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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini disajikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan terhadap 

hasil-hasil secara sistematis hasil penelitian ini disajikan dalam susunan, yaitu : 

A. Profil SD Penelitian  

1. Letak Geografis  

Sekolah yang dipilih menjadi tempat penelitian adalah SD Negeri 4 

Ngrandu. Sekolah ini terletak di dukuh Pepe, desa Ngrandu, Kecamatan 

Geyer, Kabupaten Grobogan. SD Negeri 4 Ngrandu berdiri sejak tahun 

1983 dengan luas tanah ±3500 m 2 . 

2. Kondisi Fisik  

SD Negeri 4 Ngrandu hanya memiliki satu gedung. Bangunan sekolah ini 

bentuknya lurus dan menghadap ke timur. Ruang guru dan kepala sekolah 

menjadi satu dan terletak paling awal diikutikelas I sampai IV. Ruang 

perpustakaan berada diantara kelas III dan IV. Namun perpustakaan 

sekolah tidak berjalan dengan baik disebabkan kurangnya sarana-prasarana 

dan tenaga pengelola. Buku-buku paket yang digunakan siswa langsung 

dikelola oleh guru kelas masing-masing. Alat peraga terutama untuk 

matematika jumahnya terbatas dan jarang digunakan. Sekolah ini tidak 

memiliki laboratorium dan mushola karena kurangnya dana pembangunan.  
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3. Kondisi Guru dan Siswa 

Ditinjau dari kwantitas dan kwalitas gurunya, SD 4 Ngrandu mempunyai 8 

Guru dengan 4 guru berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS) dan 4 guru 

berstatus tidak tetap (GTT). Tingkat pendidikan para guru di SD tersebut 

Mayoritas bergelar Ahli Madya (D-3) dan kepala sekolah bergelar Sarjana 

(S-1).  

Keadaan siswa di SD Negeri 4 Ngrandu secara kuantitas adalah 98 Siswa. 

Terdiri Dari 6 kelas, yaitu kelas I sampai kelas VI. Data siswa masing-

masing kelas disajikan dalam tabel berikut.  

Tabel 1 

Data Siswa SD Negeri 4 Ngrandu 

Tahun Ajaran 2006/2007 

Kelas Jumlah Siswa Laki-laki Perempuan 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

23 

15 

15 

14 

14 

14 

12 

10 

5 

9 

5 

7 

11 

5 

10 

6 

9 

7 

Karakter siswa kelas IV tidak jauh berbeda dengan kelas-kelas yang lain 

dalam pembelajaran Matematika. Motivasi belajar mereka masih rendah, 

keaktifan   belum nampak, masih bergantung pada bantuan guru dalam 

memecahkan masalah matematika, pemahaman terhadap materi yang 

disampaikan sangat lemah, dan gangguan dalam kelas dalam proses 

pembelajaran terbilang tinggi. 
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4. .Pelaksanaan PBM  

Proses belajar di sekolah ini sudah dilaksanakan dengan baik. Menurut 

Guru Kelas IV metode mengajar yang sering digunakan dalam mengajar 

matematika adalah metode ceramah, tugas dan tanya jawab. 

Kurikulum yang dipakai dalam sekolah ini adalah kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK)dengan menerapkan sistem semester yang membagi 

waktu belajar 1 tahun pembelajaran menjadi 2 bagian waktu yang masing 

–masing disebut dengan semester . Kurikulum berbasis kompetensi  di SD 

Negeri 4 belum dilaksanakan di setiap kelas tapibaru diuji cobakan pada 

kelas I, II dan IV untuk tahun ajaran 2006/2007. Jumlah jam pembelajaran 

matematika kelas IV adalah 5 jam pelajaran dalam 1minggu yaitu pada 

hari Senin dan Selasa. Umtuk hari Senin 2 jam pelajaran sedangkan hari 

Rabu 3 jam pelajaran.    

B. Dialog Awal  

Penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 yang diawali 

dengan dialog antara kepala sekolah, Guru Kelas IV , dan peneliti di ruang 

guru. Dialog dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2006 pukul 

09.00-selesai. Dialog ini bertujuan untuk mengetahui keadaan awal 

pembelajaran matematika sebelum dilakukan tindakan dan untuk 

mendiskualifikassikan cara-cara yang paling efektif dalam pembenahan 

pembelajaran berdasarkan pengalaman guru kelas IV dan hasil observasi awal 

yang peneliti lakukan saat pembelajaran matematika dikelas IV maka dialog 

awal ini menghasilkan kesepakatan bahwa : 
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1) Perumusan masalah yang perlu segera diatasi yaitu kesulitan siswa 

didalam memahami, menafsirkan dan mengaplikasikan konsep berhitung 

dalam menyelesaikan soal-soal pada topik penjumlahan dan pengurangan 

pecahan. 2)Mengidentifikasi penyebab masalah yang diduga menjadi 

penghambat pembelajaran matematika, dan 3)Menyelenggarakan usaha 

peningkatan pemahaman konsep berhitung siswa kelas IV pada topik 

penjumlahan dan pengurangan peahan. 

C. Perencanaan Pembelajaran  

1. Identifikasi Masalah  

Tindakan yang disepakati untuk mengidentifikasi masalah dalam 

upaya peningkatan pemahaman konsep berhitung siswa pada sub pokok 

bahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu :1) Diskusi antar 

kepala sekolah, guru kelas IV dan peneliti 2)Pengamatan kelas untuk 

memperoleh gambaran pembelajaran matematika di kelas IV sebelum 

tindakan 3)Tes awal tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

Kegiatan mengidentifikasi masalah dilakukan pada dialog awal.  

Berdasarkan serangkaian kegiatan dialog awal maka disepakati 

bahwa permasalahan yang perlu diatasi dalam penelitian ini adalah masih 

rendahnya kemampuan siswa dalam memahami konsep berhitung dalam 

menyelesaikan soal-soal pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

Diskusi untuk mengetahui faktor –faktor penyebab masalah, suatu 

tindakan dapat dikembangkan. Hasil diskusi antara guru kelas IV dengan 

peneliti disepakati penyebab masalah tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 

Asumsi Penyebab Masalah 

No Faktor  Penyebab Masalah  

1 Siswa  a. Menganggap matematika sebagai sesuatu 

yang sulit 

b. Dalam proses pembelajaran masih kurang 

aktif masih pasif  

c. Kurang inisiatif, susah mengungkapkan ide 

atau gagasan  

2 Guru a. Dalam memotivasi siswa untuk belajar masih 

kurang  

b. Kurang biasa mengelola kelas sebagai sebuah 

tim yang bekerja sama untuk menemukan 

suatu yang baru bagi siswa 

c. Terlalu galak sehingga siswa merasa takut  

d. Kurang memperhatikan perbredaan individu   

3 Proses Pembelajaran  a. Masih berpusat pada guru  

b. Kurang memanfaatkan alat-alat peraga 

c. Kurang adanya bimbingan yang memotivasi 

belajar siswa 

4 Materi Ajar a. Abstrak 

b. Kompleks 

5 Lain-lain  a. Kurangya perhatian dan dorongan orang tua 

terhadap kegiatan belajar siswa di rumah 

b. Siswa masih senang bermain-main sehingga 

malas belajar 

c. Kurangnya sarana dan prasarana yang 

mendukung 
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Dari berbagai kemungkinan penyebab masalah seperti tabel di atas 

setelah dilakukan observasi untuk menentukan penyebab yang paling 

mungkin disimpulkan bahwa penyebab yang paling dominan adalah 

kualitas proses pembelajaran yang tidak mendukung atau kurang kondusif 

bagi siswa untuk melakukan belajar secara aktif. 

Tindakan mengidentifikasi masalah melalui tes awal bertujuan 

untuk mengetahui materi penjumlahan dan pengurangan pecahan yang 

mana siswa mengalami kesulitan untuk memahaminya. Dengan 

mengetahui tingkat kesulitan yang dialami siswa dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi peneliti untuk memberikan bimbingan yang lebih pada 

materi penjumlahan dan pengurangan pecahan yang menjadi masalah bagi 

siswa tersebut dalam pelaksanaan tindakan mengajar. 

2. Identifikasi Siswa 

Proses identifikasi siswa dilakukan untuk menentukan aktif atau 

tidaknya siswa dalam pembelajaran berhitung pada topik penjumlahan dan 

pengurangan pecahan melalui serangkaian kegiatan pengetahuan data. 

Tindakan yang ditawarkan pada identifikasi siswa ini antara lain: a) 

wawancara dengan guru kelas IV sebelum pelaksanaan tindakan, b) 

mengacu pada dokumen hasil tes awal sebelum diberi tindakan. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas IV 

sebagai guru yang melakukan tindakan di kelas, serta didukung dari hasil 

tes awal yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2006 
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diperoleh data bahwa taraf pemahaman konsep terhitung siswa pada topik 

penjumlahan dan pengurangan pecahan masih rendah. 

3. Perencanaan Solusi  

Solusi untuk mengatasi permasalahan peningkatan pemahaman 

konsep berhitung dalam pembelajaran matematika pokok bahasan pecahan 

melalui metode drill dengan umpan balik adalah: 

a. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah sejumlah langkah dalam kegiatan 

pembelajaran yang direkayasa sedemikian rupa dapat memudahkan 

belajar dan pada gilirannya tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan 

baik, Raka Joni (Sutama, 2000: 11). 

Strategi pembelajaran yang diterapkan untuk mengatasi 

masalah pada tindakan pembelajaran oleh peneliti yaitu: a) induktif, b) 

deduktif, c) pemecahan masalah, d) ketrampilan proses dan penekanan 

pembelajaran. 

b. Tindakan Pembelajaran 

Tindakan pembelajaran untuk mengatasi permasalahan yang 

ditawarkan dalam penelitian ini adalah: 

1) Membangun hubungan baik, yaitu menjalin rasa simpatik dan 

saling pengertian. 

2) Memberikan TIK, inti materi ajar dan kegiatan yang akan 

dilakukan. 
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3) Menyampaikan materi ajar secara sistematis, simpel dan 

menggunakan alat peraga yang dapat membantu meningkatkan 

pemahaman konsep berhitung siswa. 

4) Memberikan tugas dengan petunjuk yang jelas dan bimbingan 

seperlunya. 

5) Membimbing siswa membuat rangkuman materi ajar. 

6) Memberikan PR dan petunjuk langkah-langkah pengerjaannya. 

7) Mendorong siswa untuk mandiri dalam mengulangi materi 

pelajaran di rumah. 

8) Memberikan balikan setiap tugas yang diberikan pada siswa. 

 

D. Pelaksanaan Tindakan 

1. Tindakan Kelas Putaran I 

a. Perencanaan putaran I 

1) Apresepsi mengawali pembalajaran sebagai upaya untuk 

memberikan dan menumbuhkan motivasi dan peningkatan 

pemahaman konsep terhitung pada siswa dengan: 

a) Mengulang materi yang telah disampaikan oleh guru, sebagai 

upaya untuk mengingatkan kembali materi-materi yang 

merupakan materi persyaratan hitung pecahan. 

b) Siswa dibiasakan untuk tidak takut terhadap pelajaran 

matematika terutama materi penjumlahan dan pengurangan 

pecahan. 
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c) Memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan soal 

penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan cara yang 

telah diajarkan guru dan juga dari pengetahuan yang mereka 

pahami. 

d) Penyampaian materi tidak terlalu cepat dengan disertai contoh 

dan latihan pada tiap siswa pokok bahasa pecahan. 

2) Materi pelajaran yang disampaikan peneliti pada rencana tindakan 

I adalah pokok bahasan pecahan tentang membandingkan dua 

pecahan menggunakan tanda <, >, atau = dengan bantuan KPK 

meliputi pecahan decimal. 

3) Pada perencanaan tindakan I, pola pembelajaran dimulai dari 

klasikal, umpan balik, individual. 

4) Metode yang digunakan dalam perencanaan tindakan I adalah 

metode test, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

b. Pelaksanaan Putaran I 

Pelaksanaan tindakan I dilakukan pada hari Senin 28 Agustus pada jam 

ke 07.00 sampai 08.30. Jumlah yang hadir 15 orang siswa. Dalam 

pelaksanaan tindakan ini selain penelitian memberikan tindakan 

pembelajaran peneliti sekaligus mengadakan observasi dan monitoring 

terhadap reaksi siswa selama tindakan pembelajaran berlangsung. 
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c. Hasil Putaran I 

1) Observasi dan monitoring tindakan putaran I 

Tabel 2. 

Observasi dan Monitoring Tindakan Putaran I 

No Inisiatif Guru Reaksi siswa 
1 Klasikal  
 a. Setelah waktu yang 

diberikan cukup, guru 
menyuruh mengumpulkan 
kembali pekerjaannya. 

Siswa yang mendapat nilai 
bagus tersenyum-senyum, 
sedangkan yang mendapat 
nilai kurang hanya diam. 

 b. Mengulang sekilas tentang 
materi pecahan dan KPK 
(Kelipatan Persekutuan 
Terkecil) dengan 
memberikan pertanyaan 
untuk mengingat kembali. 

Ada beberapa siswa yang 
menunjukkan jari dan 
menjawab pertanyaan 
meskipun jawabannya salah. 

 c. Menjelaskan tentang 
pengertian pecahan, lalu 
dilanjutkan dengan 
menjelaskan pecahan 
berpenyebut tidak sama 
beserta cohtohnya, dan 
dikaitkan dengan 
membandingkan dua 
pecahan berpenyebut sama 
dan tidak sama serta 
pecahan decimal. 

Siswa memperhatikan dan 
menyimak penjelasan dari 
guru kemudian mencatat pada 
bukunya masing-masing 
tentang apa yang dijelaskan 
oleh gurunya tersebut. 

 d. Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya tentang 
pecahan (membandingkan 
dua pecahan) 

Tidak ada siswa yang bertanya 
karena masih pada takut 
semua. 

 e. Guru memberikan soal 
latihan untuk dikerjakan 
dalam waktu 30 menit dan 
menyuruh siswa 
mengerjakan di papan tulis 
tanpa menunjuk siswa 
tertentu. Pada saat siswa 
mengerjakan latihan, guru 
berkeliling untuk 
memeriksa pekerjaan siswa 
dan memberikan bimbingan 

Semua siswa langsung 
mengerjakan soal yang 
diberikan, setelah selesai ada 
satu anak yang berani maju 
untuk mengerjakan di papan 
tulis, yaitu Desi. 
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secara individu. 
 f. Guru mengajak siswa untuk 

bersama mengoreksi 
pekerjaan temannya yang 
sudah dikerjakan di papan 
tulis 

Dengan dibimbing guru, siswa 
menyimak dan mengoreksi 
bersama-sama dengan urut, 
siswa membenarkan beberapa 
jawaban yang ada. 

2 Umpan-Balik  
 a. Guru memberikan umpan 

balik interaksi antara guru 
dengan siswa, dan siswa 
saling mengoreksi 
kemampuannya. 

Semua siswa mengoreksi 
pekerjaan masing-masing ada 
beberapa siswa yang hanya 
diam saja 

 b. Guru menjelaskan yang 
benar bagaimana cara 
membandingkan dua 
pecahan berpenyebut tidak 
sama 

Siswa memperhatikan 
penjelasan guru dan ada yang 
mengangguk-angguk kepala 
bagi yang sudah mengerti. 

3 Individual  
 a. Guru memberikan 10 

latihan soal yang 
dikerjakan secara mandiri 

Siswa langsung mengerjakan 
pada lembar jawaban yang 
tersedia. 

 b. Siswa diberikan waktu 40 
menit untuk mengerjakan 
setelah selesai dikumpulkan

Semua siswa diam, sibuk 
mengerjakan soal yang ada, 
ada beberapa yang sudah 
selesai kemudian langsung 
dikumpulkan. 

 c. Setelah pekerjaan 
dikumpulkan semua, guru 
memberikan untuk bertanya

Siswa hanya diam, tidak ada 
yang bertanya 

 d. Sebelum pelajaran diakhiri, 
peneliti berpesan agar 
materi yang sudah 
disampaikan untuk diulang 
kembali dirumah, dan 
memberikan tugas yang 
akan dikumpulkan pada 
pertemuan berikutnya. 

Sebagian siswa bertanya 
“Apakah mengerjakan 
tugasnya boleh minta bantuan 
pada orang yang ada dirumah? 

 

2) Refleksi terhadap tindakan putaran I 

Perenungan, penelaahan, atau refleksi terhadap hasil tindakan kelas 

putaran I dilaksanakan pada hari Rabu 30 Agustus 2006 dimulai 

pukul 09.00 sampai 10.00 di SD tempat penelitian. Kegiatan 
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refleksi ini mendiskusikan hasil observasi tindakan kelas putaran I, 

dan diperoleh beberapa hal yang dapat dicatat sebagai masukan 

untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya, yaitu: 

a) Kebanyakan dari siswa tidak berani untuk bertanya meskipun 

belum jelas, mereka akan bertanya apabila peneliti memberikan 

bimbingan secara individu pada saat siswa mengerjakan soal. 

b) Siswa yang mengerjakan soal di papan tulis adalah siswa yang 

mendapat nilai bagus pada setiap latihan soal. 

c) Kemampuan siswa dalam memahami konsep berhitung belum 

tampak, hal ini terlihat masih banyak siswa yang belum tahu 

cara atau langkah-langkahnya dalam menyelesaikan soal, 

terutama pada saat menyamakan penyebut, dan siswa kurang 

teliti dalam mengoperasikan bilangan pecahan. 

3) Evaluasi terhadap tindakan putaran I 

Hasil pengamatan pada tindakan kelas putaran I dievaluasi 

bersama rekan kolaborasi diperoleh kesepakatan bahwa: 

a) Perlu adanya komunikasi yang ramah, terbuka, komunikatif 

untuk memberikan kesan yang aman, bersahabat, dan tidak 

menakutkan agar keberanian bertanya pada diri siswa tumbuh 

dan berkembang. 

b) Perlu adanya dorongan dan bimbingan kepada siswa yang 

mempunyai kemampuan berhitungnya lebih agar lebih aktif 

dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas. 
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c) Mengajar harus lebih membimbing siswa, apabila perlu 

menuntun satu per satu dengan memberikan contoh-contoh 

soal dengan bertahap dari operasi dasar ke operasi hitung 

pecahan. 

d) Agar siswa terampil dalam mengoperasikan hitung pecahan, 

siswa perlu diberikan banyak latihan soal secara bertahap 

dengan langkah-langkah lebih terperinci. 

4) Revisi Perencanaan Tindakan I 

Berdasarkan hasil refleksi terhadap tindakan kelas putaran I, maka 

rencana tindakan putaran I perlu direvisi dan hasilnya akan 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tindakan kelas 

putaran II. Revisi yang disepakati oleh peneliti dan para mitra 

kolaborasi adalah: 

a) Pola pembelajaran yang semula cenderung pola pelajaran 

klasikal perlu adanya kombinasi pola pembelajaran yang lain 

agar motivasi, perhatian siswa untuk mengikuti pelajaran 

materi operasi pecahan meningkat. 

b) Menekankan pendekatan terbuka, ramah, dan komunikatif 

kepada siswa mengerjakan soal-soal latihan, hitung pecahan, 

sehingga dengan demikian suasana terkesan bersahabat, serta 

kesan takut siswa kepada pengajar dapat diminimalisir. 

c) Dalam setiap pertemuan, pengajar perlu mengoptimalkan 

apresepsi untuk memberikan motivasi baik pengulangan 
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materi atau dorongan untuk meningkatkan kemampuan belajar 

siswa dengan memberikan latihan-latihan soal dan tugas-tugas 

sebagai pekerjaan rumah. 

2. Tindakan Kelas Putaran II 

a. Perencanaan putaran II 

Perencanaan tindakan kelas putaran II yang berkaitan dengan 

peningkatan pemahaman konsep berhitung siswa dalam pecahan, pola 

pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan 

tindakan pembelajaran berdasarkan perencanaan putaran I yang telah 

direvisi. Berikut perencanaan tindakan pembelajaran putaran II. 

1) Apersepsi mengawali pembelajaran putaran II, sebagai upaya 

untuk menumbuhkan motifasi dan peningkatan kemampuan belajar 

siswa dengan: 

a) Membagikan hasil tes untuk dikoreksi kembali oleh siswa, 

yaitu setiap siswa setelah mendapatkan hasil pekerjaannya dan 

mengetahui nilainya, kemudian mengkoreksi diri sendiri, dan 

meneliti kembali bagian-bagian yang pekerjaannya masih salah 

untuk mengetahui sampai dimana letak kemampuannya dalam 

berhitung pecahan. 

b) Mengulang materi yang telah disampaikan oleh guru sebagai 

upaya untuk meningkatkan kembali materi-materi yang 

merupakan mater persyaratan berhitung pecahan. 
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c) Mengulang materi yang telah disampaikan pada pembelajaran 

I, sebagai upaya untuk meningkatkan kembali materi-materi 

tentang membandingkan dua pecahan berpenyebut sama dan 

tidak sama serta pecahan decimal. 

d) Memupuk sikap percaya diri serta mandiri dengan menugasi 

siswa untuk dibiasakan untuk tidak menunda bertanya apabila 

belum jelas atau siswa merasa kesulitan tentang tugas ang 

diberikan sebagai pekerjaan rumah pada pertemuan 

sebelumnya.  

2) Materi pembelajaran yang akan disampaikan pada rencana 

tindakan II adalah pokok bahasan pecahan tentang penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak sama serta pecahan desimal dengan 

bantuan KPK. 

3) Pada tindakan pembelajaran II, pola pembelajaran dimulai dari 

klasikal, umpan balik, dan ndividual. 

4) Metode pembelajaran yang diterapkan dalam tindakan 

pembelajaran putaran II adalah metode tes, observasi, catatan 

lapangan dan dokumentasi. 

b. Pelaksanaan putaran II 

Pelaksanaan tindakan II dilakukan pada hari senin 4 september pada 

jam 07.00 sampai 08.30. Jumlah yang hadir 15 orang siswa. Dalam 

pelaksanaan tindakan ini selain penelitian memberikan tindakan 
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pembelajaran, sekaligus mengadakan observasi dan monitoring 

terhadap revisi siswa selama tindakan pembelajaran berlangsung. 

c. Hasil tindakan putaran II 

1) Observasi dan Monitoring Tindakan Putaran II 

Tabel 

Observasi dan monitoring Tindakan Putaran II 

No Inisiatif Peneliti Reaksi Siswa 
1 Klasikal  

a. Membagikan hasil tes, guru 
memberikan waktu 15menit 
untuk memeriksa dan 
mengoreksi pekerjaannya 
kembali  

b. Setelah waktu yang 
diberiakan cukup guru 
menyuruh mengumpulkan 
kembali pekerjaannya. 

c. Mengulang materi tentang 
membandingkan dua 
pecahan berpenyebut tidak 
sama serta pecahan decimal, 
dengan memberikan 
langkah-langkah dalam 
menyamakan penyebut 

d. Menjelaskan materi tentang 
penjumlahan dua pecahan 
berpenyebut tidak sama 
dengan menerapkan pada 
beberapa soal pada pecahan 
dan dihubungkan dengan 
kehidupan sehari-hari siswa 

e. Guru memberikan latihan 
soal tentang penjumlahan 
dua pecahan berpenyebut 
sama dan tidak sama dalam 
waktu 40menit, dan 
menyuruh siswa 
mengerjakan dipapan tulis 
tanpa menunjuk siswa 

f. Sambil menunggu jawaban 
siswa guru membimbing 

 
o Semua siswa memeriksa 

kembali hasil pekerjaan  
o Siswa yang mendapat nilai 

bagus tersenyum-senyum 
sedangkan yang nilainya 
jelek hanya diam saja 

o Siswa mengumpulkan 
pekerjaannya masing-
masing 

o Siswa mendengarkan dan 
memperhatikan dan ada 
beberapa siswa yang masih 
ingat menjawab pertanyaan 
dari guru 

o Siswa langsung menjawab 
bersama-sama langkah-
langkah dalam menyamakan 
penyebut dengan 
menggunakan atau mencari 
KPKnya  

o Tidak ada siswa yang 
lansung berani mengerjakan 
soal di papan tulis. Ada 
beberapa siswa yang 
kebingungan cara 
mengerjakannya, baru 
setelah guru menjelaskan 
kembali, siswa mulai 
mengerjakan dilembar 
jawaban yang tersedia, dan 
ada siswa yang maju 
kedepan mengerjakan ke 
papan tulis  
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beberapa individu siswa  
yang mengalami kesulitan 
dalam mengerjakan soal 
yang diberikan  

g. Guru mengajak siswa untuk 
mengoreksi jawaban 
temannya yang telah 
dikerjakan temannya di 
papan tulis 

h. Mengajukan jawaban 
kepada siswa sampai soal 
habis yang disebutkan 
namanya  

i. Setelah semua soal terjawab 
guru menanyakan kepada 
siswa yang pekerjaannya 
benar semua  

j. Guru menanyakan kepada 
setiap siswa soal bagaimana 
yang jawabnya masih salah, 
dan guru memberikan 
bimbingan   

o Dengan dibimbingnya guru, 
siswa mulai menyimak dan 
mengoreksi bersama-sama 
dengan urut 

o Siwa  menjawab dengan 
benar, mereka yang betul 
memperlihatkan reaksi yang 
gembira sedangkan yang 
salah hanya diam karena 
malu 

o Ada beberapa siswa yang 
serentak mengacungkan jari 
dengan wajah yang gembira, 
sebagian siswa hanya diam  

o Satu persatu siswa 
menjawab dengan malu-
malu, dan memperhatikan 
saat guru memberikan 
bimbingan  
  

2. Umpan balik 
a. Guru memberikan umpan 

balik interaksi antara guru 
dengan siswa, dan siswa 
saling mengoreksi 
kemampuannya  

b. Guru menjelaskan yang 
benar bagaimana cara 
menjumlahkan dua pecahan 
berpenyebut tidak sama  

 
o Semua siswa mengoreksi 

pekerjaan masing-masing, 
ada beberapa siswa yang 
diam saja  

o Siswa memperhatikan 
penjelasan guru dan ada 
yang mengangguk-
anggukkan kepala bagi yang 
sudah mengerti 

3. Individu 
a. Guru memberikan 15 soal 

yang dikerjakan secara 
mandiri 

b. Siswa diberikan waktu 40 
menit untuk mengerjakan, 
setelah selesai dikumpulkan  

c. Setelah semua pekerjaan 
dikumpulkan semua, guru 
memberikan kesempatan 
untuk bertanya  

d. Sebelum pelajaran diakhiri, 
peneliti berpesan agar 
materi yang sudah 

 
o Siswa langsung 

mengerjakan di lembar 
jawab yang tersedia  

o Siswa sibuk mengerjakan 
soal yang ada dan bagi yang 
sudah selesai langsung 
dikumpulkan  

o Ada satu dua anak yang 
berani bertanya yaitu hanya 
anak yang mendapat nilai 
bagus  

o Siswa menjawab ya dan 
pada sibuk menulis soal 



63 

disampaikan agar diulang 
kembali dirumah, dan 
memberikan tugas yang 
akan dikumpulkan 
dipertemuan yang 
berikutnya  

 

yang akan diberikan yang 
akan dikumpulkan pada 
pertemuan berikutnya  

 

2) Refleksi Terhadap Tindakan Putaran II 

Perenungan, Penelaahan, atau refleksi terhadap hasil tindakan kelas 

putaran II dilaksanakan pada hari Rabu 6 September 2006 dimulai 

pukul 10.00 sampai 11.00 di SD tempat penelitian. Kegiatan 

refleksi ini mendiskusikan hasil observasi tindakan kelas putaran 

II, dan diperoleh beberapa hal yang dapat dicatat sebagai masukan 

untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya, yaitu: 

a) Kebanyakan siswa belum berani bertanya, pada tindakan kelas 

putaran II sudah ada peningkatan, namun keberanian mereka 

sebatas ketika peneliti bertanya terlebih dahulu secara individu 

b) Siswa yang aktif mengerjakan soal dipapan tulis tidak hanya 

siswa yang mendapat nilai bagus, tetapi mereka yang semula 

takut, sudah berani mengerjakan tugas dipapan tulis 

c) Dengan diperbanyak latihan soal, siswa mulai terlatih dalam 

mengoperasikan maupun menerapkan langkah-langkah dalam 

perhitungan bilangan pecahan khususnya penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak sama  
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3) Evaluasi Terhadap Tindakan Putaran II    

Hasil pengamatan pada tindakan kelas putaran II dievaluasi 

bersama rekan kolaborasi diperoleh kesepakatan, bahwa tindakan 

guru kelas IV yang sesuai harapan selain yang telah disampaikan 

pada putaran sebelumnya, adalah: 

a) Memperbaiki komunikasi antara siswa dengan pengajar, dan 

antara siswa melalui pendekatan individual  

b) Tindakan memberikan motivasi melalui bimbingan dalam 

setiap pertemuan memberikan pengaruh yang positif  

c) Meminimalisasi kesalahan dalam mengerjakan soal siswa 

melalui pengulangan materi yang telah disampaikan, dan 

mengingatkan siswa dalam setiap pengerjaan yang kurang 

benar, agar kesalahan yang terjadi tidak terulang di waktu 

berikutnya  

d) Latihan soal yang diberikan kepada siswa yang perlu 

diperhatikan adalah soal bertahap dari yang paling mudah, agak 

sulit, sulit 

e) Lebih menekankan kembali bahwa dengan mengkaitkan soal-

soal latihan dengan kehidupan sehari-hari ini akan 

memudahkan untuk memahami konsepnya sehingga siswa 

lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal tersebut  
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4) Revisi terhadap Tindakan Kelas Putaran II 

Berdasarkan hasil refleksi terhadap tindakan kelas putaran II , 

maka rencana tindakan putaran II perlu direvisi dan hasilnya akan 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tindakan kelas putaran 

III. Revisi yang disepakati oleh peneliti dan mitra kolaborasi 

adalah: 

a) Lebih motifasi siswa dalam pembelajaran matematika terutama 

dalam perhitungan pecahan  

b) Dalam setiap pertemuan, dioptimalkan untuk memberikan 

latihan-latihan soal yang dapat mendekatkan pemahaman 

konsep berhitung siswa terutama dalam penjumlahan dan 

pengurangan pecahan berpenyebut sama dan tidak sama serta 

pecahan desimal. 

3. Tindakan kelas putaran III 

a. Perencanaan Putaran III 

Perencanaan kelas  putaran III yang berkaitan dengan peningkatan 

pemahaman konsep berhitung siswa dalam pecahan, pola 

pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran 

berdasarkan perencanaan putaran II yang telah direvisi. Berikut 

perencanaan tindakan pembelajaran putaran III: 
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1) Apersepsi mengawali pembelajaran putaran III, sebagai upaya 

untuk menumbuhkan motivasi dan peningkatan kemampuan 

belajar siswa dengan : 

a) Membagikan hasil tes untuk dibagikan kembali oleh siswa, 

yaitu setelah siswa mendapatkan hasil pekerjaannya dan 

mengetahui nilainya, kemudian mengoreksi diri sendiri, dan 

meneliti kembali bagian-bagian yang pekerjaannya masih salah 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya dalam 

berhitung pecahan  

b) Mengulang kembali materi yang telah disampaikan guru 

sebagai upaya untuk meningkatkan kembali materi-materi yang 

merupakan materi persyaratan berhitung pecahan  

c) Mengulang materi yang telah disampaikan pada pembelajaran 

II, sebagai upaya mengingatkan kembali materi-materi tentang 

penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama dan tidak sama 

serta pecahan desimal   

d) Memupuk sikap percaya diri serta mandiri dengan menugasi 

siswa untuk dibiasakan tidak menunda bertanya jika belum 

mengerti atau siswa merasa kesulitan tentang tugas yang 

diberikan sebagai pekerjaan rumah pada pertemuan 

sebelumnya  

2) Materi pembelajaran yang akan disampaikan pada rencana 

tindakan III  adalah pokok pembahasan pecahan tentang 
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pengurangan pecahan berpenyebut sama atau tidak sama serta 

pecahan decimal dengan bantuan KPK 

3) Pada tindakan pembelajaran III, pola pembelajaran dimulai dari 

klasikal, umpan balik, dan individu 

4) Metode pembelajaran yang diterapkan dalam tindakan 

pembelajaran putaran III adalah metode tes, observasi, catatan 

lapangan, dan dokumentasi 

b. Pelaksanaan Putaran III  

Pelaksanaan tindakan III dilakukan pada hari Senin 11 September 2006 

pada jam 07.00 sampai 08.30. Jumlah yang hadir 15 orang siswa. 

Dalam pelaksanaan tindakan ini selain penelitian memberikan tindakan 

pembelajaran, sekaligus mengadakan observasi dan monitoring 

terhadap revisi siswa selama tindakan pembelajaran siswa 

berlangsung. 

c. Hasil Tindakan Putaran III  

1) Observasi dan monitoring tindakan putaran III 

Tabel 3 

Observasi dan Monitoring Tindakan Putaran III 

No Inisiatif guru Reaksi siswa 
 Klasikal  
 a. Membagikan hasil tes, 

guru memberikan waktu 
10 menit untuk 
memeriksa dan 
mengoreksi pekerjaannya 
kembali 

• Semua siswa memeriksa 
kembali hasil 
pekerjaannya. 

• Siswa yang mendapat nilai 
bagus tersenyum-senyum 
dan yang nilainya kurang 
hanya diam saja 
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 b. Setelah waktu yang 

diberikan cukup guru 
menyuruh mengumpulkan 
kembali pekerjaannya 

Siswa mengumpulkan 
pekerjaan masing-masing 

 c. Mengulang materi 
tentang penjumlahan dua 
pecahan berpenyebut 
tidak sama dengan 
memberikan pertanyaan 
serta bertanya bagaimana 
langkah-langkah atau cara 
dalam menyamakan 
penyebutnya 

Siswa mendengarkan dan 
memperhatikan penjelasan 
guru, serta menjawab secara 
bersama-sama semua 
pertanyaan yang diberikan 
oleh guru. 

 d. Menjelaskan tentang 
materi pengurangan 
berpenyebut tidak sama 
dengan menerapkan pada 
beberapa soal pada 
pecahan dan dihubungkan 
dengan kehidupan sehari-
hari 

Dengan seksama siswa 
memperhatikan dan 
mendengarkan penjelasan 
guru dan secara bersama-
sama menjawab langkah-
langkah atau cara 
menyamakan penyebutnya. 

 e. Guru memberikan latihan 
soal tentang pengurangan 
dua pecahan berpenyebut 
sama dan tidak sama serta 
pecahan decimal dalam 
waktu 30 menit, dan 
menyuruh siswa 
mengerjakan di papan 
tulis tanpa menunjuk 
siswa. 

Ada beberapa siswa yang 
langsung berani maju untuk 
mengerjakan soal di papan 
tulis. 

 f. Sambil menunggu 
jawaban siswa, guru 
membimbing beberapa 
individu siswa yang 
mengalami kesulitan 

Siswa yang lain saling 
berebut untuk mengerjakan 
soal di papan tulis. 

 g. Guru mengajak siswa 
untuk mengoreksi 
jawaban temannya yang 
telah dikerjakan di papan 
tulis. 

Dengan dibimbing guru, 
siswa mulai menyimak dan 
mengoreksi bersama-sama 
dengan urut. 

 h. Setelah semua soal 
terjawab, guru 
menanyakan kepada 
siswa yang pekerjaannya 

Hampir semua siswa 
mengacungkan jari dengan 
wajah yang gembira. 
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benar semua 
 i. Guru menanyakan kepada 

setiap siswa soal bagian 
mana yang jawabannya 
masih salah dan guru 
memberi bimbingan. 

Yang menjawab hanya siswa 
yang mendapat nilai kurang 
bagus, mereka 
memperhatikan dengan 
seksama saat diberi 
bimbingan  

2 Umpan Baik  
 a. Guru memberikan umpan 

balik interaksi antara 
guru dengan siswa, dan 
siswa saling mengoreksi 

Semua siswa mengoreksi 
pekerjaan masing-masing, 
ada beberapa yang hanya 
diam saja 

 b. Guru menjelaskan yang 
benar bagaimana cara 
mengurangkan dua 
pecahan berpenyebut 
tidak sama. 

Semua siswa mengangguk-
anggukkan kepala karena 
sudah mengerti semua 

3 Individu  
 a. Guru memberikan 15 soal 

untuk dikerjakan secara 
mandiri 

Siswa langsung sibuk 
mengerjakan pada lembar 
jawaban yang tersedia 

 b. Siswa diberikan waktu 30 
menit untuk mengerjakan 
setelah selesai 
dikumpulkan 

Siswa saling berlomba 
cepat-cepatan dalam 
mengerjakan soal dan bagi 
yang sudah langsung 
dikumpulkan. 

 c. Setelah pekerjaan 
dikumpulkan semua, guru 
memberi kesempatan 
untuk bertanya 

Sudah banyak siswa yang 
berani bertanya. 

 d. Sebelum pelajaran 
diakhiri, peneliti berpesan 
agar materi yang sudah 
disampaikan di pelajari 
lagi di rumah 

Siswa secara bersama-sama 
menjawab “ya” 

 

2) Refleksi terhadap tindakan putaran III 
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Perenungan, penelaahan, atau refleksi terhadap hasil 

tindakan kelas putaran III dilaksanakan pada hari Rabu, 13 

September 2006 dan diperoleh beberapa hal seperti berikut: 

a) Pada saat proses pembelajaran tindakan kelas putaran III sudah 

meningkat. Siswa sudah berani bertanya, tidak hanya siswa 

yang mendapat nilai bagus yang bertanya tapi hampir semua 

berani bertanya jika merasa belum jelas. 

b) Pada saat mengerjakan soal-soal latihan, siswa saling berebut 

untuk mengerjakan di papan tulis. 

c) Siswa sudah dapat memahami konsep berhitung pecahan, nilai 

terlihat dari cara siswa mengerjakan soal terutama pada saat 

menyamakan penyebut, hampir semua siswa dapat 

menyamakan penyebut dengan benar. 

3) Evaluasi terhadap tindakan kelas putaran III 

Hasil pengamatan pada tindakan kelas putaran III dievaluasi 

bersama rekan kolaborasi diperoleh kesepakatan bahwa tindakan 

guru kelas VI yang sesuai harapan selain yang telah disampaikan 

pada putaran sebelumnya, adalah: 

a) Lebih memperhatikan siswa melalui pendekatan individu, 

terutama pada saat pengerjaan latihan soal-soal dengan begitu 

siswa akan merasa tenang. 
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b) Lebih memotivasi terhadap perilaku belajar siswa yang kurang 

baik, diupayakan secara kontinyu untuk mencapai arah perilaku 

yang semakin baik. 

c) Untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep berhitung 

siswa juga perlu diberikan tanggungjawab untuk mengerjakan 

soal-soal pecahan melalui pemberian tugas individu dan 

pekerjaan rumah. 

d) Pengulangan materi yang telah disampaikan dan mengingatkan 

siswa untuk lebih teliti dalam setiap pengerjaan soal-soal 

pecahan. 

Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan sampai berakhirnya 

tindakan kelas putaran III, perilaku siswa yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini semuanya ada perubahan 

positif. Sedangkan indikator peningkatan pemahaman konsep berhitung 

siswa dalam mengerjakan operasi hitung pecahan secara keseluruhan 

disajikan dengan membandingkan daya serap siswa pada setiap latihan 

soal terutama latihan mandiri tindakan I, II, dan tindakan III yang akan 

diuraikan pada analisis data sebelum wujud profil perkembangan 

kemampuan setelah tindakan penelitian. 
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E. Hasil Analisis Data 

1. Analisis Tindak Mengajar 

Tindakan-tindakan pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan 

pemahaman konsep berhitung siswa dalam pembelajaran matematika 

terutama dalam mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan 

antara lain: 

a. Membangun hubungan baik, yaitu menjalin rasa simpatik dan saling 

pengertian. 

b. Memberikan bimbingan dan latihan-latihan kepada siswa untuk 

meningkatkan pemahaman konsep berhitung siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

c. Mengingkatkan kepada siswa bahwa langkah-langkah dalam 

mengerjakan suatu soal yang masih kurang dengan baik secara 

berkesinambungan 

d. Latihan soal bertahap dari yang paling mudah, agak sulit, dan sulit. 

e. Pengulangan materi yang telah disampaikan dan mengingatkan siswa 

dalam setiap pengerjaan soal yang kurang benar. 
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2. Hasil Analisis Data Kuantitatif 

Hasil observasi tindak belajar siswa di kelas setiap putaran yang 

dianalisis dengan skala likert yaitu harus mencapai standart minimum 

75%-100%. Pada tindakan kelas putaran III ternyata menunjukkan bahwa 

pemahaman konsep berhitung siswa pada topik penjumlahan dan 

pengurangan pecahan meningkat. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis 

data yang mencapai standart minimum yaitu 86,67%. Adapun kenaikan 

pemahaman konsep berhitung siswa setiap putaran dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini: 

Gambar 4.1 

Grafik Kenaikan Pemahaman Konsep Berhitung Siswa 
Pada Topik Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan
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Hasil tes awal menunjukkan bahwa rata-rata kelas ( X ) 5,67 

dengan simpangan baku (S) 1,95, pada putaran I 5,87 dengan simpangan 

baku ( S) 1,73, pada putaran II 8,27 dengan simpangan baku ( S ) 1,58, dan 

pada putaran III 9,13, dengan simpangan baku ( S) 1,36. Hal ini berarti 
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rata- rata kelas ( X ) mengalami kenaikan dan simpangan baku mengalami 

penurunan. Kenaikan nilai rata-rata siswa dan penurunan simpangan baku 

(S) pada tes awal sampai tes pada putaran III dapat dilihat pada diagram 

dibawah ini    

Gambar 4.2 

Diagram Batang Peningkatan Pemahaman Konsep 
Berhitung Siswa
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F. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan tingkat belajar 

di kelas. Adanya tindakan  apersepsi didukung skenario pembelajaran yang 

menarik telah memotivasi siswa untuk lebih semangat belajar matematika. 

Mereka terlihat mandiri baik dalam belajar maupun menemukan solusi dengan 

caranya sendiri berdasarkan masalah-masalah realistik yang diberikan peneliti.  

Peneliti merupakan interaksi belajar yang terbuka di dalam kelas. Hal 

ini membuat siswa merasa diperhatikan dan dekat dengan peneliti sehingga  
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menjadi berani bertanya dan maju mengerjakan soal-soal meskipun 

jawabannya salah. Akibatnya siswa terlatih dan terampil dalam menyelesaikan 

masalah matematika sendiri. 

Dengan interaksi belajar yang terbuka tersebut menyebutkan siswa lebih 

cepat dalam memahami konsep berhitung dan menyelesaikan soal-soal 

sehingga pemahaman konsep berhitung siswa pada topik penjumlahan dan 

pengurangan pecahan meningkat. 

Peningkatan tersebut didukung hasil sumber dana sekunder berupa tes. 

Peneliti melakukan tes sebanyak empat kali yaitu sebelum dilakukan tindakan 

dan pada tiap putaran. Analisis data dilakukan dengan metode alur yaitu data 

kasar tes ditransformasi dan disederhanakan. Langkah selanjutnya menyusun 

dan meringkasnya dalam bentuk teks naratif. Di akhir analisis peneliti bersama 

guru kelas IV merumuskan kesimpulannya. Tes awal ternyata menghasilkan 

rata-rata kelas ( X ) 5,57 dengan simpangan baku (S) 1,95 pada putaran I  5,87 

dengan simpangan baku 1,73, pada putaran II  8,27 dengan simpangan baku 

1,58 dan pada putaran III 9,13 dengan simpangan baku 1,36. 

Hasil di atas memperlihatkan bahwa rata-rata kelas ( X ) tes pada 

putaran III lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata kelas ( X ) tes awal. 

Dengan kata lain terjadi kenaikan rata-rata kelas ( X ). Sebaliknya simpangan  

baku (S) tes pada putaran III lebih rendah dari tes awal. Hal ini sesuai dengan 

ungkapan Singgih Santoso (2003: 197) semakin kecil deviasi standar 

(simpangan baku) sebuah data, semakin tidak bervariasi data tersebut. 

Sebaliknya semakin besar deviasi standar (simpangan baku) sebuah data 
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semakin bervariasi data tersebut. Hal ini diartikan pembelajaran berhitung 

pada topik penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui metode drill 

dengan umpan balik dapat meningkatkan pemahaman konsep berhitung siswa. 

 

 

 


