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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DI KELAS VII PADA 
MATERI PERBANDINGAN MELALUI MODEL TREFFINGER

Oleh:
Eti Kusmiati

SMPN 1 Cileunyi Kab. Bandung

ABSTRAK
Berdasarkan pengamatan awal dalam pembelajaran Matematika di kelas VII pada materi 

perbandingan diperoleh beberapa temuan, di antaranya sebagai berikut: 1. Pendekatan belajar yang 
diterapkan cenderung konvensional, dimana dalam proses pembelajarannya guru lebih mendominasi 
dan siswa pasif. Hal ini mengakibatkan aktivitas kreatif siswa tidak terjadi dan berkembang dengan 
baik. Selain itu, mengakibatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah tidak terlatih dan 

memecahkan maslah, hasil belajarnya pun menjadi redah. Data awal menunjukkan bahwa hasil 
belajar siswa kurang dari 50% yang mencapai ketuntasan. Berdasarkan temuan-temuan yang 
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa rendahnya proses dan hasil belajar diakibatkan oleh faktor 
pendekatan belajar. Mengacu pada data tersebut, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk 
meningkatkan proses dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika di kelas VII pada 
materi perbandingan adalah dengan menerapkan pendekatan belajar yang dapat mendorong siswa 
untuk aktif dan kreatif dalam proses pembelajarannya. Selain itu, pendekatan belajar yang diterapkan 
juga harus mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Salah satu pendekatan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika di kelas VII pada materi 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika di kelas VII pada materi 
perbandingan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 1 ke 
siklus 2. Hasil belajar siswa pada siklus 1 mencapai rata-rata 70 dengan ketuntasan sebesar 70%. 
Sedangkan pada siklus 2 hasil belajar siswa mencapai rata-rata 80 dengan ketuntasan sebesar 90%. 
Jadi, secara keseluruhan telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa sebesar 10 secara rata-rata dan 
20% secara ketuntasan.

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan segala potensi yang ada 

pada diri manusia, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. Secara garis besar tujuan dari 
pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional 
menurut UU No. 20 Tahun 2003 yaitu: Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.
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Berdasarkan kurikulum yang berlaku, yakni kurikulum 2013 maupun kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP) tahun 2006, termuat berbagai mata pelajaran yang dibelajarkan di sekolah. Salah satu 
mata pelajaran pokok atau kurikuler yang dibelajarkan di berbagai jenjang pendidikan adalah Matematika. 
Matematika berdasarkan KTSP (Depdiknas, 2006: 2), merupakan: Suatu bahan kajian yang memiliki 
objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh 
sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sudah diterima, sehingga keterkaitan antar konsep dalam 
Matematika bersifat sangat kuat dan jelas.

Tujuan dari mata pelajaran Matematika yang diharapkan sebagaimana yang telah disebutkan, 
kenyataannya belum tercapai dengan baik di lapangan. Terutama pada tujuan mengembangkan aktivitas 

dalam memecahkan masalah masih rendah. Kondisi ini timbul karena dalam proses pembelajarannya 
masih menemui banyak kendala dan kekurangan. 

Kondisi tersebut diperkuat dengan fakta di SMPN 1 Cileunyi Kecamatan Cileunyi Kabupaten 
Bandung. Berdasarkan pengamatan awal dalam pembelajaran Matematika di kelas VII pada materi 
perbandingan diperoleh beberapa temuan, di antaranya sebagai berikut:

Pendekatan belajar yang diterapkan cenderung konvensional, dimana dalam proses pembelajarannya 
guru lebih mendominasi dan siswa pasif. Hal ini mengakibatkan aktivitas kreatif siswa tidak terjadi dan 
berkembang dengan baik. Selain itu, mengakibatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 
tidak terlatih dan berkembang degan baik.

belajarnya pun menjadi rendah. Data awal menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kurang dari 50% yang 
mencapai ketuntasan.

Mengacu pada data tersebut, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan proses dan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika di kelas VII pada materi perbandingan adalah dengan 
menerapkan pendekatan belajar yang dapat mendorong siswa untuk aktif dan kreatif dalam proses 
pembelajarannya. Selain itu, pendekatan belajar yang diterapkan juga harus mengembangkan kemampuan 
siswa dalam memecahkan masalah. Salah satu pendekatan belajar yang memiliki karakteristik demikian 

dikembangkan dari model belajar kreatif yang bersifat developmental dan mengutamakan segi proses”. 

mengemukakan berbagai macam alternative dalam memecahkan masalah dan mengemukakan gagasan 

mempunyai kemampuan rendah dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep-
konsep yang akan dipelajari, sehingga tercapai peningkatan hasil belajar pada siswa. 

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, peneliti tertarik dan merasa perlu untuk melakukan 

pada materi perbandingan. Penelitian yang akan dilaksanakan dituangkan dalam judul ”Meningkatkan 

KAJIAN PUSTAKA

Matematika tidak dapat diterapkan secara eksak (pasti) dan singkat. Hal ini ditegaskan oleh Rusfendi 
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karena cabang Matematika Matematika makin lama makin bertambah dan makin bercampur satu 
sama lainnya”.

antaranya:
1. Johnson: matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasikan, sebab berkembang 

ke dalil/teori. Komponen-komponen matematika ini membentuk suatu sistem  yang saling 
berhubungan dan terorganisasi dengan baik.

2. Rising: matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan tentang sebab. Dalam matematika 
sering dicari keseragaman seperti keterurutan,  keteraturan, dan keterkaitan pola dari sekumpulan 
konsep-konsep tertentu atau model-model tertentu yang merupakan representasinya, sehingga 
dapat dibuat generalisasinya yang dibuktikan kebenarannya secara deduktif.  

3. Kline: matematika bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya 
sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami 
dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam.

Berdasarkan pengertian-pengertian Matematika yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 
Matematika adalah ilmu pengetahuan yang terbentuk dari hasil pemikiran manusia. Matematika 
merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran 
penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang 
teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan Matematika di bidang 
teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan Matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta 
teknologi di masa depan diperlukan penguasaan Matematika yang kuat sejak dini.

Bidang studi Matematika dipandang sebagai suatu bidang studi yang dapat mencapai disiplin 
mental dan ilmu-ilmu lain serta untuk membantu manusia dalam menyelesaikan persoalan hidupnya. 
Hal inilah yang menjadi alasan Matematika perlu dibelajarkan sejak dini di berbagai jenjang 
pendidikan. Dalam kurikulum (Depdiknas, 2006: 109) tersurat alasan pentingnya Matematika 
dibelajarkan di berbagai jenjang pendidikan.

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah 
dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 
dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 
dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan 
hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif.

Mengacu pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Matematika memiliki peran dan 
kedudukan penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Selain itu, Matematika dibelajarkan 
dengan tujuan untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan berpikir siswa. 

Kajian ataupun ruang lingkup mata pelajaran Matematika dekat dengan kehidupan sehari-
hari. Dalam kurikulum (Depdiknas, 2006: 3-4) disebutkan bahwa mata pelajaran Matematika pada 
satuan pendidikan SMP/MTs meliputi aspek-aspek sebagai berikut: bilangan, aljabar, geometri dan 
pengukuran, serta statistika dan peluang.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak akan membahas atau melakukan penelitian pada seluruh 
aspek ataupun ruang lingkup mata pelajaran Matematika yang dibelajarkan di SMP/MTs. Akan 
tetapi, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada salah satu ruang lingkup, yakni aljabar. 
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Hakikat belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari 
latihan atau pengalaman. Setiap orang yang melakukan proses belajar akan mengalami suatu 
perubahan dalam dirinya. Hal ini ditegaskan oleh Gagne (Dahar, 1989: 15) yang berpendapat bahwa: 
”Belajar merupakan suatu proses perubahan berupa perilakunya sebagai akibat dari pengalaman 
dalam belajar dihasilkan berbagai macam tingkah laku yang berlainan seperti, pengetahuan, sikap, 
keterampilan, kemampuan, informasi, dan nilai”

Selain pendapat para ahli tersebut, Bloom (Sudjana, 2010: 22-31) mengemukakan “secara 
garis besar membagi hasil belajar menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 
psikomotorik”. Adapun penjelasan mengenai ketiga ranah tersebut Bloom (Sudjana, 2010: 22-31) 
adalah sebagai berikut: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor.

yang menjadi tolak ukur hasil belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudjana (2005: 23) yang 

para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan 
pengajaran”. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan, pada akhirnya dapat disimpulkan 
bahwa hasil belajar pada umumnya adalah penilaian hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa 
dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Hasi belajar diperoleh sebagai akibat usaha kegiatan 

seperti yang telah disimpulkan. 
Hasil belajar Matematika yang akan dinilai sebagai hasil belajar difokuskan pada ranah 

kognitif, yakni berupa pemahaman dan aplikasi. Sedangkan ruang ligkup dan materi mata pelajaran 
Matematika yang akan dinilai adalah aljabar dengan materi perbandingan. Penjelasan singkat 
mengenai materi tersebut, akan dipaparkan selanjutnya. 

Perbandingan merupakan salah satu materi yang termasuk dalam ruang lingkup aljabar. Setelah 
mempelajari materi ini, siswa diharapkan memiliki kemampuan (Manik, 2009: 139), yaitu:
1. Menjelaskan pengertian skala sebagai suatu perbandingan;
2. Menghitung faktor pembesaran dan pengecilan pada gambar;
3. Menjelaskan hubungan perbandingan dan pecahan;
4. Menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan seharga dan berbalik harga;
5. Memberikan contoh masalah sehari-hari yang merupakan perbandingan seharga dan berbalik 

harga; dan
6. Memecahkan masalah yang melibatkan perbandingan.

Materi perbandingan yang dipelajari di kelas VII SMP meliputi skala, perbandingan, 
perbandingan seharga dan perbandingan berbalik harga. Penjelasan singkat mengenai materi-
materi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: skala, perbandingan, perbandingan seharga, dan 
perbandingan berbalik harga.

pembelajaran yang dikembangkan dari model belajar kreatif yang bersifat developmental dan 
mengutamakan segi proses”.
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Selain pendapat tersebut, Munandar (1992: 72) mengatakan bahwa:

langsung dan memberikan saran-saran praktis bagaimana mencapai keterpaduan dengan melibatkan 
baik keterampilan kognitif maupun afektif.

(1980: 1) adalah “proses pembelajaran yang mengupayakan proses belajar mengajar dibuat 
sekomunikatif mungkin sehingga situasi belajar menjadi menyenangkan bagi siswa”. Torrance dan 

Belajar kreatif adalah menjadi peka atau sadar akan masalah, kekurangan-kekurangan, 
kesenjangan dalam pengetahuan, unsur-unsur yang tak ada, ketidakharmonisan, dan sebagainya, 

dan akhirnya mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil-hasilnya.
Keterlibatan dengan sesuatu yang berarti. Rasa ingin tahu dan ingin mengetahui dalam kekaguman, 

ketidaklengkapan, kekacauan, kerumitan, ketidakselarasan, ketidakteraturan, dan sebagainya. 
Kesederhanaan dari struktur atau mendiagnosis suatu kesulitan dengan mensintesiskan informasi 

mendivergensi dengan menciptakan alternatif-alternatif baru, kemungkinan-kemungkinan baru, dan 
sebagainya. Mempertimbangkan, menilai, memeriksa, dan menguji kemungkinan. Menyisihkan 
pemecahan yang tidak berhasil, salah, dan kurang baik. Memilih pemecahan yang paling baik 
dan membuatnya menarik atau menyenangkan secara estetis. Mengkomunikasikan hasil-hasilnya 
kepada orang lain.

1. Belajar kreatif membantu anak menjadi lebih berhasil-guna jika kita tidak bersama mereka.. 
2. Belajar kreatif menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk memecahkan masalah-masalah 

yang tidak mampu kita ramalkan, yang timbul di masa depan. 
3. Belajar kreatif dapat menimbulkan akibat yang besar dalam kehidupan kita. 
4. Belajar kreatif dapat menimbulkan kepuasan dan kesenangan yang besar. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

1. Melibatkan siswa dalam suatu permasalahan dan menjadikan siswa sebagai partisipan aktif 
dalam pemecahan masalah. 

2. Siswa melakukan penyelidikan untuk memperkuat gagasannya atau hipotesisnya.
3. Siswa menggunakan pemahaman yang telah diperoleh untuk memecahkan permasalahan lain 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
Selain beberapa karakteristik tersebut, Sarson (2005: 23) berpendapat bahwa:

mengintegrasikan dimensi kognitif dan afektif siswa untuk mencari arah-arah penyelesaian yang 
akan ditempuhnya untuk memecahkan permasalahan.

Berdasarkan karakteristik serta tahapan pembelajaran yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

1. Apersepsi (Tahap I).
2. Eksplorasi dan Aplikasi (Tahap II dan III).
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3. Presentasi.
Setiap model pembelajaran tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan di dalamnya, 

Keunggulan
1. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa.
2. Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran 

yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku 
saja.

3. 
mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru.

4. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan 
pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata.

5. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus belajar 
sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Kelemahan 
1. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui pemecahan masalah membutuhkan cukup waktu 

untuk persiapan.
2. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang 

dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari.

dalam memecahkan masalah dan mengemukakan gagasan yang diperolehnya. Dengan demikian 

dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep-konsep yang akan dipelajari, 
sehingga tercapai peningkatan hasil belajar pada siswa. 

siswanya pada proses pembelajaran, karena materi yang akan disampaikan harus dikuasai oleh guru 
agar nantinya lebih mudah untuk memotivasi siswa dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
lebih menantang siswa. Hal ini akan membuat siswa agar lebih aktif dan kreatif dalam mencari 
jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh guru, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 
dengan baik dan hasil belajar siswa pun menjadi meningkat.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMPN 1 Cileunyi Kecamatan Cileunyi 

Kabupaten Bandung. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada bulan Januari hingga 
Pebruari 2017 semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Subjek atau sasaran dari penelitian 
tindakan kelas ini adalah siwa-siwi kelas VII yang berjumlah 30 orang. Adpaun data siswa 
adalah sebagai berikut:
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No Nama Siswa L/P No Nama Siswa L/P
1 ABDUL HALIM ARABANI L 16 HAFSA FEBINURRANI P
2 AGISTASARI P 17 HAMNA DESCA SILVA ANJANI P
3 ALDHINI DEWI PUTRI P 18 ISMI PRATAMI P
4 AMELIA FRIDA ANGRIAWAN P 19 LARISHA NOER SAPARILA P
5 ANISA NURSYAMSI P 20 M. FATHULLAH SIDIQ L
6 ANISA SUCI NOOR H.P P 21 MEGA SILVIA P
7 ARYA ARDIYANSYAH L 22 L
8 L 23 MUHAMAD HAIKAL ALFARISI L

9 CELLINDA UTAMI 
KOESUNDAWATI P 24 SETIA L

10 DAVINA RAHMAWATI P 25 MUHAMMAD RIFKI 
FATUROHMAN L

11 DESTI YULIANTI P 26 NABIL RIVAL SEPTIYONO L
12 DINDA SALSABILA P 27 NANDINI PUTRI PRATIWI P
13 ERLANGGA SAPUTRA L 28 NIDA NADILA APRILIANI P
14 FATHIA HASNA MAULA P 29 NURANI KHOIRUNNISA P
15 FITRIYANI P 30 P

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Adapun 
metode peneltiian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research).

 Prosedur penelitian tindakan kelas yang digunakan mengadopsi desain penelitian tindakan 

mengatakan bahwa komponen penelitian tindakan kelas terdiri atas “perencanaan (planning), 

Bahwa prosedur penelitian tindakan kelas adalah berupa siklus berulang dimana di 
dalamnya terdapat empat komponen, yaitu: perencanaan, tindakan (siklus 1 dan 2), pengamatan, 

Jika mengacu pada rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab 
pertama, maka hasil belajar menjadi indikator keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini. Hasil 
belajar yang dimaksud adalah berupa nilai yang diperoleh setiap siswa setelah dilaksanakan tes. 
Untuk lebih jelasnya indikator keberhasilan penelitian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Indikator Keberhasilan Penelitian
Aspek Hasil Belajar Siklus I Siklus II

Rata-Rata (KKM)
Ketuntasan

70
70%

80
90%

Berdasarkan di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar yang menjadi indikator 
keberhasilan penelitian ini mengacu pada KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Adapun untuk 
ketuntasannya mengacu pada indikator keberhasilan klasikal suatu pembelajaran, yakni 85% 
ketuntasan.

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 
utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun cara atau teknik-teknik yang digunakan 
dalam kegiatan pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini adalah observasi, tes, 
wawancara, dan dokumentasi.
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data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi. Sedangkan 
data kuantitatif diperoleh dari hasil tes. Data yang diperoleh dari hasil observasi diolah secara 
deskriptif, yakni dengan cara mendeskripsikannya. Adapun data yang diperoleh dari hasil tes 
diolah secara kualitatif dengan cara menggunakan statistika sederhana yakni mencari rata-rata 
dan persentase ketuntasan dengan rumus berikut.

N
X

X

X
Jumlah semua nilai 
Jumlah siswa

%100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P

Persentase ketuntasan belajar
 Jumlah 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan salah satu bentuk penelitian dari pendekatan 
penelitian kualitatif. Atas dasar hal tersebut, maka penganalisisan datanya menggunakan teknik 
analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif terdiri atas kegiatan penelaahan, reduksi, 
pemaparan/penyajian dan penyimpulan data. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian diperoleh dari tindakan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil 

penelitian yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif. Adapun kedua data yang 
dimaksud sebagai hasil penelitian, disajikan setiap siklusnya sebagai berikut:
1. Siklus 1

a. Tindakan 1
Pembelajaran tindakan 1 dilaksanakan pada hari Senin, 9 Januari 2017 selama dua 

jam pelajaran, yakni pada pukul 08.00-09.20 WIB. Jumlah siswa 30 orang.
b. Tindakan 2

Pembelajaran tindakan 2 dilaksanakan pada hari Senin, 16 Januari 2017 selama 
dua jam pelajaran, yakni pada pukul 08.00-09.20 WIB. Jumlah siswa 30 orang.

c. 
Pada tindakan 2 dilaksanakan tes untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar 

siswa pada siklus 1. Adapun data yang diperoleh dari tes yang telah dilakukan, disajikan 
dalam tabel di bawah ini.

Tabel Hasil Belajar Siklus 1
No Nilai (N) Frekuensi (F) N.F Keterangan
1 100 2 200 Tuntas
2 90 3 270 Tuntas
3 80 4 320 Tuntas
4 70 12 840 Tuntas
5 60 4 240 Tidak Tuntas
6 50 3 150 Tidak Tuntas
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7 40 2 80 Tidak Tuntas
8 30 - - Tidak Tuntas
9 20 - - Tidak Tuntas
10 10 - - Tidak Tuntas
11 0 - - Tidak Tuntas

Jumlah 30 2100
Rata-Rata 70
Ketuntasan (%) 70

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus 1 cukup 
memuaskan. Hal ini dikarenakan hasil belajar yang diperoleh telah mencapai indikator 
keberhasilan siklus 1 yang ditetapkan. Akan tetapi, secara klasikal (85% ketuntasan) 
hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus 1 belum tercapai.

2. Siklus 2
a. Tindakan 1

Pembelajaran tindakan 1 dilaksanakan pada hari Senin, 25 Januari 2017 selama 
dua jam pelajaran, yakni pada pukul 08.00-09.20 WIB. Jumlah siswa 30 orang.

b. Tindakan 2
Pembelajaran tindakan 2 dilaksanakan pada hari Senin, 23 Januari 2017 selama 

dua jam pelajaran, yakni pada pukul 08.00-09.20 WIB. Jumlah siswa 30 orang.
c. 

Sedangkan pada tindakan 2 proses pembelajaran secara keseluruhan berjalan 
dengan baik jika dibandingkan dengan tindakan 1 dan tindakan pada siklus sebelumnya. 
Pada tindakan 2 juga dilaksanakan tes untuk mengukur dan mengetahui hasil belajar 
siswa pada siklus 2, datanya sebagai berikut.

Tabel Hasil Belajar Siklus 2
No Nilai (N) Frekuensi (F) N.F Keterangan
1 100 5 500 Tuntas
2 90 6 540 Tuntas
3 80 7 560 Tuntas
4 70 9 630 Tuntas
5 60 2 120 Tidak Tuntas
6 50 1 50 Tidak Tuntas
7 40 - - Tidak Tuntas
8 30 - - Tidak Tuntas
9 20 - - Tidak Tuntas
10 10 - - Tidak Tuntas
11 0 - - Tidak Tuntas

Jumlah 30 2400
Rata-Rata 80
Ketuntasan (%) 90
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus 2 sangat 
memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari perolehan hasil belaar siswa yang telah mencapai 
indikator keberhasilan siklus 2 yang ditetapkan. Selain itu, hasil belajar siswa pada 
sikus 2 juga telah mencapai target klasikal (85% ketuntasan) dan bahkan melebihinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, secara keseluruhan proses pembelajaran 
mengalami perubahan dan peningkatan secara berangsur dari tiap tindakan dan siklusnya. Proses 
pembelajaran pada siklus 1 tindakan 1 menemui banyak kendala dan kekurangan

Kendala dan kekurangan yang ada pada tindakan pertama dianggap wajar karena baru pertama kali 

dan peningkatan. 

Rekomendasi siklus 1 dilaksanakan pada siklus 2, dan hasilnya menunjukkan ada perubahan dan 
peningkatan pada siklus 2 tindakan 1.

Tindakan 1 memang masih menemui beberapa kendala dan kekurangan. Akan tetapi, kendala dan 
kekurangan yang ada pada tindakan 1 tidak terjadi lagi pada tindakan 2.

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa model 
dapat meningkatkan proses belajar siswa dalam pembelajaran Matematika di kelas VII pada 

materi perbandingan. Dalam proses pembelajarannya siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam 
menyelesaikan soal melalui berbagai kegiatan seperti investigasi, diskusi dan presentasi. 

dalam pembelajaran Matematika di kelas VII pada materi perbandingan. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya peningkatan hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes yang telah dilaksanakan, dari siklus 1 
ke siklus 2. Peningkatan hasil belajar siswa selama penelitian terlihat jelas pada tabel dan diagram di 
bawah ini.

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar
Aspek Hasil Belajar Siklus 1 Siklus 2
Rata-Rata 70 80
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Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada 
siklus 1 mencapai rata-rata 70 dengan ketuntasan sebesar 70%. Sedangkan pada siklus 2 hasil 
belajar siswa mencapai rata-rata 80 dengan ketuntasan sebesar 90%. Jadi, secara keseluruhan 
telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa sebesar 10 secara rata-rata dan 20% secara 
ketuntasan.

mengasah serta mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah atau soal. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

pada akhirnya peneliti menarik kesimpulan dari penelitan yang telah dilaksanakan. Kesimpulan 
yang ada merupakan jawaban atas rumusan masalah dari penelitian ini. Adapun kesimpulan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika 
di kelas VII pada materi perbandingan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Hasil belajar siswa pada siklus 1 mencapai rata-rata 70 
dengan ketuntasan sebesar 70%. Sedangkan pada siklus 2 hasil belajar siswa mencapai rata-
rata 80 dengan ketuntasan sebesar 90%. Jadi, secara keseluruhan telah terjadi peningkatan hasil 
belajar siswa sebesar 10 secara rata-rata dan 20% secara ketuntasan.

Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa telah terjawabnya rumusan masalah dari 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika di kelas VII pada 
materi perbandingan. Selain itu, kesimpulan yang ada juga telah enjawab hipotesis dari 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika di kelas VII pada 
materi perbandingan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti sebagai seorang pendidik 
mendapatkan pengalaman yang berharga. Atas dasar pengalaman yang telah diperoleh, peneliti 
menyarankan beberapa hal khususnya kepada pendididk atau guru serta pihak sekolah atau 
lembaga pendidikan sebagai berikut:

Guru yaitu hendaknya menggunakan konteks pada awal pembelajaran melalui lingkungan 
yang ada dan dekat di sekitar siswa, khususnya dalam pembelajaran Matematika sehingga 
lebih bermakna bagi siswa; perlu memiliki semangat untuk memperbaharui dan meningkatkan 
kualitas mengajarnya; hendaknya memiliki perencanaan pengajaran yang matang dalam setiap 
kegiatan pembelajaran; dan perlu mengetahui karakteristik siswa sebagai dasar memberikan 
pelayanan pendidikan yang tepat dan terbaik.

Sekolah yaitu sekolah perlu peka terhadap proses pembelajaran; seyogyanya terus 
melakukan evaluasi proses belajar mengajar di sekolah secara intensif. Sehingga kelemahan 
dan kekurangan yang ada dapat segera diatasi; hendaknya mendukung dalam hal yang bersifat 
membangun dan memperbaiki proses pembelajaran. Baik dengan menyediakan sarana dan 
prasarana ataupun dukungan moril.
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