
Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta               Volume IV, Nomor 3, September 2018 

 

Yuliana Sari   314  

PENERAPAN MODEL PENGAJARAN LANGSUNG 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA  

KELAS VI SDN 026 SUKAJADI DUMAI 

 

 

Oleh 

Yuliana Sari 

Guru SDN 026 Sukajadi 

Email : yulianasari1805@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

kelas VI SDN 026 Sukajadi dengan penerapan model pengajaran langsung. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes berupa tes hasil belajar dan 

teknik nontes berupa observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa. Subjek 

penelitian tindakan kelas ini adalah seluruh siswa kelas VI yang berjumlah 

sebanyak 21 siswa. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 3 bulan 

pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa dengan 

model pengajaran langsung. Pada prasiklus, skor rata-rata kelas adalah 56,2 

dengan persentase ketuntasan klasikal 28,57%. Pada siklus I, skor rata-rata kelas 

meningkat menjadi 74,8 dengan persentase ketuntasan klasikal 47,62%. Pada 

siklus II, skor rata-rata kelas mencapai 91,4 dengan persentase ketuntasan 

klasikal 100%. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa 

penerapan model pengajaran langsung dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas VI SDN 026 Sukajadi Dumai. 

 

Kata Kunci: pengajaran langsung, belajar, matematika 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bagi sebagian besar siswa, pelajaran matematika merupakan pelajaran 

yang sulit untuk dipahami sehingga banyak siswa yang dihinggapi rasa takut, 

bosan, dan jenuh saat pembelajaran matematika berlangsung. Hal ini disebabkan 

antara lain oleh penekanan berlebihan pada penghafalan semata, penekanan pada 

kecepatan berhitung, pengajaran otoriter, kurangnya variasi dalam proses belajar 

mengajar dan penekanan berlebihan pada prestasi individu. Agar siswa menjadi 

cermat, teliti dan cepat dalam berhitung siswa harus dilatih secara kontinu. Untuk 

itu diperlukan kemampuan aritmatika yang optimal. Untuk menjadikan 

matematika sesuatu yang menarik bagi siswa adalah dengan melibatkan secara 

intensif kemampuan intelektual siswa dan menantangnya untuk berpikir secara 

logis karena pada dasarnya siswa mampu mencapai tingkat kepandaian yang 

optimal dalam aritmatika, mampu berpikir secara cepat dan tepat dengan adanya 

konsentrasi yang tinggi.  

Menurut Soedjadi dan Masriyah seperti yang dikutip oleh Suyitno 

(2004:52), ciri-ciri matematika adalah memiliki objek yang abstrak, mendasarkan 
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diri pada kesepakatan-kesepakatan, sepenuhnya menggunakan pola pikir deduktif 

dan dijiwai dengan kebenaran konsisitensi. Jika dilihat dari konsep dan penalaran 

di atas,, sulit bagi siswa Sekolah Dasar (SD) untuk memahaminya. Ciri 

keabstrakan matematika beserta ciri lainnya yang tidak sederhana, menyebabkan 

matematika tidak mudah untuk dipelajari sehingga banyak siswa yang kurang 

tertarik, bosan, benci, dan merasa takut terhadap pelajaran matematika.. Oleh 

karena itu, perlu diadakan pemilihan dan penyesuaian materi serta penerapan 

metode pembelajaran yang tepat sehingga materi pembelajaran dapat lebih mudah 

dipahami oleh siswa SD.  

Berdasarkan hasil observasi prapenelitian tindakan kelas, diperoleh 

informasi bahwa pembelajaran matematika pada materi “Sifat-sifat Bangun 

Datar” di kelas VI SDN 026 Sukajadi menunjukkan hasil belajar yang kurang 

memuaskan. Sebagian besar siswa tidak dapat menuntaskan materi pembelajaran 

sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sekolah. Berdasarkan hasil 

prapenelitian tersebut, hanya 6 siswa (28,6%) dari 21 siswa yang memperoleh 

nilai di atas KKM 76,5.  

Penulis menemukan berbagai fenomena atau gejala yang muncul ketika 

pembelajaran matematika di kelas yaitu: (1) siswa tidak aktif dalam pembelajaran 

matematika, (2) siswa tidak mau bertanya jika tidak paham, (3) siswa tidak 

memperhatikan ketika guru menyampaikan materi, (4) siswa tidak tenang dan 

berisik di dalam kelas, (5) kurangnya motivasi siswa dalam belajar, dan (6) hasil 

belajar siswa masih rendah. Sementara itu, di dalam rumusan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, tujuan pembelajaran matematika adalah melatih 

dan menumbuhkan cara berpikir sistematis, logis, kreatif dan konsisten serta 

mengembangkan sikap gigih dan percaya diri sesuai dengan pemecahan masalah. 

Karena pentingnya tujuan pembelajaran tersebut, maka hendaklah siswa dapat 

menguasai setiap kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum pembelajaran 

matematika. 

Masalah yang timbul selama pembelajaran matematika dapat disebabkan 

oleh berbagai hal, antara lain: metode atau model pembelajaran yang tidak 

bervariasi dan tidak sesuai dengan kondisi siswa, guru cenderung menggunakan 

metode pembelajaran yang konvensional dalam proses pembelajaran sehingga 

proses komunikasi saat pembelajaran berlangsung hanya bersifat satu arah, 

kurangnya alat peraga dalam kegiatan belajar-mengajar dan kurangnya minat 

siswa karena pembelajaran yang kurang menarik dan menyenangkan.  

Menyikapi hasil prapenelitian dan pengamatan selama poses pembelajaran 

maematika tersebut, penulis merasa perlu mengadakan perbaikan pembelajaran 

dengan melakukan penelitian tindakan kelas guna memperbaiki kualitas 

pembelajaran sehingga siswa mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

Oleh karena itu, penulis ingin menerapkan model pengajaran langsung sehingga 

siswa dapat belajar langsung dari contoh yang ditunjukkan modeling. Model 

pengajaran langsung menjadi alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan didasarkan pada pendapat Bandura seperti yang dikutip oleh Irdana 

(2003:24) bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengalaman selektif, 

kemudian mengingat dan meniru tingkah laku orang lain. Artinya, manusia dapat 
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belajar melalui modeling, yaitu contoh atau model dipelajari melalui pengamatan 

terhadap perilaku seseorang. 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah penerapan model 

pembelajaran langsung dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 

VI SDN 026 Sukajadi Dumai?” 

Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas VI SDN 026 Sukajadi dengan penerapan 

model pengajaran langsung. 

Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian tindakan kelas ini, diharapkan akan memberikan 

manfaat untuk berbagai pihak, yaitu: 

1. Bagi Siswa 

a. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa yang masih rendah 

b. Sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.  

c. Sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan siswa 

dalam berpikir kompleks.  

d. Sebagai umpan balik terhadap keberhasilan belajar siswa. 

2. Bagi Guru 

a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengajaran matematika secara   

berkesinambungan. 

b. Memanfaatkan hasil penelitian untuk menyusun program peningkatan 

efektifitas pengajaran matematika di kelas pada tahap berikutnya. 

c. Meningkatkan efisiensi pengelolaan instruksional guru dalam pengajaran 

matematika. 

d. Dengan penelitian ini guru akan termotivasi untuk terus melakukan 

berbagai penelitian lainnya sehingga dapat menumbuhkan budaya meneliti 

pada komunitas guru. 

3. Bagi Sekolah 

a. Memberikan informasi tentang kemampuan guru dalam memvariasikan  

bentuk pelayanan kepada siswa dalam belajar.  

b. Memperoleh metode pembelajaran yang memiliki keberpihakan kepada 

siswa lebih dominan dibanding metode belajar yang lain.  

c. Memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi sekolah karena penelitian  

tindakan kelas ini dapat meningkatkan kualitas sekolah. 

d. Meningkatkan kinerja, proses, dan produktivitas sumber daya sekolah 

sebagai lembaga pendidikan dasar yang unggul 

4. Bagi Peneliti  

a. Bahan rujukan dan landasan kepada peneliti lain untuk menerapkan model 

pengajaran langsung pada penelitian serupa dengan ruang lingkup yang 

lebih luas di masa mendatang. 
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b. Dapat mengembangkan kemampuan dalam penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian tindakan kelas yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran di 

kelas. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pengajaran Langsung 

Model pengajaran langsung (direct instruction) merupakan suatu 

pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa dalam mempelajari 

keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah 

demi selangkah. Model pengajaran langsung ini dirancang khusus untuk 

menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural 

dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan 

dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah (Nur dan 

Kardi:2000). 

Menurut Aren seperti yang dikutip oleh Mayasari (2007) model 

pengajaran langsung yang bertumpu pada prinsip, perilaku, dan teori belajar sosial 

telah dirancang khusus untuk menunjukkan proses belajar siswa berkaitan dengan 

pengetahuan prosedural dan deklaratif. 

Lebih lanjut, pendapat senada juga dikemukakan oleh Nur seperti yang 

dikutip oleh Mayasari (2007) yang menyatakan bahwa model pengajaran 

langsung dirancang untuk membelajarkan siswa tentang pengetahuan prosedural 

untuk memperoleh keterampilan serta pengetahuan deklaratif terstruktur untuk 

memperoleh pengetahuan. Perencanaan model pengajaran langsung ini meliputi 

membuat tujuan pembelajaran, yaitu deskripsi tujuan guru tentang hal-hal yang 

akan dipelajari siswa. Tujuan harus bermakna, jelas, dan spesifik. Tujuan perilaku 

siswa meliputi: perilaku siswa, situasi pengetesan, dan kriteria kinerja. Melakukan 

analisis tugas sebagai alat untuk mendefinisikan suatu keterampilan atau 

pengetahuan, apakah diberikan secara bertahap atau keseluruhan kepada siswa. 

Merencanakan waktu yang cukup dan ruang belajar yang tepat. 

Model pengajaran langsung menekankan pada penguasaan konsep dan 

atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif, dengan ciri-

ciri sebagai berikut: (a) transformasi keterampilan secara langsung, (b) 

pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu, (c) materi pelajaran yang telah 

terstruktur, (d) lingkungan belajar yang telah terstruktur, dan (e) distruktur oleh 

guru (Depdiknas: 2009). 

Sementara itu, pengajaran langsung menurut Kardi seperti yang dikutip 

oleh Trianto (2007) dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktik, 

dan kerja kelompok. Pengajaran langsung digunakan untuk menyampaikan 

pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Penyusunan 

waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran harus seefisien 

mungkin sehingga guru dapat merancang dengan tepat waktu yang digunakan. 

Dari berbagai pendapat yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa model pengajaran langsung adalah model pengajaran yang 

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan 

pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, 

yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap. Joyce dan Weil seperti yang 
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dikutip Trianto (2007), mengemukakan pengajaran langsung memiliki lima fase 

yang sangat penting. Kelima fase tersebut adalah fase orientasi, fase presentasi 

atau demonstrasi, fase latihan terstruktur, fase latihan terbimbing dan fase latihan 

mandiri, yang membutuhkan peran berbeda dari pengajar. 

Hasil Belajar  

Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

yang positif pada diri seseorang, baik dari segi keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, dan kemampuan yang 

dihasilkan dari pengalaman dan latihan. Sejalan dengan pendapat Whiterington 

(dalam Hamalik:2005) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan dalam 

kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru yang 

berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. 

Menurut Crow dan Crow, dan Hilgard (dalam Hamalik:2005) belajar 

adalah diperolehnya kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. Pendapat 

yang berbeda dikemukakan oleh Usman (2000:5) yakni belajar merupakan proses 

perubahan tingkah laku individu berkat adanya interaksi antara individu dan 

individu dengan lingkungannya. Hamalik (2005:27) mengemukakan belajar 

adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Dari 

beberapa pendapat tersebut dapat penulis simupkan bahwa belajar merupakan 

suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan hasil suatu tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, sikap, apresiasi, 

abilitas, dan keterampilan. Hasil belajar bukan hanya penguasaan suatu hasil 

latihan saja, melainkan perubahan perilaku. Tingkah laku dalam belajar memiliki 

unsur subjektif dan unsure motoris. Unsur subjektif adalah unsur rohaniah, 

sedangkan unsur motorisadalah unsur jasmaniah. Tingkah laku manusia terdiri 

dari sejumlah aspek.Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan pada aspek-

aspek tersebut. Adapun aspek-aspek tersebut adalah: 1) pengetahuan, 2) 

pengertian, 3) kebiasaan, 4) keterampilan, 5) apresiasi, 6) emosional, 7) hubungan 

sosial, 8) jasmani, 9) etis atau budi pekerti, dan 10) sikap (Hamalik, 2005). 

Jika seseorang telah melakukan perbuatan belajar, akan terlihat terjadinya 

salah satu atau beberapa aspek tingkah laku diatas. Horword Kingsley (dalam 

Hamalik, 2005) membagi tiga macam hasil belajar yaitu Keterampilan dan 

kebiasaan, Pengetahuan dan pengertian, dan Sikap dan cita-cita 

Menurut Djamarah dan Zain (2002) hasil belajar adalah suatu hasil yang 

diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan pada diri individu 

sebagai hasil dari aktivitas belajar. Pendapat serupa dikemukakan oleh Purwanto 

(2010) yang menyatakan hasil belajar adalah perwujudan kemampuan akibat 

perubahan perilaku yang dilakukan oleh usaha pendidikan. 

Lebih lanjut, Purwanto (2010) mengemukakan bahwa hasil belajar 

merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses 

belajar mengajar. Hasil belajar merupakan realisasi dari tercapainya tujuan 

pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur sangat tergantung kepada tujuan 

pendidikannya. Jadi, hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang harus 
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disesuaikan dengan tujuan pendidikan karena hasil belajar diukur untuk 

mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar.  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitan 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI SDN 026 Sukajadi yang 

berjumlah 21 siswa. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai 

dengan Maret tahun 2017 pada satu rombongan belajar. Penelitian dilaksanakan di 

SDN 026 Sukajadi Dumai. Tindakan dalam penelitian ini dilaksanakan di kelas VI 

pada semester II, tahun pelajaran 2016/2017.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui teknik tes dan nontes. 

Teknik tes dilakukan untuk memperoleh data mengenai hasil belajar kognitif 

siswa sementara untuk data nontes dilakukan dengan observasi atau pengamatan 

aktivitas selama proses pembelajaran. 

 

Teknik Analisis Data 

Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Berikut ini dipaparkan 

analisis data hasil belajar kognitif dan data aktivitas belajar. Data hasil belajar 

kognitif siswa diperoleh dari hasil tes setiap akhir siklus. Data hasil belajar siswa 

di analisa dengan menggunakan rumus: 

N = B/St x 100 

Keterangan: 

N : skor siswa 

B : jumlah skor yang benar 

St : skor teoretis 

Ketuntasan klasikal pada penelitian ini menggunakan acuan ketuntasan 

klasikal dari Depdiknas, yaitu sekurang-kurangnya 85% siswa memperoleh nilai ≥ 

80. Selanjutnya, skor yang diperoleh siswa dikonversikan menjadi nilai huruf dan 

kriteria dengan konversi skala 5 sebagai berikut ini. 

  

Tabel 1. Pedoman Konversi Skor 

Tingkat Penguasaan Hasil Penilaian 

Nilai Kualifikasi 

86 – 100  A Sangat baik 

71 – 85  B Baik   

56 – 70  C Cukup 

≤ 55 D Kurang 

Sumber: Depdiknas (2013) 

 

Observasi aktivitas guru dan siswa dilakukan selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan lembaran observasi. Aktivitas guru dan siswa dinilai sesuai 

dengan fase-fase model pembelajaran konstruktivisme. Skala nilai yang dipakai 

dalam observasi aktivitas guru dan siswa  yaitu: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup 
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baik), 2 (tidak baik), dan 1 (sangat tidak baik). Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

P = ST/SM ×100%. 

Keterangan: 

P : angka persentase 

ST : skor total 

SM : skor maksimum 

Untuk memudahkan analisis data, maka diberikan nilai atas observasi 

aktivitas guru dan siswa tersebut sesuai dengan kategori sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Pedoman Skor Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa 

No. Persen Interval Kategori 

1 86 – 100 Sangat Baik 

2 71 – 85 Baik 

3 56 – 70 Cukup 

4 ≤ 55 Kurang 

Sumber: Depdiknas (2013) 

Indikator kinerja penelitian tindakan kelas ini adalah jika siswa berhasil 

mencapai nilai sesuai KKM, yaitu ≥ 80 dengan ketuntasan klasikal sekurang-

kurangnya mencapai 85% dari jumlah seluruh siswa kelas. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus pertama terdiri dari dua 

kali pertemuan dan satu kali UH. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam 

perencanaan tindakan ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

pelaksanaan penelitian untuk mata pelajaran matematika adalah sebagai berikut 

yaitu meminta bantuan teman sejawat sebagai mitra untuk pemecahan masalah 

dan sekaligus sebagai observer dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. 

Menentukan materi pembelajaran yang akan disajikan dan membuat Rencana 

Perbaikan Pembelajaran (RPP) dengan kegiatan pembelajaran yang 

mencerminkan penggunaan model pengajaran langsung. Menyiapkan sarana dan 

prasarana pembelajaran termasuk media pembelajaran dan alat peraga. 

Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). Menyediakan lembaran observasi dan 

catatan pengamatan. 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus pertama dilakukan untuk dua 

kali pertemuan. Kegiatan awal pembelajaran dilaksanakan selama 10 menit yang 

dimulai dengan kegiatan orientasi kelas seperti salam, menyiapkan kelas, berdoa, 

absensi, dan menanyakan kesiapan siswa untuk menerima pelajaran. Selanjutnya, 

guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa 

tentang materi yang akan dipelajarai. Setelah melakukan apersepsi, guru 

menerapkan fase pertama dalam model pengajaran langsung, yaitu menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 
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Setelah kegiatan awal, guru melakukan kegiatan inti pembelajaran dengan 

alokasi waktu selama 45 menit. Pada kegiatan inti, terdapat 4 fase model 

pengajaran langsung, yaitu fase kedua sampai dengan fase kelima. Pada fase 

kedua, guru mendemonstrasikan materi berdasarkan gambar yang ditunjukkan 

guru sementara siswa memperhatikan penjelasan dan demonstrasi guru. Beberapa 

siswa diminta untuk menyelesaikan soal yang terdapat di papan tulis. 

Fase berikutnya adalah fase ketiga, yaitu guru memberikan tugas kepada 

siswa dengan memberikan lembar latihan terbimbing dan guru menunjukkan 

kesediaannya untuk membimbing siswa dalam mengerjakan lembar latihan soal. 

Setelah siswa selesai mengerjakan lembar latihan terbimbing, guru mengecek 

pemahaman siswa dengan meminta seorang siswa mendemonstrasikan kembali 

materi yang telah dijelaskan guru. Jika siswa melakukan kesalahan, guru 

memberikan umpan balik. Kegiatan tersebut merupakan fase keempat dalam 

model pengajaran langsung. Fase terakhir pada model pengajaran langsung, guru 

memberikan latihan lanjutan kepada seluruh siswa. 

Kegiatan akhir pembelajaran berlangsung selama 15 menit. Pada kegiatan 

akhir pembelajaran, guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan pada kegiatan awal. 

Selanjutnya, guru memberikan evaluasi kepada seluruh siswa. Kegiatan akhir 

ditutup dengan tindak lanjut  yaitu pemberian tugas rumah kepada siswa. 

Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh oleh siswa, ternyata proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya peningkatan jika 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada data awal. Pada siklus I, siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik berjumlah 3 orang (14,29%), 

siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik berjumlah 7 orang (33,33%), 

siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang berjumlah 6 orang 

(28,57%), dan siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat kurang 

berjumlah 5 orang (23,81%). Ketuntasan klasikal pada siklus I meningkat menjadi 

47,62% (10 siswa).  

Hasil observasi siswa pada siklus I ini menunjukkan bahwa antusiasme 

siswa masih sangat kurang dalam menerima pembelajaran. Tidak hanya itu, 

perhatian, keseriusan, dan respon atau sikap yang ditunjukkan oleh siswa juga 

masih kurang. Akibatnya, hasil evaluasi yang dicapai oleh siswa kurang 

memuaskan. Oleh karena itu, penelitian perbaikan pembelajaran perlu dilanjutkan 

ke siklus II agar ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal yang diharapkan 

dapat tercapai. 

Siklus II 

Pada siklus II, terjadi peningkatan hasil evaluasi siswa jika dibandingkan 

dengan siklus I. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 

berjumlah 16 orang (76,19%) dan siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

baik berjumlah 5 orang (23,81%). Ketuntasan klasikal pada siklus II ini telah 

mencapai 100% karena seluruh siswa telah berhasil mencapai nilai di atas KKM 

yang telah ditetapkan. Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II, siswa juga 

mengalami peningkatan. Hampir seluruh siswa memberikan respon terhadap 

penjelasan guru, siswa telah memahami langkah pembelajaran dan menjawab 
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pertanyaan guru dengan benar, siswa mampu menyelesaikan soal latihan 

terbimbing, siswa aktif dalam mengajukan pertanyaan, dan menyimpulkan materi 

pembelajaran dengan baik.  

Hasil observasi ini menunjukkan hasil yang memuaskan. Tidak ada lagi 

siswa yang bermain-main ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Perhatian dan 

keseriusan siswa telah terfokus dengan baik ketika proses pembelajaran 

berkangsung. Sikap positif juga ditunjukkan siswa pada akhir pembelajaran 

sehingga hasil evaluasi yang dicapai siswa jauh lebih baik dibandingkan dari 

pratindakan dan siklus I.  

Berdasarkan analisis data ketercapaian secara individu dan klasikal 

diperoleh fakta bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan 

model pengajaran langsung pada materi sifat-sifat bangun datar. Hasil peneilitian 

ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa model pengajaran langsung dapat 

menjadi alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan didasarkan pada 

pendapat Bandura seperti yang dikutip oleh Irdana (2003:24) bahwa sebagian 

besar manusia belajar melalui pengalaman selektif, kemudian mengingat dan 

meniru tingkah laku orang lain. Artinya, manusia dapat belajar melalui modeling, 

yaitu contoh atau model dipelajari melalui pengamatan terhadap perilaku 

seseorang. 

 

Pembahasan 
Berikut ini disajikan hasil belajar siswa sebelum penelitian (data awal) dan  

setelah diterapkan model pengajaran langsung, yaitu siklus I dan siklus II. 

 

Tabel 3. Kategorisasi Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VI  

pada Data Awal, Siklus I, dan Siklus II 

No Rentang 

Nilai 

Keterangan Hasil Belajar 

Data Awal Siklus I Siklus II 

1 90 – 100  Sangat Baik - 3 (14,29%) 16 (76,19%) 

2 80 – 89  Baik 4 (19,05%) 7 (33,33%) 5 (23,81%) 

3 70 – 79  Sedang 2 (9,52%) - - 

4 60 – 69  Kurang 9 (42,86%) 6 (28,57%) - 

5 < 60 Sangat Kurang 6 (28,57%) 5 (23,81%) - 

Jumlah 21 (100%) 21 (100%) 21 (100%) 

Sumber: Data Olahan (2017) 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi sebagai berikut yaitu 

sebelum dilakukan perbaikan pembelajaran (data awal), siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori baik berjumlah 4 orang (19,05%), siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori sedang berjumlah 2 orang (9,52%), siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori kurang berjumlah 9 orang (42,86%), dan siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori sangat kurang berjumlah 6 orang (28,57%).  

Pada siklus I, siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 

berjumlah 3 orang (14,29%), siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik 

berjumlah 7 orang (33,33%), siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

kurang berjumlah 6 orang (28,57%), dan siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori sangat kurang berjumlah 5 orang (23,81%).  
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Pada siklus II, siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 

berjumlah 16 orang (76,19%) dan siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

baik berjumlah 5 orang (23,81%). Ketuntasan klasikal sebelum diterapkan model 

pengajaran langsung dan setelah diterapkan model pengajaran langsung dapat 

dirangkum sebagaimana berikut ini. 

 

Tabel 4. Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VI  

pada Data Awal, Siklus I, dan Siklus II 

Kategori Ketuntasan Data Awal Siklus I Siklus II 

Tuntas 6 (28,57%) 10 (47,62%) 21 (100%) 

Tidak Tuntas 15 (71,43%) 11 (52,38%) - 

Rata-rata Kelas 56,2 74,8 91,4 

Jumlah 21 (100%) 21 (100%) 21 (100%) 

Sumber: Data Olahan (2017) 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa pada data awal 

ketuntasan klasikal hanya 28,57% (6 siswa). Pada siklus I, ketuntasan klasikal 

mengalami peningkatan sebesar 47,62% (10 siswa) dan pada siklus II ketuntasan 

klasikal telah mencapai 100% (21 siswa). Hasil belajar siswa pada data awal, 

siklus I, dan siklus II dapat digambarkan dengan diagram berikut ini. 

 
Gambar 1. Diagram Batang Ketuntasan Klasikal 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data penelitian, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa telah tercapainya ketuntasan klasikal dan ketuntasan 

individu terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini 

ditunjukkan oleh peningkatan hasil evaluasi sebelum dan setelah dilaksanakan 

penelitian tindakan kelas. Sebelum penelitian tindakan kelas dilakukan, siswa 

yang berhasil mencapai nilai di atas KKM hanya 6 orang (28,6%). Ssetelah 

dilaksanakan penelitian, terjadi peningkatan hasil belajar siswa. pada siklsu I, 
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jumlah siswa yang berhasil mencapai KKM sebanyak 10 orang dengan ketuntasan 

klasikal 47,62%. Pada siklus II seluruh siswa berhasil memperoleh nilai di atas 

KKM dengan ketuntasan klasikal mencapai 100%. Dengan demikian, model 

pengajaran langsung pada pelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VI SDN 026 Sukajadi Dumai. 

 

Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, di bawah ini disajikan saran sebagai berikut: 

1. Model pengajaran langsung hendaknya dapat disajikan sebagai metode 

alternatif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran, 

khususnya ketika materi pembelajaran yang akan diajarkan cocok untuk 

dipresentasikan dengan pola penjelasan, pemodelan, pertanyaan, dan 

penerapan. 

2. Hendaknya para guru SD dapat meningkatkan pengetahuan tentang berbagai 

metode dan teknik dalam mengajar. Hal ini disebabkan guru yang tidak 

menguasai berbagai pengetahuan tentang teknik dan metode pembelajaran 

yang tepat dapat menimbulkan hasil yang dicapai belum maksimal.  

3. Apapun jenis pendekatan, metode, strategi atau teknik pembelajaran yang 

digunakan guru, haruslah tetap mengacu pada kebutuhan dan karakteristik 

siswa. Peran guru hanya sebagai fasilitator dan motivator bagi perkembangan 

individu siswa. 
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