskan materi yang belum dipelajari. Guru 

kelas memberikan pesan kepada siswa untuk mempelajari kembali materi tersebut 

dirumah, karena masih akan dilakukan lagi pertemuan berikutnya dan memberikan 

PR. 
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pelaksanaan pembelajaran siklus I pertemuan 1, diketahui bahwa hasil belajar 

dan perhatian siswa mengalami peningkatan, siswa sudah berani mengajukan 

pertanyaan akan tetapi masih ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran dan 

tidak menyelesaikan tugas. 

Metode yang digunakan bervariasi yaitu ceramah, tanya jawab, dan permainan 

operasi hitung campuran. Dengan penggunaan teori belajar Dienes ini berhasil 

meningkatkan pemahaman, serta keterampilan pada materi Operasi Hitung 

penjumlahan. 

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil tes pembelajaran siklus I pertemuan 1 

yang mengalami peningkatan dari pra siklus. Nilai rata-rata pra siklus 53 menjadi 58. 

Sedangkan tingkat ketuntasannya dari 36% menjadi 56% (grafik 4.4). Berikut ini data 

hasil tes formatif siklus I pertemuan 1 dalam bentuk tabel dan grafik. 

Tabel 2 

Descriftive Statistic Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 1 

     N Minimum Maksimum Mean  Deviation 

Evaluasi Siklus 1 Pert1  25 40  80  58  1450 

Valid N (listwise) 25                 

Maka disimpulkan bahwa pada siklus 1 pertemuan 1 skor maksimumnya 80 

dan skor minimumnya 40 dengan rata-rata 58 dan standar deviasi 1.450. Penjelasan 

lebih detail tentang hasil belajar siklus 1 pertemuan 1 terdapat dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Persentase Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 1 

Persetaei Siswa 
Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlah siswa Persentase 

Nilai<65 

Nilai≤65 

11 

14 

44% 

56% 

 Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlsh siswa Presentase 

Tuntas belajar  14 56% 

Tidak tuntas belajar 11 44% 
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Grafik 4.3 Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 1 

4.2.2.1 Pertemuan 2 

1. Kegiatan Awal 

Pelaksanaan pada pertemuan II guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam, berdoa, mengapsensi siswa, mengatur suasana diruang kelas, dan 

apersepsi. Siswa bersama guru mencocokkan PR dan mengulang sedikit materi 

yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya yaitu materi operasi hitung 

penjumlahan. 

 

2. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti pertemuan kedua ini, yang dilakukan oleh guru kelas adalah 

menjelaskan materi pembelajaran tentang operasi hitung pengurangan. Siswa 

memahami cara bermain operasi hitung pengurangan kemudian secara berkelompok 

1

2

4

8

16

Pra Siklus Siklus I Pertemuan 1
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Tidak Tuntas
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menghitung 57 – 28 karena 7 tidak bisa dikurangi 8 maka ampbil 1 kartu merah dan 

tukar dengan 10 kartu kuning sehingga total kartu kuning 7 + 10 = 17 selanjutnya 17 

dikurangi 8 menghasilkan 9. Karena dipinjam 1 maka sisa kartu merah menjadi = 4. 

Selanjutnya, 4 -2 = 2. Siswa menjumlahkan hasilna yaitu 20 + 9 = 29. Siswa diberi 

kesempatan untuk memberikan ide tentang bagaimana menyelesaikan operasi hitung 

campuran supaya lebih mudah dan simpel. Memberikan evaluasi operasi hitung 

campuran berupa penjumlahan dan pengurangan. 

 

3. Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir siswa menyimpulkan bahwa pengurangan bisa dikerjakan 

dengan permainan operasi hitung dengan menggunakan teori Dienes. Siswa 

mengerjakan evaluasi tentang operasi hitung pengurangan. 
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Pembelajaran siklus I pertemuan 2 ini, siswa lebih siap dan tenang. Siswa juga 

lebih berkonsentrasi pada materi yang diberikan. Hal ini terjadi karena siswa diberi 

kesempatan untuk ikut aktif dalam permainan operasi hitung pada teori Dienes materi 

pokok pengurangan di kelas. 

Hasil tes formatif pembelajaran siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan 

(tabel 4.4). Menunjukkan bahwa nilai rata-rata  pada tes formatif pembelajaran siklus 

I pertemuan 1 adalah 58 meningkat menjadi 61 pada pertemuan 2. Kemampuan 

individu juga mengalami peningkatan. Pada siklus I pertemuan 1 siswa yang 

mendapat nilai < 60 ada 11 anak (44%), sedangkan pada siklus I pertemuan 2 

berkurang menjadi 7 anak (28%). Hasil tersebut dapat dilihat pada hasil tes formatif 

siklus I pertemuan 2 yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

Tabel 3 

Descriftive Statistic Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 2 
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     N Minimum Maksimum Mean  Deviation 

Evaluasi Siklus 1 Pert 2 25 40  80  61  1.645 

Valid N (listwise) 25                 

Maka disimpulkan bahwa pada siklus 1 pertemuan 2 skor maksimumnya 80 

dan skor minimumnya 40 dengan rata-rata 61 dan standar deviasi 1.645. Penjelasan 

lebih detail tentang hasil belajar siklus 1 pertemuan 2 terdapat dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4. 

Persentase Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 2 

Persetasi Siswa 
Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlah siswa Persentase 

Nilai<65 

Nilai≤65 

7 

18 

28% 

72% 

 Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlsh siswa Persentasi 

Tuntas belajar  7 28% 

Tidak tuntas belajar 18 72% 

 

Grafik 4.4 Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 2 

4.1.2.3. Pertemuan 3 

1.  Kegiatan Awal 

Pelaksanaan pada pertemuan II guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam, berdoa, mengapsensi siswa, mengatur suasana diruang kelas, dan apersepsi. 

Siswa bersama guru tanya jawab tentang materi yang sudah dijelaskan pada 

pertemuan sebelumnya. Siswa memahami tujuan pembelajaran tetang bilangan 

campuran antara penjumlahan dan pengurangan. 

1

2

4

8

16

32

Siklus I Pertemuan 1 Siklus I Pertemuan 2

Tuntas

Tidak Tuntas

JU
M

LA
H

 S
IS

W
A

 



93 

 

 

 

b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti pertemuan kedua ini, yang dilakukan oleh guru kelas adalah 

menjelaskan materi pembelajaran tentang operasi hitung campuran antara 

pengurangan dan penjumlahan. Siswa memahami bahwa penjumlahan dan 

pengurangan sama kuatnya jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada 

di sebelah kiri.  

c. Kegiatan Akhir 

Siswa mengetahui kesimpulan yang benar bahwa operasi hitung campuran antara 

penjumlahan dan pengurangan bisa dikerjakan dengan permainan operasi hitung 

dengan penerapan teori Dienes. Siswa mengerjakan evaluasi tentang operasi 

hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan. 

Pembelajaran siklus I pertemuan 3 ini, siswa lebih siap, tenang dan aktif saat 

mengikuti pembelajaran. Siswa juga lebih berkonsentrasi pada materi yang diberikan. 

Hal ini terjadi karena siswa diberi kesempatan untuk ikut aktif dalam permainan 

operasi hitung dan pengurangan pada teori Dienes materi pokok operasi hitung 

campuran antara penjumlahandan pengurangan  di kelas. 

Penggunaan permainan operasi hitung pada teori Dienes materi pokok operasi 

hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan untuk meningkatkan 

pemahaman dan keaktifan siswa dalam materi operasi hitung campuran pada 

pelajaran matematika sangat tepat. Karena matematika dapat ditingkatkan dengan 

cara berlatih secara terus-menerus. Pada saat siswa berlatih, guru memberikan 

bimbingan secara individual terutama terhadap siswa yang berkemampuan rendah. 

Selain latihan yang dilakukan di kelas, guru juga memberikan tugas rumah. 

Hasil tes formatif pembelajaran siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan 

(tabel 4.4). Menunjukkan bahwa nilai rata-rata  pada tes formatif pembelajaran siklus 

I pertemuan 1 adalah 58 meningkat menjadi 61 pada pertemuan 2 dan meningkat lagi 

menjadi 67 pada pertemuan 3. Kemampuan individu juga mengalami peningkatan. 

Pada siklus I pertemuan 1 siswa yang mendapat nilai < 60 ada 11 anak (44%), dan 
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pada siklus I pertemuan 2 berkurang menjadi 7 anak (28%) sedangkan pada siklus 1 

pertemuan 3 berkurang lagi menjadi 4 anak (16%). Hasil tersebut dapat dilihat pada 

hasil tes formatif siklus I pertemuan 3 yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

Tabel 4  

Descriftive Statistic Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 3 

     N Minimum Maksimum Mean  Deviation 

Evaluasi Siklus 1 Pert 3 25 50  80  66,8 

 1.670 

Valid N (listwise) 25                 

Maka disimpulkan bahwa pada Siklus 1 Pertemuan 3 skor maksimumnya 80 

dan skor minimumnya 50 dengan rata-rata 66,8 dan standar deviasi 1.670. Penjelasan 

lebih detail tentang hasil belajar siklus 1 pertemuan 3 terdapat dalam tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Persentase Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 3 

Presetasi Siswa 
Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlah siswa Persentase 

Nilai<65 

Nilai≤65 

4 

21 

16% 

84% 

 Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlsh siswa Persentase 

Tuntas belajar  4 16% 

Tidak tuntas belajar 21 84% 

Grafik 4.5  Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 3 
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c. Observasi  

Pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga siklus I, yang dimati adalah kegiatan 

guru dan siswa dalam pembelajaran mengunakan teori belajar Dienes. 

Pengamatan dilakukan denagan menggunakan lembar observasi kegiatan  guru 

dan siswa dalam proses belajar mengajar. Adapun hasil pengamatan 

pembelajaran pada materi mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan, 

tersaji dalam  tabel berikut: 

Tabel  4.6 

Lembar Observasi Guru 

Siklus Materi Total skor Kriteria 

I Operasi Hitung Campuran  10 Cukup baik 

Pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga, berdasarkan hasil skor penilaian 

yang berjumlah 10. Meskipun berada pada kategori cukup baik, namun secara umum 

dapat dikatakan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan kurang maksimal. Selama 

pembelajaran pada pertemuan pertama, guru masih belum memaksimalkan cara 

menumbuhkan partisipasi siswa dalam pembelajaran sehingga keaktifan siswa belum 

begitu tampak.  

Tabel 4.7 

Lembar Observasi Siswa 

Siklus Materi Total skor Kriteria 

I Operasi Hitung Campuran 59 Cukup Baik 

Mengacu pada lembar observasi siswa, diketahui bahwa siswa yang terlibat 

dalam pembelajaran berada pada nilai aktivitas baik atau perolehan skor total adalah 

59. Dari hasil ini tampak bahwa pada saat pembelajaran siklus I dengan 

menggunakan teori belajar Dienes, siswa mulai menunjukkan semangat di dalam 

belajar atau dengan kata lain keaktifan belajar siswa meningkat. Dari ketentuan di 

atas, maka keaktifan belajar siswa kelas II SDN Purborejo pada mata pelajaran 
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Matematikadikatakan baik setelah dilakukan tindakan pada siklus I, dengan 

menggunakan teori belajar Dienes sebagai metode pembelajaran. 

Tabel 4.8 

Lembar Observasi Pembelajaran 

Siklus Materi Total skor Kriteria 

I Operasi Hitung Campuran 40 Cukup Baik 

Pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga, berdasarkan hasil skor penilaian 

yang berjumlah 40. Meskipun berada pada kategori cukup baik, namun secara umum 

dapat dikatakan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan kurang maksimal. Selama 

pembelajaran pada pertemuan pertama, guru masih belum memaksimalkan cara 

menumbuhkan partisipasi siswa dalam pembelajaran sehingga keaktifan siswa dan 

pengambilan kesimpulan belum begitu tampak.  

4.2.3 Diskripsi Siklus II 

a. Tahap Perencanaan  

Bersama guru kelas dan peneliti yang berperan sebagai observer merevisi RPP 

dan menyiapkan kembali skenario tindakan  yang akan dilaksanakan pada 

perbaikan pembelajaran siklus II. Berdasarkan hasil diskusi dengan guru kelas 

dan refleksi siklus I maka penulis selaku pengajar melakukan upaya perbaikan 

pembelajaran, memandu siswa dalam mengekspolorasi pengetahuan siswa untuk 

diasosiasikan dengan materi yang sedang dipelajari melalui teori belajar Dienes. 

Memberikan reward atau penguatan kepada siswa yang menjawab benar. Selain 

itu penulis juga menyiapkan kembali lembar kerja siswa, lembar evaluasi, dan 

menyiapkan alat peraga. Observer bersama guru juga menyepakati fokus 

observer dan kriteria yang akan digunakan.  
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b. Pelaksaan  

Pertemuan 1 

1. Kegiatan Awal  

Pelaksanaan pada pertemuan II guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam, berdoa, mengabsensi siswa, mengatur suasana di ruangan kelas, dan 

apersepsi. Siswa memahami tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru 

mencocokkan PR dan mengingatkan kembali tentang materi tentang diajarkan 

dipertemuan sebelumnya yaitu operasi hitung campuran antara penjumlahan 

dan penguragan. 

 

2. Kegiatan Inti 

Guru kelas mengulangi penjelasan materi yang sudah diajarkan pada siklus I. 

Siswa memahami materi tentang operasi hitung perkalian. Siswa memahami 

langkah-langkah permainan operasi hitung perkalian. Siswa sebanyak 3 anak 

maju kedepan dan diberi 2 buah permen. Siswa menghitung jumlah permen 

yang telah diberikan kepada ketiga siswa tersebut. Siswa memahami bahwa 

hasilnya merupakan perkalian 2 dengan 3, yaitu 6. Perkalian merupkan 
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penjumlahan berulang, misalnya 2 + 2+ 2 atau bentuk lain 3 x 2. Pada kalimat 3 

x 2 = 6, 3 dan 2 disebut faktor dari 6, sedangkan 6 merupakan hasil perkalian 2 

dan 3. 

 

3. Kegiatan akhir 

Siswa menetahui kesimpulan yang benar bahwa operasi hitung perkalian bisa 

dikerjakan dengan penerapan permainan operasi hitung pada teori Dienes. 

Siswa mengerjakan evaluasi tentang operasi hitung perkalian. 

Pembelajaran siklus I pertemuan 2 ini, siswa lebih siap dan tenang. Siswa juga 

lebih berkonsentrasi pada materi yang diberikan. Hal ini terjadi karena siswa diberi 

kesempatan untuk ikut aktif dalam permainan operasi hitung pada teori Dienes materi 

pokok perkalian di kelas. 

Penggunaan permainan operasi hitung pada teori Dienes materi pokok operasi 

hitung campuran antara penjumlahan untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan 

siswa dalam materi operasi hitung campuran pada pelajaran matematika sangat tepat. 

Karena matematika dapat ditingkatkan dengan cara berlatih secara terus-menerus. 

Pada saat siswa berlatih, guru memberikan bimbingan secara individual terutama 
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terhadap siswa yang berkemampuan rendah. Selain latihan yang dilakukan di kelas, 

guru juga memberikan tugas rumah. 

Hasil tes formatif pembelajaran siklus II pertemuan 1 mengalami peningkatan 

(tabel 4.8). Menunjukkan bahwa nilai rata-rata  pada tes formatif pembelajaran siklus 

I pertemuan 3 adalah 67 meningkat menjadi 69. Kemampuan individu juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus I pertemuan 3 siswa yang mendapat nilai < 60 

ada 4 anak (16%), sedangkan pada siklus II pertemuan 1 berkurang menjadi 3 anak 

(12%). Hasil tersebut dapat dilihat pada hasil tes formatif siklus III yang disajikan 

dalam bentuk table dan grafik. 

Tabel 5 

Descriftive Statistic Evaluasi Siklus II Pertemuan 1 

     N Minimum Maksimum Mean  Deviation 

Evaluasi Siklus 2 Pert 1 25 50  80  68,6  1715 

Valid N (listwise) 25                 

Maka disimpulkan bahwa pada Siklus 1 Pertemuan 3 skor maksimumnya 80 

dan skor minimumnya 50 dengan rata-rata 68,6 dan standar deviasi 1715. Penjelasan 

lebih detail tentang hasil belajar siklus 2 pertemuan 1 terdapat dalam tabel 4.8 

Tabel 4.9 

Persentase Evaluasi Siklus II Pertemuan 1 

Persetasi Siswa 
Evaluasi Siklus II Pertemuan I 

Jumlah siswa Persentase 

Nilai<65 

Nilai≤65 

3 

22 

12% 

88% 

 Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlsh siswa Persentase 

Tuntas belajar  3 12% 

Tidak tuntas belajar 22 88% 
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Grafik 4.9 Evaluasi Siklus II Pertemuan 1 

4.2.3.1 Pertemuan 2 

1. Kegiatan Awal 

Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kegiatan awal dimulai dengan salam, 

berdoa, mengabsensi siswa, mengatur suasana di ruangan kelas, dan apersepsi. Siswa 

mengajukan beberapa pertanyaan tentang operasi hitung pembagian sebagai 

apersepsi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan. Kemudian siswa yang sudah bertanya dan menjawab 

diberi pujian berupa tepuk tangan.  Siswa memahami tujuan pembelajaran tentang 

operasi hitung pembagian.  
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2. Kegiatan Inti 

Pada pertemuan kedua ini siswa memahami tentang operasi hitung pembagian 

Siswa diperlihatkan 6 permen ditangan. Siswa dibagikan 3 permen secara 

merata kepada beberapa anak sampai permen habis. Siswa menghitung jumlah 

anak yang mendapat permen. Siswa memahami bahwa hasilnya merupakan 

pembagian 6 dengan 3 yaitu 2. Setelah itu siswa mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru secara berkelompok. Setelah selesai ketua kelompok maju 

kedepan memebacakan hasil diskusinya. Siswa yang sudah maju kedepan diberi 

tepuk tangan. Siswa berdiskusi materi yang sudah dipelajari tentang operasi 

hitung pembagian. Peserta didik bertanya jawab tentang operasi hitung 

pembagian dengan teman sebangku. 
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3. Kegiatan Akhir 

Siswa mengetahui kesimpulan yang benar bahwa operasi hitung pembagian 

bisa dikerjakan dengan menerapkan permainan operasi hitung pada teori 

Dienes. Siswa mengerjakan evaluasi tentang operasi hitung pembagian. 

 

Pembelajaran siklus II pertemuan 2 ini, siswa lebih siap, tenang dan aktif saat 

mengikuti pembelajaran. Siswa juga lebih berkonsentrasi pada materi yang diberikan. 

Hal ini terjadi karena siswa diberi kesempatan untuk ikut aktif dalam permainan 

operasi hitung dan pengurangan pada teori Dienes materi pokok operasi hitung 

pembagian di kelas. 

Penggunaan permainan operasi hitung pada teori Dienes materi pokok operasi 

hitung pembagian untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa dalam materi 

operasi hitung campuran pada pelajaran matematika sangat tepat. Karena matematika 

dapat ditingkatkan dengan cara berlatih secara terus-menerus. Pada saat siswa 
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berlatih, guru memberikan bimbingan secara individual terutama terhadap siswa yang 

berkemampuan rendah. Selain latihan yang dilakukan di kelas, guru juga memberikan 

tugas rumah. 

Hasil tes formatif pembelajaran siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan 

(tabel 4.10). Menunjukkan bahwa nilai rata-rata  pada tes formatif pembelajaran 

siklus II pertemuan 1 adalah 69 meningkat menjadi 75 pada pertemuan 2. 

Kemampuan individu juga mengalami peningkatan. Pada siklus II pertemuan 1 siswa 

yang mendapat nilai < 60 ada 2 anak (44%), dan pada siklus II pertemuan 2 

berkurang menjadi 1 anak (2%). Hasil tersebut dapat dilihat pada hasil tes formatif 

siklus I pertemuan 3 yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

Tabel 6 

Descriftive Statistic Evaluasi Siklus 2 Pertemuan 2 

     N Minimum Maksimum Mean  Deviation 

Evaluasi Siklus 2 Pert 1 25 50  90  74,8  1.870 

Valid N (listwise) 25                 

Maka disimpulkan bahwa pada kelas kontrol skor maksimumnya 90 dan skor 

minimumnya 50 dengan rata-rata 74,8 dan standar deviasi 1.870. Penjelasan lebih 

detail tentang hasil belajar siklus 2 pertemuan 2 terdapat dalam tabel 4.9 

Tabel 4.10 

Persentase Evaluasi Siklus 2 Pertemuan 2 

Persetasi Siswa 
Evaluasi Siklus II Pertemuan II 

Jumlah siswa Persentase 

Nilai<65 

Nilai≤65 

2 

22 

8% 

92% 

 Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlsh siswa Persentasi 

Tuntas belajar  2 8% 

Tidak tuntas belajar 22 92% 
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Grafik 4.10 Evaluasi Siklus II Pertemuan 2 

4.1.3.3. Pertemuan 3 

1. Kegiatan Awal 

Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kegiatan awal dimulai dengan 

salam, berdoa, mengabsensi siswa, mengatur suasana di ruangan kelas, dan 

apersepsi. Seperti pada pertemuan sebelumnya siswa mengajukan pertanyaan 

tentang operasi hitung campuran antara perkalian dan pembagian. Siswa lain 

diminta untuk menjawab pertanyaan dan jika sudah benar menjawab pertanyaan 

tersebut siswa yang menjawab diberi pujian berupa tepuk tangan. Siswa 

memahami tujuan pembelajaran tentang operassi hitung campuran antara 

perkalian dan pembagian. 

2. Kegiatan Inti 

Pada pertemuan ketiga ini siswa memahami bahwa perkalian dan pembagian 

sama kuat maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada disebelah kiri. 

Siswa diminta menghitung 5 x 4 : 2. Siswa sebanyak 5 anak maju kedepan dan 

diberi 4 buah permen kemudian siswa menghitung jumlah total permen yang 

sudah diberikan kepada kelima siswa tersebut. Setelah itu siswa memahami 

bahwa hasilnya merupakan perkalian antara 5 dan 4, yaitu 20. Perkalian 

merupakan penjumlahan berulang, misalnya 5 + 5 + 5 + 5 atau bentuk lain 5 x 
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4. Lalu setelah menghitung perkalian siswa diminta menghitung pembagian 

antara 20 dan 4. Siswa melihat 20 permen ditangan. Permen tersebeut dibagikan 

kepada siswa secara merata sampai permen habis. Siswa menjawab jumlah 

permen yang diperoleh. Siswa memahami bahwa hasilnya merupakan 

pembagian antara 20 dengan 4 yaitu 5. Siswa berkelompok mengerjakan soal 

operasi hitung campuran antara perkalian dan pembagian. Setelah selesai 

mengerjakan ketua kelompok diminta untuk maju kedepan mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok. Tidak lupa guru memberikan tepuk tangan kepada 

siswa yang sudah maju kedepan untuk presentasi. Siswa bertanya jawab tentang 

operasi hitung campuran antara perkalian dan pembagian dengan teman 

sebangku 

3. Kegiatan Akhir 

Siswa mengetahui kesimpulan yang benar bahwa operasi hitung campuran 

antara perkalian dan pembagian bisa dikerjakan dengan menerapkan permainan 

operasi hitung pada teori Diens  

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus II pertemuan 2 diketahui bahwa rata-rata 

kelas mengalami peningkatan dari 75 menjadi 80. Kemampuan individu juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus II pertemuan 1 siswa yang mendapat nilai < 60 

ada 3 anak (12%), sedangkan pada siklus II pertemuan 2 berkurang menjadi 2 anak 

(8%) sedangkan pada siklus II pertemuan 3 berkurang menjadi  1 anak (4%). Hasil 

tersebut dapat dilihat pada hasil tes formatif siklus II pertemuan 3 yang disajikan 

dalam bentuk tabel dan grafik. Dari 25 siswa hanya 1 anak (4%) yang tidak tuntas 

dengan nilai di bawah KKM yaitu 60,00. Ini terjadi pada siswa yang berkemampuan 

rendah dan memerlukan bimbingan lebih lanjut. 

Dengan demikian pencapaian perbaikan yang diharapkan minimal 75% tuntas 

dari jumlah seluruh siswa tercapai dan tidak perlu dilakukan lagi perbaikan pada 

siklus selanjutnya. 
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Tabel 7 

Descriftive Statistic Evaluasi Siklus 2 Pertemuan 3 

     N Minimum Maksimum Mean  Deviation 

Evaluasi Sik2 Pert 3  25 50  100  80  2.000 

Valid N (listwise) 25                 

Maka disimpulkan bahwa pada kelas kontrol skor maksimumnya 100 dan skor 

minimumnya 50 dengan rata-rata 80 dan standar deviasi 2.000. Penjelasan lebih 

detail tentang hasil belajr siklus 2 pertemuan 3 terdapat dalam tabel 4.10. 

Tabel 4.11 

Persentase Evaluasi Siklus II Pertemuan 3 

Persetasi Siswa 
Evaluasi Siklus II Pertemuan III 

Jumlah siswa Presentase 

Nilai<65 

Nilai≤65 

1 

24 

4% 

96% 

 Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlsh siswa Persentasi 

Tuntas belajar  1 4% 

Tidak tuntas belajar 24 96% 

 

Grafik 4.11 Evaluasi Siklus II Pertemuan 3 

Tabel 4.12 

Lembar Observasi Guru 

Siklus Materi Total skor Kriteria 

II Operasi Hitung Campuran 18 baik 
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Pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga berdasarkan hasil skor yang 

berjumlah 53 dan pada katagori baik. Siswa sudah memahami dan menyerap materi 

dengan baik. Keaktifan siswa juga sudah meningkat. Siswa juga sudah bisa 

mengkondisikan permbelajaran dengan baik. Siswa sudah mulai berani bertanya 

kepada guru. Gurupun sudah melaksanakan pembelajaran secara runtut dan jelas 

mudah dipahami siswa.  Siswa juga sudah dilibatkan dalam pemanfaatan media. 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran juga sudah meningkat. Antusiasme siswa juga 

sudah meningkat. 

Tabel 4.13 

Lembar Observasi Siswa 

Siklus Materi Total skor Kriteria 

II Operasi Hitung Campuran 89 baik 

Mengacu pada lembar observasi siswa, diketahui bahwa siswa yang terlibat 

dalam pembelajaran berada pada nilai aktivitas baik atau 89 dari total keseluruhan 

perolehan nilai aktivitas. Dari hasil ini tampak bahwa pada saat pembelajaran siklus 

II dengan menggunakan teori belajar Dienes, siswa berada pada kategori keaktifan 

belajar  baik. 

4.14 

Lembar Obeservasi Pembelajaran  

Siklus Materi Total skor Kriteria 

II Operasi Hitung Campuran 49 baik 

Dari hasil diskusi dengan guru kelas, perbaikan pembelajaran yang 

dilaksanakan guru sudah menunjukan keberhasilan, namun masih juga ditemukan 

adanya kegagalan. 

Keberhasilan yang kami temukan: 

1) Siklus I pertemuan 1: 

a. Terjadi peningkatan prestasi siswa. 



108 

 

 

 

Nilai rata-rata tes formatif pra siklus dari 53 menjadi 58 dengan tingkat 

ketuntasan dari 36% menjadi 56%. 

b. Penggunaan permainan operasi hitung pada teori Dienes dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi pokok operasi hitung penjumlahan. 

2) Siklus I pertemuan 2: 

a. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa. 

Nilai rata-rata tes formatif siklus I pertemuan 2 adalah dari 58 meningkat 

menjadi 61, dengan tingkat ketuntasan dari 56% menjadi 72%. 

b. Penggunaan permainan operasi hitung pada teori Dienes dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi pokok operasi hitung pengurangan. 

3) Siklus I pertemuan 3 

a. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa. 

Nilai rata-rata tes formatif siklus I pertemuan 2 adalah dari 61 meningkat 

menjadi 67, dengan tingkat ketuntasan dari 72% menjadi 84%. 

b. Selain penggunaan permainan operasi hitung pada teori Dienes materi pokok 

operasi hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, penerapan metode diskusi juga berhasil 

meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

4) Siklus II pertemuan 1: 

a. Terjadi peningkatan prestasi siswa. 

Nilai rata-rata tes formatif siklus II pertemuan 1 adalah dari 67 meningkat 

menjadi 69, dengan tingkat ketuntasan dari 84%, menjadi 88%. 

b. Selain penggunaan permainan operasi hitung pada teori Dienes materi pokok 

operasi hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, penerapan metode diskusi juga berhasil 

meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

5) Siklus II pertemuan 2: 

a. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa. 
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Nilai rata-rata tes formatif siklus II pertemuan 2 adalah dari 69 menjadi 75 

dengan tingkat ketuntasan dari 88% menjadi 92%. 

b.  Selain penggunaan permainan operasi hitung pada teori Dienes materi pokok 

operasi hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, penerapan metode diskusi juga berhasil 

meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

6) Silus II pertemuan 3 

a. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa. 

Nilai rata-rata tes formatif siklus II pertemuan 2 adalah dari 75 menjadi 80 

dengan tingkat ketuntasan dari 92% menjadi 96%. 

b.  Selain penggunaan permainan operasi hitung pada teori Dienes materi pokok 

operasi hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, penerapan metode diskusi juga berhasil 

meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

Tabel 4.15 

Perbandingan Antar siklus 

 Pra 

Siklus 

Siklus I Siklus II 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 Pert 1 Pert 2 Pert 3 

Rata-rata 

kelas 

53 58 61 67 69 75 80 

Tingkat 

Ketuntasan 

36% 56% 72% 84% 88% 92% 96% 

Tidak 

Tuntas 

64% 44% 28% 16% 12% 8% 4% 
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Grafik 4.15 Perbandingan Antar siklus 

4.1.5.1 Nilai Akhir Siklus I 

Setiap akhir siklus diadakan tes akhir untuk memantapkan siswa dalam 

menyerap materi yang sudah dipelajari selama siklus I. Hasil tes siklus I diharapkan 

lebih dari 75% mendapatkan nilai melebihi KKM yang sudah ditentukan yaitu 60. 

Tabel 8 

Descriftive Statistic Nilai Akhir Siklus I 

     N Minimum Maksimum Mean  Deviation 

Nilai Akhir Siklus I 25 40  93  73  1833 

Valid N (listwise) 25                 

Maka disimpulkan bahwa pada Akhir Siklus I skor maksimumnya 93 dan skor 

minimumnya 40 dengan rata-rata 73 dan standar deviasi 1.833. Penjelasan lebih 

detail tentang hasil belajar test akhir siklus I terdapat dalam tabel 4.12. 
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Tabel 4.16 

Nilai Akhir Siklus I 

Persetasi Siswa 
Tes Akhir Siklus I 

Jumlah siswa Persentase 

Nilai<65 

Nilai≤65 

6 

19 

24% 

76% 

 Tes Akhir Siklus I 

Jumlsh siswa Persentasi 

Tuntas belajar  19 24% 

Tidak tuntas belajar 6 24% 

 

 

Grafik 4.16 Nilai Akhir Siklus I 

4.1.5.2. Nilai Akhir Siklus II 

Setiap akhir siklus diadakan tes akhir untuk memantapkan siswa dalam 

menyerap materi yang sudah dipelajari selama siklus 2. Hasil tes siklus 2 diharapkan 

lebih dari 75% mendapatkan nilai melebihi KKM yang sudah ditentukan yaitu 60 dan 

diharapkan nilainya lebih meningkat dibandingkan pada tes siklus 1. 

Tabel 9 

Descriftive Statistic Nilai Akhir Siklus II 

     N Minimum Maksimum Mean  Deviation 

Nilai Akhir Siklus II 25 40  100  78,8  1970 

Valid N (listwise) 25                 

Maka disimpulkan bahwa pada Akhir Siklus I skor maksimumnya 100 dan 

skor minimumnya 40 dengan rata-rata 78,8 dan standar deviasi 1.970. Penjelasan 

lebih detail tentang hasil belajar tes akhir siklus II terdapat dalam tabel 4.15. 

 

0

5

10

15

20

Tuntas belajar Tidak tuntas

Jumlah siswa

Persentase



112 

 

 

 

Tabel 4.17 Nilai Akhir Siklus II 

Presetasi Siswa 
Tes Akhir Siklus II 

Jumlah siswa Presentase 

Nilai<65 

Nilai≤65 

5 

20 

20% 

80% 

 Tes Akhir Siklus II 

Jumlah siswa Presentasi 

Tuntas belajar  20 80% 

Tidak tuntas belajar 5 20% 

 

Grafik 4.17 Nilai Akhir Siklus II 

4.1.5.3 Perbandingan Nilai Akhir Siklus 1 dan Siklus 2 

Tabel 4.18 Perbandingan Nilai Akhir Siklus 1 dan Siklus 2 

 Pra siklus Siklus I Siklus II 

Rata-rata 53 73 78 

Tingkat ketuntasan 36 % 76% 80% 

Tidak tuntas  64% 24% 20% 

Gafik 4.18  Perbandingan Nilai Akhir Per Siklus 
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4.1.6.1 Angket Pra Siklus 

Untuk mengukur keaktifan siswa menggunakan angket keaktifan. Siswa 

diharapkan 88% mendapatkan skor angket keaktifan lebih dari sama dengan 60,6. 

Tabel 10 

Tabel Descriptive Statistic Angket Keaktifan Pra Siklus 

          Std. 

     N Minimum Maksimum Mean  Deviation 

Pra Siklus  25 30  78  62,04  1551 

Valid N (listwise) 25                 

Maka disimpulkan bahwa pada pra siklus untuk angket keaktifan skor 

maksimumnya 78 dan skor minimumnya 30 dengan rata-rata 62,04 dan standar 

deviasi 1.551. Penjelasan lebih detail tentang hasil angket keaktifan pra siklus 

terdapat dalam tabel 4.17. 

Tabel 4.19 

Angket Keaktifan Pra Siklus 

Nilai  Kriteria  N Presentase 

73,8 ≤ X < 82 Sangat Tinggi  2 8% 

60,6 ≤ X < 73,8 Tinggi  15 60% 

47,4  ≤ X < 60,6 Sedang  5 20% 

34,2  ≤ X < 47,4   Rendah  3 12% 

21  ≤ X < 34,2   Sangat Rendah  0  

  25 100% 

 

Grafik 4.19 Angket Pra siklus 
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4.1.6.2 Angket Post Siklus 

Untuk mengukur keaktifan siswa menggunakan angket keaktifan. Siswa 

diharapkan 88% mendapatkan skor angket keaktifan lebih dari sama dengan 60,6. 

Hasil skor angket diharapkan eningkat dari pra siklus dan yang sudah dilakukan 

perlakuan dengan menggunakan teori belajar Dienes. 

Tabel 11 

Tabel Descriptive Statistic Angket Keaktifan Post Siklus 

          Std. 

     N Minimum Maksimum Mean  Deviation 

Pra Siklus  25 31  81  67,92  1.693 

Valid N (listwise) 25                 

Maka disimpulkan bahwa pada post siklus untuk angket keaktifan skor 

maksimumnya 81 dan skor minimumnya 31 dengan rata-rata 67,92 dan standar 

deviasi 1.698. Penjelasan lebih detail tentang hasil angket keaktifan post siklus 

terdapat dalam tabel 4.18. 

Tabel 4.20 

Angket Post Siklus  

Nilai  Kriteria  N Persentase 

73,8 ≤ X < 82 Sangat Tinggi  5 20% 

60,6 ≤ X < 73,8 Tinggi  18 72% 

47,4  ≤ X < 60,6 Sedang  2 8% 

34,2  ≤ X < 47,4   Rendah  1 4% 

21  ≤ X < 34,2   Sangat Rendah  0  

  25 100% 
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4.1.6.3  Analisis Validitas 

Instrumen yang diuji validitas ini digunakan untuk post siklus 1 dan post siklus 

2. Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasi skor total. Perhitungan 

dilakukan bengan bantuan SPSS versi 17.0. hasil uji validitas instrumen dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

Tabel 12 

Reliability Statistik Tes Akhir Siklus I 

Cronbach's Alpha  N of Items 

  .900 25 

Tabel 13 

Item Soal Statistik 

 
Corrected Item-Total Correlation 

VAR00002 .498 

VAR00004 .719 

VAR00005 .629 

VAR00006 .719 

VAR00007 .629 

VAR00008 .675 

VAR00011 .675 

VAR00012 .586 

VAR00014 .586 

VAR00015 .718 

VAR00016 .718 

VAR00017 .626 

VAR00018 .527 

VAR00025 .554 
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Tabel 14 

Daftar Soal yang Valid Berdasarkan Tes  Akhir Siklus II  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.961 21 

Tabel 15 

Item-Total Statistics 

 Corrected Item-Total Correlation 

VAR00001 .757 

VAR00002 .483 

VAR00003 .757 

VAR00004 .652 

VAR00005 .840 

VAR00006 .652 

VAR00007 .971 

VAR00008 .483 

VAR00010 .640 

VAR00011 .971 

VAR00014 .640 

VAR00015 .971 

VAR00016 .623 

VAR00017 .853 

VAR00018 .557 

VAR00019 .552 

VAR00020 .740 

VAR00021 .853 

VAR00022 .773 

VAR00023 .607 

VAR00025 .773 
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Tabel 16 

Reliability Statistics Uji Angket 

Cronbach's Alpha N of Items 

956 21 

Tabel 17 

Item-Total Statistics 

 Corrected Item-Total Correlation 

VAR00004 .757 

VAR00006 .483 

VAR00008 .757 

VAR00009 .652 

VAR00014 .840 

VAR00016 .652 

VAR00018 .971 

VAR00019 .483 

VAR00021 .640 

VAR00025 .971 

VAR00026 .640 

VAR00027 .971 

VAR00028 .623 

VAR00029 .853 

VAR00030 .557 

VAR00031 .552 

VAR00032 .740 

VAR00033 .853 

VAR00034 .773 

VAR00036 .607 

VAR00038 .773 

 

4.1.7.1  Hasil Tingkat Kesukaran Tiap Butir Soal Test Siklus 1 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran tiap butir soal tes siklus 1 maka digunakan 

penghitungan tingkat kesukaran tiap butir soal tes  siklus 1. 

 



118 

 

 

 

Tabel 4.21 

Hasil Tingkat Kesukaran Tiap Butir Soal Test Akhir Siklus 1 

Kategori Soal 
Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlah siswa Persentase 

Sukar  

Sedang 

Mudah  

0 

10 

4 

 

71% 

29% 

Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukan bahwa soal itu terlalu sukar, 

sebaliknya indeks 1,0 menunjukkna bahwa soalnya terlalu mudah. Jadi jika P = 

0,70 lebih mudah jika dibandingkan dengan P = 0,20. Sebaliknya soal dengan P = 

0,30 lebih sukar daripada soal dengan P = 0,80 (Arikunto, 2010).  

Soal-soal yang dianggap baik yaitu soal-soal sedang, soal yang mempunyai indeks 

kesukaran 0,30 sampai dengan 0,70 (Arikunto, 2010). Jadi tingkat kesukaran pada soal 

tes siklus 1 dianggap baik. 

4.1.7.2  Hasil Tingkat Kesukaran Tiap Butir Soal Test Siklus 2 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran tiap butir soal tes siklus 2 maka digunakan 

penghitungan tingkat kesukaran tiap butir soal tes  siklus 2. 

Tabel 4.22 

Hasil Tingkat Kesukaran Tiap Butir Soal Test Siklus 2 

Kategori Soal 
Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlah siswa Presentase 

Sukar  

Sedang 

Mudah  

3 

10 

8 

14% 

48% 

38% 

Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukan bahwa soal itu terlalu sukar, 

sebaliknya indeks 1,0 menunjukkna bahwa soalnya terlalu mudah. Jadi jika P = 

0,70 lebih mudah jika dibandingkan dengan P = 0,20. Sebaliknya soal dengan P = 

0,30 lebih sukar daripada soal dengan P = 0,80 (Arikunto, 2010).  

Soal-soal yang dianggap baik yaitu soal-soal sedang, soal yang mempunyai indeks 

kesukaran 0,30 sampai dengan 0,70 (Arikunto, 2010). Jadi tingkat kesukaran pada soal 

tes siklus 2 dianggap baik. 

4.1.8.1 Uji Daya Pembeda Siklus 1 

Untuk mengetahui apakah siswa belajar atau tidak sebelum mengikuti tes siklus 1 

maka digunakan penghitungan uji daya pembeda siklus 1. 
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Tabel 4.23  

Uji Daya Pembeda Siklus 1 

Kategori Siswa  
Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlah siswa Presentase 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Baik sekali  

2 

2 

4 

6 

14% 

14% 

29% 

55% 

Soal yang baik adalah soal yang dapat dijawab benar oleh siswa-siswa yang 

pandai saja. Jadi untuk soal ini tergolong tidak ideal karena banyak siswa yang 

menjawab benar. 

4.1.8.2  Uji Daya Pembeda Siklus 2 

Untuk mengetahui apakah siswa belajar atau tidak sebelum mengikuti tes siklus 2 

maka digunakan penghitungan uji daya pembeda siklus 2. 

Tabel 4.24 

Uji Daya Pembeda Siklus II 

Kategori Siswa  
Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

Jumlah siswa Presentase 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Baik sekali  

 

1 

3 

17 

 

5% 

14% 

81% 

Soal yang baik adalah soal yang dapat dijawab benar oleh siswa-siswa yang 

pandai saja. Jadi untuk soal ini tergolong tidak ideal karena banyak siswa yang 

menjawab benar. 

4.2 Pembahasan 

Pada studi awal, siswa yang tuntas belajar sebanyak 9 siswa (36%) dari 25 

siswa, dengan nilai rata-rata 53. Setelah dilaksanakan perbaikan pembelajaran 

pada siklus I, jumlah siswa yang tuntas belajar menjadi 19 siswa (76%) dengan 

nilai rata-rata 73. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan nilai 

rata-rata dari kondisi awal  ke siklus I yaitu 40%. Setelah mempertimbangkan 

berbagai kekurangan-kekurangan yang dilakukan pada siklus I, dilakukan lagi 

perbaikan pembelajaran pada siklus II. Pada siklus II, diketahui bahwa semua 

siswa berhasil tuntas dalam belajarnya, dengan perolehan nilai rata-rata 80. 

Mengacu pada hasil ini dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan ketuntasan 

hasil belajar dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 20%. Berdasarkan pada hasil 
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ini maka dikatakan bahwa pembelajaran dengan penerapan teori belajar Dienes 

dapat meningkatkan hasil belajardan keaktifan siswa sesuai dengan yang 

direncanakan. Hasil observasi juga meningkat dari siklus I ke siklus II itu 

dikarenakan  

Pada awal pelaksanan tindakan (siklus I), dari hasil observasi hal-hal yang 

ditemui selama proses pembelajaran adalah: 

a. Pembelajaran masih gaduh pada saat siswa diberikan kesempatan untuk 

menghitung soal dengan menggunakan permainan Dienes. 

b. Guru kelas, belum memberikan reward/penghargaan dan juga penguatan 

kepada siswa yang terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. 

c. Siswa belum sepenuhnya benar memberikan kesimpulan dalam 

pembelajaran. 

Mengantisipasi hal tersebut, sebelum dilakukan tindakan pada siklus II, 

terlebih dahulu penulis berdiskusi dengan guru kelas tentang hal-hal yang perlu 

diperbaiki dan lebih difokuskan pada siklus II. Di atas telah dipaparkan bahwa 

setelah melakukan perbaikan dari kekurangan-kekurangan pada siklus I, setelah 

diberikan tindakan pada siklus II, terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar 

sebesar 20%. Semua siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakanteori belajar Dienes pada mata pelajaran Matematika tentang operasi 

hitung campuran, lulus dari kriteria KKM, dengan nilai rata-rata 80. Observasi 

dalam pembelajaran mengalami peningkatan secara siknifikan karena yang 

mengobservasi selama proses pembelajaran adalah peneliti. 

Demikian juga keaktifan belajar siswa. Jika pada siklus I, keaktifan siswa 

untuk menerapkan teori belajar Dienes adalah 75, terjadi peningkatan keaktifan 

siswa untuk menerapkan teori belajar Dienes sebanyak 22 lagi sehingga menjadi 

97. Hasil ini mengindikasikan bahwa teori belajar Dienes sangat cocok diterapkan 

dalam pembelajaran, terutama pembelajaran Matematika. Metode pembelajaran 

ini cocok diterapkan, karena teori  ini sesungguhnya hanya memicu hal-hal yang 

telah diketahui oleh siswa, namun hanya tinggal dipanggil dengan cara yang 

benar. 


