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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar matematika siswa setelah diterapkannya strategi pembelajaran 

FIRE-UP pada siswa kelas V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai tahun pelajaran 

2016/2017. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan di kelas V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai tahun pelajaran 2016/2017 

dengan jumlah siswa sebanyak 23 orang. Tindakan yang dilakukan dengan 

menerapkan strategi pembelajaran FIRE-UP. Penelitian dilakukan dalam dua 

siklus. Penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan 

Dumai Timur Kota Dumai tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini dapat dilihat dari 

fakta bahwa terjadi peningkatan jumlah siswa yang memiliki nilai diatas KKM 

sesudah tindakan dibandingkan dengan jumlah siswa yang memiliki nilai diatas 

KKM sebelum tindakan dengan persentase ketuntasan berturut-turut 31,25%; 

56,25% dan 93,75%. 

 

Kata Kunci : Hasil Belajar Matematika, Strategi Pembelajaran FIRE-UP 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan nasional bidang pembelajaran matematika yaitu agar peserta didik 

memiliki kemampuan: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. (2) Menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi metematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. (4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. (5) Memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin 

tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 
percaya diri dalam pemecahan masalah (BSNP, 2009). 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional bidang pembelajaran 

matematika yang dinyatakan dalam KTSP tersebut maka diperlukan pengajaran 

yang baik dalam proses pembelajaran. Menurut Nana Sudjana (2009) keberhasilan 
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siswa tidak terlepas dari kualitas pengajaran yang dilakukan guru, kualitas 

pengajaran mempunyai hubungan berbanding lurus dengan hasil belajar. Artinya 

semakin tinggi kualitas pengajaran semakin tinggi pula hasil yang diperoleh. Oleh 

sebab itu, salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan suatu 

strategi pembelajaran yang dapat melibatkan siswa dalam aktivitas belajar, 

sehingga akan mempermudah siswa dalam menanamkan pengetahuan dalam 

pikirannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di kelas V-A SD Negeri 024 Teluk 

Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai hasil belajar matematika siswa kelas 

V masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari ulangan harian siswa pada materi pokok 

pecahan tahun pelajaran 2016/2017 yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum yang telah ditetapkan sekolah yaitu 75. 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa ini terjadi karena kurang 

aktifnya siswa dalam mencari dan menyerap informasi. Hal tersebut dapat ditandai 

dari prilaku siswa yang hanya menunggu penjelasan materi selanjutnya dari guru 

tanpa mau membaca dan mempelajarinya terlebih dahulu, sehingga persiapan 

siswa untuk menerima informasi yang disampaikan guru sangat kurang. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut guru telah memotivasi siswa untuk 

mempelajari materi di rumah, mengingatkan kembali materi yang telah diajarkan 

dan memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. Namun usaha yang telah 

dilakukan guru tersebut belum dapat membantu siswa untuk mencapai hasil belajar 

yang diharapkan. 

Dengan memperhatikan kondisi di atas, maka perlu adanya perbaikan 

dalam proses pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru. Salah satu 

strategi pembelajaran yang diharapkan dapat mengaktifkan siswa untuk 

mempelajari materi di rumah sebelum materi disampaikan oleh guru di sekolah 

adalah strategi pembelajaran FIRE-UP karena pada strategi pembelajaran FIRE-

UP ini siswa diharapkan mengerjakan tugas pendahuluan yang berisikan soal-soal 

yang berkaitan dengan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Diharapkan 

dengan strategi pembelajaran FIRE-UP dapat mempermudah siswa dalam 

memahami materi, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Apakah penerapan strategi 

pembelajaran FIRE-UP dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 

V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai pada 

materi Sifat-sifat Bangun Datar dan Bangun Ruang? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

kelas V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai 

pada materi Sifat-sifat Bangun Datar dan Bangun Ruang melalui penerapan 
strategi pembelajaran FIRE-UP. 
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Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi siswa kelas V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur 

Kota Dumai, dapat menggabungkan, mengkaitkan dan menambahkan 

informasi baru ke dalam pengetahuan dasar yang dimiliki sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajarnya terutama pada materi pokok sifat-sifat bangun 

datar dan bangun ruang. 

2. Bagi guru matematika kelas V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan 

Dumai Timur Kota Dumai, untuk memperbaiki proses pembelajaran 

matematika di kelas V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai 

Timur Kota Dumai sehingga keoptimalan hasil belajar siswa dapat dicapai 

3. Bagi SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, 

diharapkan dapat dijadikan sebagai masukkan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota 

Dumai dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar matematika merupakan faktor penting dalam pendidikan, 

secara umum hasil belajar selalu dipandang sebagai perwujudan nilai yang 

diperoleh siswa melalui pembelajaran. Nana Sudjana, (2009) mengemukakan hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajar. Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, (2010) 

hasil belajar adalah apa yang diperoleh siswa setelah dilakukan aktivitas belajar. 

Dimyati dan Mudjiono (2009) menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil yang 

dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar 

setiap akhir pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan belajar. 

Hasil belajar matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan belajar berupa skor yang diperoleh 

dan dinyatakan dengan angka-angka melalui tes hasil belajar setelah proses 

pembelajaran matematika melalui penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP. 

 

Strategi Pembelajaran FIRE-UP 

Menurut L. Madden Thomas, (2009) mengetahui cara menggunakan FIRE-

UP dalam proses belajar dapat memungkinkan siswa menyerap informasi tanpa 

gangguan. Setiap huruf dari  FIRE-UP mewakili keenam langkahnya. Adapun 

keenam langkah tersebut adalah: 

1. Foundations/ Fondasi 

Fondasi merupakan persiapan yang memberikan rasa percaya diri saat 

menerima informasi yang dapat dilakukan dengan mengerjakan tugas baru 
sebelum menerima informasi. 
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2. Intake Information/ Menyerap Informasi 

Langkah ini memberikan peluang untuk menyerap informasi. Secara ilmiah 

informasi masuk ke dalam otak melalui panca indra dengan cara melihatnya, 

mendengarnya, menyentuhnya, mengecapnya atau menciumnya. 

3. Real Meaning/ Makna yang sebenarnya 

Langkah ketiga ini memberikan peluang untuk menciptakan makna yang 

sebenarnya untuk informasi baru yang baru saja diserap. Langkah ketiga ini 

dilakukan melalui proses yang disebut asimilasi. 

4. Express Your Knowledge/ Ungkapkan pengetahuan anda 

Langkah keempat ini memberikan peluang untuk mengungkapkan pengetahuan 

yang dimiliki kepada orang lain. Ketika anda menunjukkan bahwa anda tahu, 

kepercayaan diri akan bertambah. 

5. Use Available Resources/ Manfaatkan sumber daya yang tersedia 

Langkah kelima ini memungkinkan anda memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia untuk meningkatkan proses belajar. 

6. Plan of Action/ Perencanaan tindakan 

Perencanaan didefinisikan sebagai proses menetapkan bagaimana suatu tujuan 

yang diinginkan akan dicapai, dan apa yang diperlukan untuk melakukannya. 

 

Hubungan Penerapan Strategi Pembelajaran FIRE-UP dan Hasil Belajar 

Matematika 

Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan oleh kualitas proses 

pembelajaran. Strategi pembelajaran FIRE-UP merupakan strategi yang memberi 

penekanan untuk mempengaruhi pola interaksi siswa yang melibatkan siswa dalam 

menelaah materi sebelum pelajaran dimulai, yang diberikan sebagai tugas 

pendahuluan siswa. Pada saat penyajian kelas terjadi interaksi siswa dengan guru 

dan interaksi siswa dengan siswa. 

Upaya melibatkan siswa dalam menelaah materi sebelum pelajaran dimulai 

pada strategi pembelajaran FIRE- UP dapat memantapkan kemampuan masing-

masing siswa dalam menyerap dan menguasai materi pelajaran. Selain melibatkan 

siswa dalam menelaah materi sebelum pelajaran dimulai, strategi pembelajaran 

FIRE-UP juga mendorong siswa untuk mengungkapkan pengetahuan yang telah 

dimilikinya. Hal-hal tersebut mampu membuat pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran menjadi lebih baik yang akhirnya akan berimbas pada peningkatan hasil 

belajar. 

 

METODE PENELITIAN 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif. Menurut 

Suharsimi Arikunto, dkk (2009) penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktek pembelajaran 

di kelas. Dalam penelitian tindakan kelas kolaboratif peneliti berkolaborasi dengan 

guru kelas V. Tindakan yang dilakukan pada penelitian ini adalah penerapan 
strategi pembelajaran FIRE-UP untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota 

Dumai. 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                         Volume V, Nomor 1, Maret 2019 

Arianti  5 

Penelitian ini diadakan pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

Penelitian dilaksanakan sebanyak dua siklus yang terdiri dari 6 kali pertemuan dan 

2 kali ulangan harian. 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas V-A SD Negeri 024 Teluk 

Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Jumlah siswa kelas V-A SD Negeri 

024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai yaitu 23 orang terdiri dari 

12 orang siswa laki-laki dan 11 orang siswa perempuan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat 

pembelajaran yang berupa silabus, RPP, lembar tugas siswa, dan kartu pertanyaan 

dan kartu jawaban. Sedangkan instrumen pengumpulan data berupa lembar 

pengamatan, dan hasil tes. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan 

teknik tes. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 

deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data 

tentang aktifitas siswa dan guru selama proses pembelajaran dan data tentang 

ketuntasan hasil belajar matematika siswa. 

Analisis pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimum dilakukan dengan 

membandingkan nilai hasil belajar dengan KKM yang ditetapkan sekolah, yaitu 

75. Pada penelitian ini siswa dikatakan mencapai KKM apabila perolehan nilai 

hasil belajar   75. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Tindakan yang dilakukan pada penelitian ini adalah penerapan strategi 

pembelajaran FIRE-UP dalam pembelajaran matematika. Penelitian tindakan kelas 

ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. 

 

Siklus I 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti telah mempersiapkan instrumen penelitian yang 

terdiri dari perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpul data. Perangkat 

pembelajaran terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

disusun untuk lima kali pertemuan, dan lembar kerja siswa. Instrumen 

pengumpul data yang digunakan adalah lembar pengamatan untuk setiap kali 

pertemuan, dan perangkat tes hasil belajar matematika untuk ulangan harian I. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan ini, kegiatan pembelajaran membahas tentang sifat-

sifat bangun datar yang  berpedoman pada RPP I, Tugas Pendahuluan I dan 

LKS I. 

Pada pertemuan pertama ini, proses pembelajaran belum sesuai 

dengan perencanaan. Belum semua soal yang dapat dipresentasikan karena 
pada saat pengerjaan LKS waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan 

perencanaan awal . Untuk aktivitas guru, masih banyak kelemahan-

kelemahan yang harus diperbaiki. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut 

yaitu kurang jelasnya motivasi yang diberikan oleh guru, tulisan yang kurang 
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besar, kurang memotivasi siswa untuk berdiskusi saat mengerjakan LKS dan 

kurang tegas saat menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan kelas serta kurangnya pengelolaan waktu pembelajaran sehingga guru 

tidak sempat membimbing siswa untuk menyimpulkan materi. Kelemahan 

untuk aktivitas siswa terjadi pada saat pengerjaan LKS, beberapa siswa 

terlihat tidak mau berdiskusi dengan teman-temannya serta siswa masih 

malu untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk 

mengatasi kelemahan yang ditemui ini, maka sebelum proses pembelajaran 

pada pertemuan kedua, guru kembali menegaskan kepada siswa tentang 

langkah-langkah strategi pembelajaran FIRE-UP dan lebih mengalokasikan 

waktu dengan baik terutama saat pengerjaan LKS. 

b. Pertemuan Kedua 

Materi yang akan dibahas pada pertemuan kedua ini yaitu sifat-sifat 

bangun ruang (prisma tegak dan tabung) yang berpedoman pada RPP II, 

Tugas Pendahuluan II dan LKS II. 

Pada pertemuan kedua ini, aktivitas guru telah terlaksana dan 

kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pertemuan pertama sudah mulai 

diperbaiki seperti yang terlihat pada lembar pengamatan (Lampiran E2). 

Untuk aktivitas siswa, pada pertemuan kedua ini sudah mulai mengalami 

peningkatan. Peningkatan aktivitas siswa dapat dilihat dari sikap siswa yang 

tidak menolak saat ditunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya namun 

masih ada siswa yang tidak mau berdiskusi dengan teman sebangkunya serta 

terdapat siswa yang berjalan-jalan ke bangku lain. Untuk mengatasi 

kelemahan yang ditemui ini, maka guru berusaha untuk lebih tegas dalam 

mengelola kelas terutama untuk siswa yang berjalan-jalan saat diskusi. 

c. Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga ini materi yang akan dibahas adalah sifat-sifat 

bangun ruang (limas dan kerucut) yang berpedoman pada RPP III, Tugas 

Pendahuluan III, dan LKS III. 

Berdasarkan pengamatan, aktivitas guru sudah sesuai dengan 

rencana. Aktivitas siswa pada pertemuan ini juga mengalami peningkatan, 

semua siswa sudah mulai mau untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya 

dan siswa sudah berani untuk bertanya. 

3. Pengamatan 

a. Aktivitas Guru dan Siswa 

Untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam penerapan strategi 

pembelajaran FIRE-UP dilakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian data yang 

diperoleh melalui lembar pengamatan dianalisis. 

Dari hasil pengamatan untuk pertemuan pertama, terdapat beberapa 

kelemahan guru dalam melaksanakan tahap-tahap pembelajaran diantaranya 

guru kurang jelas dalam menyampaikan tata cara pelaksanaan pembelajaran 
sehingga pelaksanaan pembelajaran belum berjalan dengan baik. Pada 

pertemuan kedua, kelemahan-kelemahan pada pertemuan pertama sudah 

mulai diperbaiki, seperti yang terlihat pada lembar pengamatan. Namun 

masih ada kelemahan pada aktivitas guru dan siswa. Pada pengamatan 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                         Volume V, Nomor 1, Maret 2019 

Arianti  7 

pertemuan ketiga, dari hasil pengamatan terlihat aktivitas guru dan siswa 

sudah mulai ada perubahan dan sesuai dengan RPP, hal ini dapat dilihat pada 

lembar pengamatan. 

  

b. Hasil Belajar Siswa 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

tabel distribusi frekuensi berikut: 

Tabel 1. Daftar Distribusi Frekuensi  

Hasil Belajar Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2017) 

Berdasarkan daftar distribusi frekuensi di atas dapat dilihat bahwa 

frekuensi siswa yang bernilai di bawah KKM menurun dari skor dasar ke 

ulangan harian I. Adapun banyak siswa yang bernilai di atas KKM pada 

skor dasar adalah sebanyak 10 orang, meningkat menjadi 12 orang pada 

ulangan harian I 

 

Refleksi 

Dari observasi peneliti selama tiga kali pertemuan, banyak sekali 

kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dalam mengerjakan 

LKS masih terdapat siswa yang tidak mau berdiskusi dengan teman sebangkunya, 

beberapa siswa mengerjakan LKS secara individu dan terdapat siswa yang 

berdiskusi tidak dengan teman sebangkunya, sehingga suasana kelas menjadi tidak 

kondusif. Guru belum dapat membimbing semua siswa dalam meyelesaikan 

masalah yang dihadapi saat siswa mengerjakan LKS hal tersebut disebabkan oleh 

banyaknya kelompok diskusi yang terbentuk. Selain itu pada pertemuan pertama 

dan kedua siswa  malu untuk bertanya. Waktu yang belum dapat dialokasikan 

dengan baik membuat beberapa kegiatan pada pertemuan pertama tidak terlaksana 

sesuai rencana. 

 

Siklus II 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti telah mempersiapkan instrumen penelitian yang 

terdiri dari perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpul data. Perangkat 

Skor Dasar UH I

40  - 46 3 2

47  - 53 3 1

54  - 60 0 3

61  - 67 2 2

68  - 74 5 3

75  - 81 8 7

82  - 88 2 2

89  - 95 0 2

96  - 100 0 1

23 23

INTERVAL

∑f

HASIL BELAJAR
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pembelajaran terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

disusun untuk lima kali pertemuan, dan lembar kerja siswa. Instrumen 

pengumpul data yang digunakan adalah lembar pengamatan untuk setiap kali 

pertemuan, dan perangkat tes hasil belajar matematika untuk ulangan harian II. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan Pertama 

Materi yang akan dibahas pada pertemuan pertama ini yaitu 

kesebangunan yang berpedoman pada RPP V, Tugas Pendahuluan V dan 

LKS V. Pada pertemuan pertama ini, aktivitas guru telah terlaksana dan 

kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pertemuan keempat sudah 

diperbaiki. Untuk aktivitas siswa pada pertemuan kelima ini mengalami 

peningkatan. Peningkatan aktivitas siswa dapat dilihat dari sikap siswa yang 

bersungguh-sungguh dalam mengerjakan LKS V. 

b. Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua ini materi yang akan dibahas adalah simetri 

yang berpedoman pada RPP VI, Tugas Pendahuluan VI, dan LKS VI. 

Berdasarkan pengamatan, siswa terlihat lebih semangat selama proses 

pembelajaran. Secara keseluruhan penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP 

berjalan lancar dan sesuai perencanaan. 

 

3. Pengamatan 

a. Aktivitas Guru dan Siswa 

Untuk pertemuan keempat dari hasil pengamatan terlihat aktivitas 

guru belum sesuai dengan perencanaan pada RPP IV, karena guru tidak 

sempat membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran. Untuk 

aktivitas siswa pada pertemuan keempat ini sudah mengalami peningkatan. 

Siswa yang berkemampuan akademis yang tinggi lebih mudah menjelaskan 

dan memberikan bantuan kepada teman-temannya di dalam kelompok, 

sehingga guru lebih mudah dalam membimbing dan memberikan bantuan 

kepada siswa. 

Pada pertemuan kelima dan keenam aktivitas guru dan siswa sudah 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 

lembar pengamatan. Dari uraian tentang aktivitas guru dan siswa, secara 

umum dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP 

terlaksana sesuai dengan perencanaan. 

b. Hasil Belajar Siswa 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

tabel distribusi frekuensi berikut: 
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Tabel 2. Daftar Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2017) 

Dari peningkatan jumlah siswa yang memiliki nilai di atas KKM dari 

skor dasar ke ulangan harian I dan ulangan harian II, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perubahan hasil belajar siswa kearah yang lebih baik. 

Dengan demikian, pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa tindakan yang 

telah dilakukan berhasil sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Refleksi 

Pada siklus kedua ini keterlaksanaan proses pembelajaran mengalami 

peningkatan bila dibandingkan pada siklus pertama.  Keterlaksanaan pembelajaran 

pada siklus kedua ini sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang 

sudah direncanakan. Walaupun demikian, pada pelaksanaannya masih ada 

tindakan yang tidak sesuai yaitu pada pertemuan keempat guru belum sempat 

membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. Dari refleksi siklus kedua ini 

peneliti tidak melakukan perencanaan untuk siklus selanjutnya karena penelitian 

hanya dilakukan sebanyak dua siklus. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, diperoleh kesimpulan tentang 

aktivitas guru dan siswa serta ketercapaian KKM. Dari analisis data tentang 

aktivitas guru dan siswa dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru dan siswa pada 

penerapan strategi pembelajaran  FIRE-UP sudah sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran. Dari analisis data tentang ketercapaian KKM, diperoleh fakta bahwa 

terjadi peningkatan jumlah siswa yang mencapai KKM sesudah tindakan bila 

dibandingkan dengan jumlah siswa yang mencapai KKM sebelum tindakan. Hal 

ini menunjukan bahwa penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP pada 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika, 

khususnya untuk siswa kelas V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai 

Timur Kota Dumai semester genap tahun pelajaran 2016/2017 pada materi pokok 

Sifat-sifat Bangun Datar dan Bangun Ruang. 

Dari analisis data tentang keberhasilan tindakan diperoleh fakta bahwa 
terjadi peningkatan jumlah siswa yang memiliki nilai diatas KKM sesudah 

tindakan dibandingkan dengan jumlah siswa yang memiliki nilai diatas KKM 

sebelum tindakan dengan persentase ketuntasan berturut-turut 31,25%; 56,25% 

dan 93,75%. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan 

Skor Dasar UH I UH II

40  - 46 3 2 1

47  - 53 3 1 0

54  - 60 0 3 2

61  - 67 2 2 0

68  - 74 5 3 2

75  - 81 8 7 10

82  - 88 2 2 0

89  - 95 0 2 5

96  - 100 0 1 3

23 23 23

INTERVAL
HASIL BELAJAR

∑f
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yang diajukan dapat diterima kebenarannya. Dengan kata lain penerapan strategi 

pembelajaran FIRE-UP dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 

V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai pada 

materi pokok Sifat-sifat Bangun Datar dan Bangun Ruang. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai 

Timur Kota Dumai tahun pelajaran 2016/2017 pada materi pokok Sifat-sifat 

Bangun Datar dan Bangun Ruang. 

Saran 

Memperhatikan kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian, maka 

peneliti mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan penerapan strategi 

pembelajaran FIRE-UP yaitu: 

1. Bagi siswa kelas V-A SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur 

Kota Dumai diharapkan dapat saling mengisi selama proses pembelajaran, yaitu 

untuk siswa yang mengerti akan materi yang disampaikan oleh guru hendaknya 

membimbing teman-teman lain yang belum mengerti. Sebaliknya untuk siswa 

yang belum mengerti akan materi yang disampaikan oleh guru hendaknya tidak 

malu untuk bertanya kepada teman yang telah mengerti akan materi pelajaran 

yang telah disampaikan. 

2. Bagi guru SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, 

dapat menerapkan strategi pembelajaran FIRE-UP sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Namun untuk 

melaksanakan strategi ini hendaknya guru lebih tegas kepada siswa saat 

berpindah ke kelompoknya agar waktu yang telah dialokasikan dapat digunakan 

sesuai dengan perencanaan.  

3. Bagi sekolah, penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP dapat dijadikan 

alternatif pembelajaran di SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai 

Timur Kota Dumai, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan 

terutama mutu pembelajaran matematika. 
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