
30 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Paparan Hasil Analisis Data 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SD Negeri Tirtoyudo yang 

beralamat di jl. lapangan Tirtoyudo Kabupaten Malang secara keseluruhan 

kondisi sekolah cukup baik. Di SD Negeri Tirtoyudo memiliki 7 ruang kelas, 

1 ruang kantor, 1 ruang uks, 1 ruang pramuka, 1 ruang olahraga, 1 musola, 1 

ruang dapur, 1 aula, 1 ruang tari ,1 perpustakaan, 6 kamar mandi siswa dan 2 

kamar mandi guru.Di SD Negeri Tirtoyudo terdiri dari 6 tingkat kelas 

penilitian tindakan kelas ini mengambil subyek kelas IV dengan jumlah siswa 

26 yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

1. Penggunaan Media Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Materi Bilangan Senilai pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Tirtoyudo 

  Penggunaan media pazzele untuk materi bilangan pecahan senilai 

yaitu bertujuan untuk meningkatkan hasil belar siswa karena hasil nilai 

siswa diketahui sangat rendah sehingga peneliti menggunakan media 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan media 

puzzle pada materi bilangan pecahan senilai. 
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a. Pra Siklus 

Kegiatan awal dalam penelitian ini adalah melakukan pra siklus 

dimana hal tersebut dilakukan untuk mengetahui nilai siswa dalam materi 

bilangan pecahan senilai, pada pra siklus guru hanya mengajar dengan metode 

ceramah dan memberikan soal latihan untuk siswa, setelah itu guru menilai 

hasil kerja dari soal latihan siswa. 

Data hasil prestasi belajar pra siklus materi bilangan pecahan senilai di 

SD Negeri Tirtoyudo adalah 47,69% (dapat dilihat pada  Tabel 4.1).  Dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar Matematika, siswa kelas IV masih rendah.  

Observasi juga dilakukan terhadap aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran. Hasil pengamatan awal siswa belum baik dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Perhatian sebagian besar siswa masih tergolong rendah, 

banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru, ada yang asyik 

berbicara dengan teman sebangkunya, ada yang sibuk menggambar di buku 

tulis, bahkan ada yang berjalan-jalan sambil mengganggu teman-temannya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kegiatan Pra Siklus 

Dari hasil observasi dan pra siklus dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Matematika siswa kelas IV SD Negeri Tirtoyudo belum optimal karena kurang 
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keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan pembelajarannya hanya 

menggunakan metode ceramah. Penelitian yang dilakukan adalah penerapan media 

puzzle untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika materi 

bialngan pecahan senilai  kelas IV. 

b. Siklus I 

Berdasarkan hasil tes kemampuan siswa dalam mengerjakan soal bilangan 

pecahan di pra siklus sangat rendah yaitu 47,69% siswa dibawah KKM. Untuk 

memperbaiki hasil belajar siswa maka direncakan pembelajaran siklus I dengan 

menggunakan media puzzle dalam pemahaman siswa tentang pecahan senilai. 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018 dengan tahap pelaksanaan 

tindakan. 

Tahap pelaksanaan tindakan merupakan penerapan kegiatan 

pembelajaran yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan perbaikan dengan 

menrapkan media puzzle. Pada sisklus I penyampaian materi mengenalkan pada 

siswa tentang pecahan senilai menggunakan media puzzle, siswa diajak belajar 

sambil bermain, sehingga siswa lebih memahami dalam menerima materi 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kegiatan Siklus 1 
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Hasil nilai siswa pada siklus I diketahui bahwa 58,46 % nilai siswa di 

bawah KKM. (Data terlampir pada tabel 4.2 Nilai Tugas Individu Siswa Pra 

siklus). Tabel 4.2 menunjukkan bahwa presentase siswa yang tuntas sebesar 

58,46% dan presentase siswa yang tidak tuntas sebesar 41,54%. Sedangkan 

presentasi klasikal siswa pada siklus I meningkat sebesar 10,77% dari hasil hasil 

pra siklus yaitu 47,69% menjadi 58,46% setelah pelaksanaan siklus 1. (Data 

terlampir pada tabel 4.2 Nilai Tugas Individu Siswa siklus 1). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam pembelajaran siklus 1 

juga ditemukan beberapa hal yaitu: 1) metode yang digunakan kurang bervariasi 

sehingga siswa cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran. 2) penggunaan 

media pembelajaran kurang kongkrit. 3) dalam memberikan penguatan guru 

masih belum Nampak dalam memberikan reward. Maka dari itu dalam melakukan 

perbaikan pada siklus I dilakukan upaya untuk siklus 2 antara lain: 1) 

menggunakan metode yang bervariasi lagi agar siswa lebih bersemanagat dan 

aktif dalam mengikuti pembelajaran. 2) menggunakan media yang lebih kongkrit 

lagi dalam menanamkan konsep kepada siswa seperti menggunakan puzzle. 3) 

memberikan reward kepada siswa atau kelompok yang berhasil menyelesaikan 

soal dengan benar. 

c. Siklus 2 

 Siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 3 April  2018, pada siklus 2 ini peneliti 

lebih meningkatkan kegiatan pembelajaran dari pembelajaran siklus 1. Peneliti 

berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa lebih 

aktif dalam belajar.  
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Hasil nilai pada siklus 2 menunjukkan bahwa presentase hasil tugas 

individu siklus 2 yang tuntas sebesar 75,38%dan siswa yang tidak tuntas sebesar 

24,62% sedangkan prsentase klasikal meningkat 17,12% (75,38% - 58,46%).  

 

Gambar 4.1 Kegiatan Siklus 2 

Berdasarkan observasi yang dilakukan observer pada siklus 2 selama 

proses pembelajaran berlangsung yaitu (Data terlampir pada tabel 4.3 Hasil 

Observasi Siklus  2 terlampir ) dan beberapa hasil observasi yang dilakukan dalam 

pembelajaran siklus 2 ditemukan beberapa hal yaitu: 1) Guru mampu menerapkan 

model pembelajaran media puzzle dalam mencari pecahan senilai. 2)Siswa paham 

materi yang di berikan guru dengan pembelajaran media puzzle. 3)Siswa sangat 

antusias dalam mengikuti pembelajaran karena dalam memberian materi disertai 

dengan permainan. 4) Rata-rata hasil tugas individu siswa meningkat. 

2.   Paparan hasil belajar yang dicapai siswa kelas IV SD Negeri Tiroyudo 

setelah menggunakan media puzzle dalam bilangan pecahan senilai 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada pra siklus 

diketahui bahwa dari 26 siswa terdapat 14 siswa yang tuntas dan 12 siswa yang 

belum tuntas. Kemudian dilakukan siklus 1, diketahui bahwa dari 26 siswa  
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terdapat 14 siswa yang tuntas dan 12 siswa yang belum tuntas. Setelah dilakukan 

siklus 2 hasil nilai belajar siswa mengalami peningkatan yaitu dari 26 siswa 

terdapat 16 siswa yang tuntas dan 10 siswa yang belum tuntas. Jadi dari hasil 

siklus 2 dapat diketahui bahwa nilai rat-rata siswa sudah mencapai KKM yang 

ditentukan. 

Hasil penelitian pada pra siklus, siklus 1, dan siklus 2 dapat dilihat pada 

dilihat pada tabel berikut : 

1.1 Tabel Hasil Penelitian 

Kriteria 

 

Presentase 

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Tidak Tuntas 52,51% 41,54% 24,62% 

Tuntas 47,69% 58,46% 75,38% 

Jumlah 100% 100% 100% 

    

Hasil tugas individu siswa materi bilangan pecahan senilai di kelas IV SD 

Negeri Tirtoyudo dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata siswa meningkat yaitu 

dari pra siklus 47,69% setelah dilakukan siklus 1  menjadi 58,46%  dan stelah 

melalukan siklus 2 nilai meningkat menjadi 75,38%. Sehingga penggunaan media 

puzzle pada materi bilangan pecahan senilai dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri Tirtoyudo Kabupaten Malang. 

 

B. Pembahasan 

Penggunaan media pazzle untuk materi bilangan pecahan senilai yaitu 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belar siswa karena hasil nilai siswa diketahui 

sangat rendah sehingga peneliti menggunakan media untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa yaitu dengan menggunakan media puzzle pada materi bilangan 
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pecahan senilai dan peneliti menggunakan media dalam pembelajaran siklus 1 

guna untuk memperbaiki nilai rata-rata siswa pada kelas IV, setelah dilakukan 

siklus 1 teryata nilai rata-rata siswa masih di bawah rata-rata, sehingga peneliti 

menggunakan siklus 2 agar nilai rata-rata siswa kelas IV bisa mencapai KKM 

yang telah ditentukan. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada pra siklus 

diketahui bahwa dari 26 siswa terdapat 14 siswa yang tuntas dan 12 siswa yang 

belum tuntas. Kemudian dilakukan siklus 1, diketahui bahwa dari 26 siswa  

terdapat 14 siswa yang tuntas dan 12 siswa yang belum tuntas. Setelah dilakukan 

siklus 2 hasil nilai belajar siswa mengalami peningkatan yaitu dari 26 siswa 

terdapat 16 siswa yang tuntas dan 10 siswa yang belum tuntas. Jadi dari hasil 

siklus 2 dapat diketahui bahwa nilai rat-rata siswa sudah mencapai KKM yang 

ditentukan. 


