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ABSTRAK 

Pada kenyataannya masalah utama dalam proses pembelajaran di kelas adalah rendahnya hasil 

belajar siswa. Ini disebabkan oleh guru yang masih menggunakan model konfensional dimana 

dalam melakukan pembelajaran di kelas lebih banyak didominasi guru, sehingga siswa merasa 

jenuh dan bosan berada dalam kelas menyebabkan siswa kurang bergairah dan kurang tertantang 

dalam menerima pelajaran. Ini dapat dilihat dari hasil observasi pelaksanaan pembelajaran pada 

kelas II SDN Pluit 05 Pagi yang menunjukkan rendahnya hasil belajar matematika terhadap materi 

Menggunakan Alat Ukur Waktu dengan Satuan Jam yaitu dari 30 siswa hanya 45% yang mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 62. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

Apakah penerapan Metode yang Bervariasi dengan menggunakan Model Papan Jam dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika Pada Materi Menggunakan Alat Ukur Waktu dengan Satuan 

Jam siswa kelas II SDN Pluit 05 Pagi Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Sesuai dengan 

permasalahan yang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Apakah penerapan 

Metode yang Bervariasi dengan menggunakan Model Papan Jam dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika Pada Materi Menggunakan Alat Ukur Waktu dengan Satuan Jam siswa kelas II SDN 

Pluit 05 Pagi Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan (Action Research) sebanyak dua putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: 

Perencanaan (planning), Pelaksanaan (acting), Pengamatan (observising). Refleksi (reflecting). 

Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas II SDN Pluit 05 Pagi Kecamatan Penjaringan Jakarta 

Utara. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa aktifitas siswa pada siklus I diperoleh nilai rata-

rata 77 dan 83,83 pada siklus II. Sedangkan prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari 

siklus I dan II yaitu, siklus I diperoleh ketuntasan 90% dan siklus II di peroleh ketuntasan 100%. 

Kesimpulan penelitian adalah dengan menerapkan metode yang bervariasi dengan menggunakan 

Model Papan Jam dapat meningkatkan hasil belajar matematika Pada Materi Menggunakan Alat 

Ukur Waktu dengan Satuan Jam siswa kelas II SDN Pluit 05 Pagi Kecamatan Penjaringan Jakarta 

Utara. 

Kata Kunci: Metode yang bervariasi, Hasil belajar Matematika 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses memproduksi sistem nilai dan budaya kearah yang lebih 

baik, antara lain dalam pembentukan kepribadian, keterampilan dan perkembangan 

intelektual siswa. Di dalam Kamus Internasional Pendidikan (Internasional Dictionary Of 

Education) pendidikan setidak-setidaknya memiliki tiga ciri utama yaitu: (1) Proses 

mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam 

masyarakat, dimana dia hidup; (2) Proses sosial, dimana seseorang dihadapkan pada 

pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah) 
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untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimum; (3) Proses 

pengembangan pribadi atau watak manusia. Yang paling berkepentingan dalam proses 

pembelajaran adalah siswa mengingat tujuan yang harus dicapai dari proses tersebut ialah 

perubahan perilaku siswa. Oleh karena itu di dalam memilih dan menggunakan strategi 

pembelajaran, faktor siswa tidak boleh diabaikan. Setelah kita menetapkan strategi 

pembelajaran yang dipilih sebaiknya gunakan pilihan berdasarkan pertimbangan tujuan dan 

materi atau bahan pelajaran sehingga dalam menentukan bagaimana teknik menggunakan 

strategi pembelajaran tersebut, faktor siswa menjadi salah satu pertimbangan guru. 

Keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap hakikat 

belajar. Fungsi pemahaman guru terhadap hakikat belajar adalah supaya dalam 

pelaksanaannya guru dapat mengelola dan membimbing proses pembelajaran sesuai 

dengan kaidah-kaidah belajar serta dapat memberikan tindak lanjut dalam kegiatan belajar.  

Akan tetapi kenyataannya masalah utama dalam proses pembelajaran di kelas 

adalah rendahnya hasil belajar siswa. Ini disebabkan oleh guru yang masih menggunakan 

model konfensional dimana dalam melakukan pembelajaran di kelas lebih banyak didominasi 

guru, sehingga siswa merasa jenuh dan bosan berada dalam kelas menyebabkan siswa 

kurang bergairah dan kurang tertantang dalam menerima pelajaran. Ini dapat dilihat dari 

hasil observasi pelaksanaan pembelajaran pada kelas II SDN Pluit 05 Pagi yang 

menunjukkan rendahnya hasil belajar matematika yaitu dari 30 siswa hanya 45% yang 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 62.  

KAJIAN TEORI 

Konsep Belajar 

Pandangan seseorang guru terhadap pengertian belajar akan mempengaruhi 

tindakannya dalam membimbing siswa untuk belajar. Berbicara pengertian belajar telah 

banyak konsep yang dirumuskan oleh para ahli yang berhubungan denga teori belajar. 

Teori belajar behaviorisme (tingkah laku) menyatakan bahwa belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku. Seseorang telah dianggap telah belajar sesuatu bila ia mampu 

menunjukkan tingkah laku. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan/input yang 

berupa masukan dan keluaran/output yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di 

antara stimulus dan respon itu dianggap tak penting diperhatikan sebab tidak bisa di amati. 

Selanjutnya, teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan 

persepsi dan pemahaman (Uno, dkk., 2008: 56 & 59). Untuk teori belajar konstruktivisme 

dan teori belajar modern tidak diraikan dalam tulisan demi menghindari kebingunan dalam 

penafsiran pempaca. 

Merujuk pada teori-teori belajar di atas, Burton (dalam Usman dan Setiawati, 

2001: 4) mengemukakan hal senada dengan teori behaviorisme di mana belajar dapat 

diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara 

individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu 

berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian Witherington (dalam Usman dan 

Setiawati, 2001: 5) menyatakan bahwa “Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 

kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan, 

sikap, kebiasaan kepribadian atau suatu pengertian”. Selanjutnya, Gagne (dalam 

Slameto, 2010: 13) memberikan dua definisi belajar, yakni: (1) belajar adalah suatu 

proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan 
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tingkah laku; dan (2) belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

diperoleh dari instruksi. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dipahamai bahwa pada dasarnya 

belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang berlangsung dalam jangka waktu 

tertentu melalui memberian pengetahuan, latihan maupun pengalaman. Belajar dengan 

pengalaman akan membawa pada perubahan diri dan cara merespon lingkungan. 

Konsep Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara 

sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan proses 

belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. Hasil belajar 

siswa di kelas terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas. Semua hasil belajar tersebut 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, 

tindak mengajar di akhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, 

hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar (Dimyati dan 

Mudjiono, 2009: 3). 

Menurut Sudjana (2010: 22), hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajar. Selanjutnya Warsito (dalam Depdiknas, 2006: 

125) mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan belajar ditandai dengan adanya perubahan 

perilaku ke arah positif yang relatif permanen pada diri orang yang belajar. Sehubungan 

dengan pendapat itu, maka Wahidmurni, dkk. (2010: 18) menjelaskan bahwa sesorang 

dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan 

dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya dari segi kemampuan 

berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu objek. 

Jika dikaji lebih mendalam, maka hasil belajar dapat tertuang dalam taksonomi 

Bloom, yakni dikelompokkan dalam tiga ranah (domain) yaitu domain kognitif atau 

kemampuan berpikir, domain afektif atau sikap, dan domain psikomotor atau keterampilan. 

Sehubungan dengan itu, Gagne (dalam Sudjana, 2010: 22) mengembangkan kemampuan 

hasil belajar menjadi lima macam antara lain: (1) hasil belajar intelektual merupakan hasil 

belajar terpenting dari sistem lingsikolastik; (2) strategi kognitif yaitu mengatur cara belajar 

dan berfikir seseorang dalam arti seluas-luasnya termaksuk kemampuan memecahkan 

masalah; (3) sikap dan nilai, berhubungan dengan arah intensitas emosional dimiliki 

seseorang sebagaimana disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang 

dan kejadian; (4) informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta; dan (5) 

keterampilan motorik yaitu kecakapan yang berfungsi untuk lingkungan hidup serta 

memprestasikan konsep dan lambang. 

Untuk mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan dengan melakukan tes 

dan pengukuran. Tes dan pengukuran memerlukan alat sebagai pengumpul data yang 

disebut dengan instrumen penilaian hasil belajar. Menurut Wahidmurni, dkk. (2010: 28), 

instrumen dibagi menjadi dua bagian besar, yakni tes dan non tes. Selanjutnya, menurut 

Hamalik (2006: 155), memberikan gambaran bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat 

diukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa setelah belajar dengan sungguh-sungguh. 

Hasil belajar tampak terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati 

dan diukur melalui perubahan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan 
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terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya. 

Berdasarkan konsepsi di atas, pengertian hasil belajar dapat disimpulkan sebagai 

perubahan perilaku secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari suatu interaksi 

tindak belajar dan mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, strategi kognitif, sikap dan 

nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar motorik. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya 

peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. 

Pengertian Matematika 

Menurut Roy Hollands (1995: 81), ”matematika adalah suatu sistem yang rumit 

tetapi tersusun sangat baik yang mempunyai banyak cabang".  

The Liang Gie (1999: 23), mengutip pendapat seorang ahli matematika bernama 

Charles Edwar Jeanneret yang mengatakan: ”Mathematics is the majestic structure by man 

to grant him comprehension of the universe, yang artinya matematika adalah struktur besar 

yang dibangun oleh manusia untuk memberikan pemahaman mengenai jagat raya”. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun KBBI, 2007:723) 

matematika diartikan sebagai: “ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan 

prosedur bilangan operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai 

bilangan”.  

James (dalam Suherman 2001: 16) menyatakan bahwa: “Matematika adalah 

konsep ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terjadi ke dalam 

tiga bidang yaitu: aljabar, analisis, dan geometri”. 

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi 

matematika di atas, maka dapat dikemukakan bahwa matematika adalah konsep ilmu 

tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang memiliki 

struktur besar yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang terbagi dalam tiga bidang 

yaitu: aljabar, analisis, dan geometri.  

Hasil Belajar Matematika 

Menurut Gagne (dalam Muhammad Zainal Abidin, 8:2011) bahwa: Hasil 

belajar matematika adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajar matematikanya atau dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika 

adalah perubahan tingkah laku dalam diri siswa, yang diamati dan diukur dalam bentuk 

perubahan pengetahuan, tingkah laku, sikap dan keterampilan setelah mempelajari 

matematika. Perubahan tersebut diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan 

pengembangan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dari definisi di atas, serta definisi-definisi tentang belajar, hasil belajar, dan 

matematika, maka dapat dirangkai sebuah kesimpulan bahwa hasil belajar matematika 

adalah merupakan tolak ukur atau patokan yang menentukan tingkat keberhasilan siswa 

dalam mengetahui dan memahami suatu materi pelajaran matematika setelah mengalami 

pengalaman belajar yang dapat diukur melalui tes. 
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Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para 

pendidik agar proses belajar-mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Metode 

pembelajaran ini sangat penting di lakukan agar proses belajar mengajar tersebut nampak 

menyenangkan dan tidak membuat para siswa tersebut suntuk, dan juga para siswa 

tersebut dapat menangkap ilmu dari tenaga pendidik tersebut dengan mudah. Ada beberapa 

macam metode pembelajaran, diantaranya:  

1) Metode ceramah adalah metode belajar mengajar secara tradisional, sebab metode 

pembelajaran ini telah gunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan anak didik 

dalam interaksi edukatif sejak dari dahulu. 

2) Metode eksperimen ini memberikan kesempatan kepada para anak didik secara individu 

atau pun berkelompok untuk dilatih dalam melakukan suatu proses atau percobaan-

percobaan. Metode ini bertujuan agar para anak didik tersebut berpikir kreatif, mandiri 

dan inovatif.  

3) Metode pemberian tugas di maksudkan para pendidik memberikan penjelasan dalam 

suatu bahasan lalu para pendidik tersebut memberikan tugas kepada para siswa untuk 

mengembangkan pembahasan yang telah di bahas, hal tersebut bertujuan agar para 

siswa berpikir dan memiliki wawasan yag luas. 

4) Metode Diskusi adalah suatu alternatif dalam mengamati dan mencari jalan keluar dari 

suatu masalah melalui gagasan-gagasan yang di berikan para siswa, metode ini 

bertujuan untuk melatih para siswa agar berani dalam menyampaikan pendapat atau pun 

saran dan untuk mengembangkan pemikiran mereka. 

5) Metode Proyek menggunakan cara mengajar dengan memberikan kesempatan kepada 

para siswa untuk menggunakan hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari sebagai bahan 

pendidikan. Metode ini bertujuan agar anak didik tertarik untuk terus belajar dan juga 

untuk membentuk pola pikir anak menjadi luas. 

METODE  

Penelitian dilaksanakan di SDN Pluit 05 Pagi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

II SDN Pluit 05 Pagi. Siswa kelas II berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki 

dan 17 siswa perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), di mana sumber informasi serta data didapatkan melalui kegiatan pembelajaran 

siswa di kelas. Guru yang mengajar di kelas sebagai pengamat yang akan melakukan 

pengamatan saat peneliti sedang mengajar di depan kelas. Dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi. Metode penelitian ini terdiri dari 2 siklus dan beberapa 

tahapan penelitian yaitu: Perencanaan (planning), Pelaksanaan (acting), Pengamatan 

(observising). Refleksi (reflecting). 

Untuk analisis data dalam penelitian tindakan kelas menggunakan analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil belajar 

siswa, sedangkan data kuantitatif digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Berdasarkan 

hasil analisis didapatkan bahwa aktifitas siswa pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 77 dan 

83,83 pada siklus II. Sedangkan prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I 

dan II yaitu, siklus I diperoleh ketuntasan 90% dan siklus II di peroleh ketuntasan 100%. 

http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/06/pengertian-metode-pembelajaran.html
http://seputarpendidikan003.blogspot.com/
http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/07/metode-belajar-mengajar.html#.UgbR4dKNkoc
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

SDN Pluit 05 Pagi terletak di Jl. Komplek Nelayan Muara Angke Rt. 001/001 

Kecamatan Penjaringan Jakarta utara.  

Deskripsi Kondisi Awal (Prasiklus) 

Kondisi awal hasil belajar matematika sebelum menerapkan metode yang bervariasi 

siswa kelas II SDN Pluit 05 masih terdapat beberapa siswa yang belum tuntas, dikarenakan 

guru dalam menyampaikan pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab saja. Cara mengajar seperti ini akan memberikan kesan kebosanan serta jenuh bagi 

siswa sehingga berpengaruh pada hasil belajar siswa. Berdasarkan nilai hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika dengan perolehan nilai tertinggi 75 dan untuk nilai 

terendah 45, sedangkan perolehan rata-rata klasikal yaitu 56. Jumlah presentase ketuntasan 

45%. 

Hasil Tindakan Siklus I 

Hasil belajar pada siklus 1 menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 

pada kelas II SDN Pluit 05, untuk nilai rata-rata klasikal yang awalnya 56 menjadi 77, untuk 

nilai terendah awalnya 45 menjadi 60, untuk nilai tertinggi awalnya 75 menjadi 90 dan untuk 

presentasi ketuntasan awalnya 45% menjadi 90%. 

Hasil Pengamatan  

Hasil pengamatan kegiatan belajar siswa pada siklus I dapat dideskripsikan sebagai 

berikut. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, siswa dalam mengikuti apresepsi, 

siswa memperhatikan pembelajaran yang guru sampaikan, siswa aktif mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, siswa mendengar penjelasan 

materi dari guru dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan guru, siswa tertib dalam 

pembagian kelompok, siswa mempresentasikan hasil diskusi serta siswa dan guru membuat 

kesimpulan, semua aktivitas pembelajaran yang diikuti oleh siswa sudah berjalan dengan 

baik sehingga mendapat skor nilai rata-rata 77.  

Hasil pengamatan aktivitas guru dapat dideskripsikan sebagai berikut, pada awal 

kegiatan guru menyiapkaan ruang, alat serta media pembelajaran, Guru mengawali 

pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, mengabsen siswa, guru dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan dalam langkah-langkah metode 

yang bervariasi kemudian dalam kegiatan inti guru membagi siswa dalam kelompok belajar, 

guru mengawasi siswa jalannya permainan, Guru menumbuhkan sikap aktif serta kreatif 

dalam pembelajaran tersebut, Guru memberi bantuan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan kemudian guru memberi penghargaan terhadap keberhasilan siswa, dan pada 

kegiatan akhir pembelajaran Guru menyimpulkan materi pembelajaran dengan melibatkan 

siswa kemudian Memberikan kuis setelah itu guru menutup mata pelajaran. Kegiatan yang 

dilakukan guru sudah memenuhi kriteria. 

Hasil Tindakan Siklus II 

Hasil belajar siswa pada tindakan siklus II dengan perolehan nilai rata-rata untuk 

hasil nilai terendah dari 60 mencapai 75 kemudian meningkat menjadi 8 dijid, untuk nilai 

tertinggi dari 90 mencapai 95 meningkat 5 dijid, untuk rata-rata klasikal dari 77 mencapai 
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83,83 meningkat 7 dijid, untuk presentasi ketuntasan dari 90% mencapai 100% meningkat 

menjadi 10%.  

Hasil Pengamatan 

Hasil pengamatan kegiatan belajar siswa pada siklus II kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, siswa dalam mengikuti apresepsi, siswa memperhatikan 

pembelajaran yang guru sampaikan, siswa aktif mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan metode yang bervariasi, siswa mendengar penjelasan materi dari guru dan 

menjawab setiap pertanyaan yang diberikan guru, siswa tertib dalam pembagian kelompok, 

siswa mempresentasikan hasil diskusi serta siswa dan guru membuat kesimpulan, semua 

aktivitas pembelajaran yang diikuti oleh siswa sudah berjalan dengan baik sehingga 

mendapat skor nilai rata-rata 83,83.  

Aktivitas guru dalam siklus II pada awal kegiatan guru menyiapkaan ruang, alat 

serta media pembelajaran. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, 

berdoa, mengabsen siswa, guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, guru 

menjelaskan dalam langkah-langkah metode yang bervariasi kemudian dalam kegiatan inti 

guru membagi siswa dalam kelompok belajar, guru mengawasi siswa jalannya permainan, 

Guru menumbuhkan sikap aktif serta kreatif dalam permainan tersebut, Guru memberi 

bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan kemudian guru memberi penghargaan 

terhadap keberhasilan siswa, dan pada kegiatan akhir pembelajaran guru menyimpulkan 

materi pembelajaran dengan melibatkan siswa kemudian memberikan kuis setelah itu guru 

menutup mata pelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru sudah memenuhi kriteria sangat 

baik yaitu dengan perolehan skor nilai rata-rata 83,83.  

Penilaian Prasiklus Hingga Siklus II Siswa Kelas II SDN Pluit 05 Pagi Tahun 

2015/2016 

NO 
Kategori 

Penilaian 

Prasiklus Siklus I Siklus II 

1 Nilai Tertinggi 75 90 95 

2 Nilai Terendah 45 60 75 

3 Rata-rata 56 77 83,83 

4 Jumlah siswa tuntas 12 27 30 

5 Jumlah siswa tidak tuntas 18 3 0 

6 Presentase ketuntasan 45% 90% 100% 

 

Grafik Presentase Ketuntasan Prasiklus Hingga Siklus II Siswa Kelas II SDN Pluit 

05 Pagi Tahun 2015/2016 
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PENUTUP 

Kesimpulan  

Dengan telah selesainya kegiatan perbaikan ini, berdasarkan tahap-tahap 

pelaksanaan mulai dari pra siklus, siklus I (pertama) dan siklus II (kedua) penulis menarik 

suatu kesimpulan bahwa: 

1. Setelah melaksanakan siklus I (pertama) hasil nilai yang di peroleh adalah rata-rata 77 

dengan presentase ketuntasan 90% hal ini belum maksimal, siswa belum berkonsentrasi 

dengan baik sehingga banyak siswa yang kurang mendengar penjelasan guru. 

2. Pada siklus II (Kedua) hasil ini di mana siswa dapat mengalami peningkatan hasil belajar 

yang sangat baik, kini terlihat dari nilai yang di peroleh siswa rata-rata 83,83 dengan 

presentase ketuntasan 100% sehingga kenaikan ini sangat baik, nilai ini di dapatkan 

karena siswa sudah bisa menjawab pertanyaan yang di berikan guru dengan baik dan 

benar. 

3. Penggunaan materi pelajaran dapat di tingkatkan melalui penggunaan metode mengajar 

bervariasi yang optimal dapat memberikan rangsangan kreatifitas siswa sehingga 

suasana kelas konduktif, maka terciptalah suasana pembelajaran aktif kreatif dan 

menyenangkan (PAKREM). 

Saran 

1. Guru dalam mengajar hendaknya melibatkan siswa secara aktif, agar siswa merasa lebih 

di hargai dan di perhatikan sehingga akan meningkatkan perilaku yang baik. 

2. Dalam kegiatan pembelajaran hendaknya siswa di motifasi untuk mampu 

mengungkapkan ide dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa 

akan lebih mampu mengaitkan pengalamannya ke dalam konsep pelajaran yang sedang 

di pelajari, sehingga di dalam mengajar dapat berperan sebagai fasilitator dan motifator 

yang bisa memberikan dan menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa 

untuk bertanggung jawab dalam melakukan proses pembelajaran. 

3. Proses pembelajaran hendaknya guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang 

tepat sesuai dengan materi pelajaran yang di berikan. 

4. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan dan memotifasi 

siswa dalam pembelajaran. 
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