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Abstract  

 

The success of students to achievement the learning process of mathematics, it is 

expected that students will good result learning outcomes, Based on the 

observations of researchers,The look more enthusiastic learning and participatory 

in the learning process. Implementation research by applying the techniques of 

cooperative learning small circle and big circle in first circle  and second circle 

obtained by the fact that in following the learning activities of students trying to 

understand the material by asking friends, ask the teacher and listen to 

explanations friend featuring the discussion. It is also evident from the progress of 

the students, where students are more willing to pull out their opinions in 

discussions and be able to resolve the problem that is given with a good teacher. 

From the analysis of the results of the action, the number of students who achieve 

KKM increased after the action. The number of students who achieve KKM after 

daily test measures the daily test I and II is higher in comparison with the number 

of students who achieve a score of KKM on the basis of the percentage 

respectively 43.75%, 68.75%, 93.75% and thus it can be concluded that the 

application of the small circle big circle of learning can improve learning 

outcomes math fourth grade students of SDN 026 Bagan Jawa.  
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Pendahuluan  

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sebagian 

besar berasal dari perkembangan ilmu terapan matematika, karena matematika 

mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu yang berimplikasi pada 

daya ekplorasi pikiran manusia. Pentingnya matematika muncul dari kenyataan 

bahwa matematika diperlukan untuk menguasai, mempelajari serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Keberhasilan siswa mempelajari matematika sangat ditentukan oleh 

ketercapaian proses pembelajaran matematika, yakni apabila pembelajaran 

matematika baik, maka diharapkan siswa akan memperoleh hasil belajar 

matematika yang baik. Hasil belajar matematika yang diharapkan oleh setiap 

sekolah adalah hasil belajar yang mencapai ketuntasan, yakni apabila siswanya 

telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan sekolah. 
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 Kenyataan yang terjadi di sekolah peneliti, bahwa hasil belajar matematika 

siswa kelas IV SDN 026 Bagan Jawa Pesisir pada semester ganjil tahun ajaran 

2011/2012 masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang belum 

mencapai KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 60. Sebanyak 7 dari 16 siswa yang 

tidak tuntas pada kompetensi dasar Operasi hitung bilangan, Kelipatan dan factor, 

Pengukuran, Keliling dan luas 

Berdasarkan  pengalaman peneliti sebagai  guru matematika bahwa penyebab 

rendahnya hasil belajar siswa tidak hanya dipengarui oleh siswa itu sendiri, tetapi 

juga tidak terlepas oleh proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kenyataan 

ini tidak terlepas dari cara guru dalam menyajikan materi pelajaran selama ini 

yakni guru cendrung menjelaskan materi, memberikan contoh soal kemudian 

memberikan latihan.  Disini guru berfungsi sebagai pemberi pengetahuan dan 

siswa penerima pengetahuan sehingga siswa cepat bosan dan malas terlibat aktif 

sehingga dalam proses pembelajaran siswa tergolong pasif dan hanya beberapa 

siswa saja yang aktif bertanya dan menjawab. Kurangnya keberanian siswa 

bertanya pada guru tentang materi yang belum di pahaminya. Sehingga guru 

mengalami kesulitan untuk mengetahui permasalahan terhadap materi pelajaran 

tersebut, Akibatnya proses pembelajaran  tidak berjalan dengan lancar. 

Upaya yang telah dilakukan oleh guru untuk memecahkan permasalahan di 

atas adalah dengan memberikan motivasi secara lisan pada awal pembelajaran. 

dengan harapan agar siswa aktif bertanya dan menyampaikan kesulitannya 

terhadap materi pembelajaran. Selain itu setiap selesai menyampaikan materi guru 

juga berusaha memberi jedah waktu agar siswa bertanya. Namun hal ini masih 

belum efektif karena siswa masih banyak yang belum punya keberanian untuk 

menyampaikan permasalahannya, hanya sebagian kecil saja terlihat aktif, 

sehingga pelaksanaan pembelajaran di kelas belum sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Berdasarkan kondisi di atas, perlu diadakan perubahan dengan menerapkan 

model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, 

sehingga siswa dapat aktif dalam mengemukakan pendapatnya, gagasannya, 

mengajukan pertanyaan, maupun menjawab pertanyaan dari teman sekelasnya. 

salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa adalah 

pembelajaran kooperatif, diantaranya model pembelajaran kooperatif teknik 

lingkaran kecil lingkaran besar. 

Menurut Lie (2002) teknik belajar lingkaran kecil lingkaran besar yang 

dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk memberikan kepada siswa agar saling 

membagi informasi pada saat bersamaan. Pendekatan teknik belajar lingkaran 

kecil lingkaran besar ini bisa dilaksanakan dalam beberapa mata pelajaran seperti 

Ilmu Pengetahuan Sosial, agama, matematika dan bahasa. Bahan pelajaran yang 

paling cocok digunakan dengan teknik ini adalah bahan yang membutuhkan 

pertukaran pikiran, dan informasi antara siswa. Hal ini diharapkan akan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa sehingga hasil belajar siswa akan meningkat. 

Menurut Nur (2000) pelaksanaan pembelajaran kooperatif dalam proses 

pembelajaran melalui tahap persiapan, penyajian kelas, kegiatan kelompok, 

melaksanakan evaluasi dan penghargaan kelompok  



 
 

 
 

Penerapan pembelajaran kooperatif teknik lingkaran kecil lingkaran besar 

terdiri dari beberapa tahap yaitu, Guru menyiapkan siswa, berdoa dan mengabsen 

siswa, guru memberikan apersepsi, guru memberikan motivasi siswa, guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan informasi tentang 

penerapan pembelajaran kooperatif dengan teknik lingkaran kecil lingkaran besar, 

guru menyuruh siswa menempati kelompoknya masing-masing yang telah 

dibentuk sebelumnya, dan membagikan LKS pada siswa. 

Menurut Nur (2000) pelaksanaan pembelajaran kooperatif dalam proses 

pembelajaran melalui tahap persiapan, penyajian kelas, kegiatan kelompok, 

melaksanakan evaluasi dan penghargaan kelompok  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah penerapan model 

pembelajaran kooperatif teknik lingkaran kecil lingkaran besar dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa di kelas IV SDN 026 Bagan Jawa 

Pesisir pada materi pokok pecahan semester genap tahun ajaran 2011/2012 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 

IV SDN 026 Bagan Jawa Pesisir melalui penerapan model Pembelajaran 

kooperatif teknik lingkaran kecil lingkaran besar pada materi pokok pecahan 

semester genap tahun ajaran 2011/2012. 

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN 026 Bagan Jawa Pesisir. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2011 / 

2012. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 

dilakukan dua siklus. Menurut Wardani, dkk (2002) PTK adalah sebagai suatu 

bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru dikelasnya melalui refleksi diri 

dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajarnya 

meningkat.  

Pada penelitian ini menggunakan dua instrumen penelitian yaitu perangkat 

pembelajaran dan  pengumpulan data. Perangkat pembelajaran yang diperlukan 

dalam penelitian ini antara lain, Silabus,Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), LKS (Lembaran Kerja Siswa), Kisi-kisi Soal, Soal UH dan Kunci 

Jawaban. 

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah lembar pengamatan dan tes 

hasil belajar. Aktivitas siswa yang diamati dengan menggunakan lembar 

pengamatan tersebut antara lain : memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

guru, berbagi tugas dalam kelompoknya mengerjakan LKS bersama-sama dalam 

kelompoknya, mengadakan diskusi kelompok dan diskusi kelas bersama-sama 

dengan guru dan lain-lain. Aktivitas guru yang diamati antara lain : 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa dalam belajar, 

menjelaskan kompetensi dasar, menginformasikan model pembelajaran yang 

akan dilaksanakan, mendemontrasikan penggunaan alat /sumber /bahan 

pengajaran memberikan bantuan pada kelompok yang membutuhkan, 

membimbing siswa untuk membuat kesimpulan tentang inti pembelajaran dan 

lain-lain.                  



 
 

 
 

Tes hasil belajar matematika dilakukan setelah selesai proses pembelajaran 

pada setiap materi pokok. Materi pokok yang peneliti ambil untuk penelitian ini 

adalah pecahan. Dalam penelitian ini tes hasil belajar matematika dilakukan dalam 

bentuk ulangan harian sebanyak dua kali, yaitu satu siklus terdiri dari tiga kali 

pertemuan dan satu kali ulangan harian. Data tes hasil yang dikumpulkan tersebut 

berguna untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar. Data penelitian ini 

dianalisis secara deskriptif. Heryanto (2007) menyatakan bahwa yang dimaksud 

statistic deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan. Teknik 

analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data aktifitas guru dan siswa 

pada materi pokok garis dan sudut. Analisis data tersebut adalah Pelaksanaan 

tindakan dikatakan sesuai jika semua tindakan telah menerapkan langkah-langkah 

pembelajaran. Analisis tentang aktivitas guru dan siswa ini berguna untuk refleksi, 

kemudian peneliti merencanakan perbaikan atas kekurangan pada pertemuan 

sebelumnya untuk diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Analisis perkembangan 

siswa terdiri dari analisis data perkembangan individu dan skor kelompok. 

Analisis data perkembangan individu ditentukan dengan melihat nilai 

perkembangan siswa yang diperoleh dari selisih skor awal dengan skor tes hasil 

belajar matematika setelah penerapan model pembelajaran kooperatif teknik 

lingkaran kecil lingkaran besar. Analisis data skor kelompok ditentukan dan 

dihitung nilai rata-ratanya. Setelah rata-rata nilai perkembangan didapat, 

selanjutnya data inilah yang dinamakan skor kelompok. Skor ini digunakan untuk 

memberikan penghargaan kepada kelompok 

Analisis Ketercapaian KKM indikator 

Analisis data tentang ketercapaian KKM indikator pada materi pokok 

pecahan, dilakukan dengan melihat hasil belajar siswa secara individual yang 

diperoleh dari ulangan harian I dan ulangan harian II. Skor ulangan harian siswa 

untuk setiap indikator dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

Ketercapaian indikator  = SP x 100 

                                          SM 

Keterangan : 

K =   Ketercapaian Indikator 

SP  =   Skor Yang Diperoleh 

SM  =   Skor Maksimum 

Pada penelitian ini siswa, siswa dikatakan telah mencapai criteria ketuntasan 

untuk setiap indikator apabila siswa mencapai skor 60. 

Analisis Keberhasilan Tindakan Menurut Suyanto (2007) apabila hasil skor 

belajar siswa setelah tindakan tidak ada bedanya bahkan lebih buruk, maka 

tindakan belum berhasil. Akan tetapi bila hasil belajar siswa setelah tindakan lebih 

baik dari sebelum tindakan, maka dapat dikatan tindakan sudah berhasil.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Hasil dan Pembahasan 

 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah tentang aktifitas guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran, nilai perkembangan dan penghargaan 

kelompok, ketercapaian KKM dan keberhasilan tindakan. 

Untuk mengetahui aktifitas dan interaksi guru dan siswa serta kemajuan 

belajar siswa dengan penerapan pembelajaran kooperatif teknik lingkaran kecil 

lingkaran besar. dilakukan pengamatan terhadap aktifitas dan interaksi siswa dan 

guru selama pembelajaran berlangsung. 

Pertemuan pertama, aktivitas guru dan siswa belum sesuai rencana. Masih 

banyak kelemahan dan kekurangan yang di temui, yaitu dalam menjelaskan 

langkah-langkah pembelajaran guru terlalu cepat sehingga pelaksanaan 

pembelajaran belum terlaksana dengan baik. Dalam memberikan bimbingan guru 

cenderung tidak merata. Pada saat berdiskusi dengan pasangan kelompoknya ada 

beberapa siswa yang mengerjakan sendiri-sendiri. Dan pada saat berdiskusi 

dengan pasangan kelompoknya yang baru masih ada beberapa siswa yang tidak 

serius dalam berdiskusi, serta masih ada siswa yang malu menampilkan hasil 

diskusi dari kelompoknya. Dari hasil pengamatan pada lampiran G1 pengamat 

menyarankan agar guru kembali menegaskan kepada siswa tentang langkah-

langkah penerapan pembelajaran kooperatif teknik lingkaran kecil lingkaran besar 

dan lebih membimbing siswa terutama pada saat pembelajaran LKS. 

Pertemuan kedua, guru kurang memberikan penegasan dalam berdiskusi. 

Dalam hal peningkatan aktivitas siswa dapat dilihat dari sikap perwakilan 

kelompok yang tidak menolak saat di tunjuk untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya, sudah adanya siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai materi 

yang mereka masih belum paham. Dari hasil pengamatan, pengamat menyarankan 

agar guru lebih tegas dalam mengelola kelas terutama untuk membiasakan siswa 

lebih aktif berdiskusi di dalam kelompoknya, salin berbagi dan bekerjasama. Serta 

menegaskan tujuan berdiskusi dengan pasangan kelompok dan pada kelompoknya 

masing-masing. 

Pertemuan ketiga, siswa mulai terbiasa dengan suasana berdiskusi. Dalam hal 

kemajuan belajar siswa, sebagian besar siswa telah dapat berdiskusi dan bebagi 

informasi dengan pasangan kelompoknya tidak ada lagi siswa yang mengerjakan 

LKS sendiri-sendiri. Pada saat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing 

tidak ada anggota kelompok yang bermain-main semuannya aktif berdiskusi.  

Pertemuan keempat, pada pertemuan keempat ini, rencana guru telah telaksana 

dengan baik. Untuk aktifitas siswa, sudah mulai mengalami peningkatan, dilihat 

dari keaktifan siswa menanggapi presentasi kelompok lain serta siswa mulai bisa 

mengeluarkan pendapat untuk menarik kesimpulan dari materi pembelajaran. 

Pertemuan kelima, terlihat aktifitas siswa dalam berdiskusi dengan pasangan 

kelompok sangat baik, masing-masing siswa berusaha untuk berfikir telebih 

dahulu, mendiskusikan soal dengan pasangan kelompoknya dan jika ada yang 

benar-benar mereka tidak mengerti baru bertanya pada guru, semua siswa sudah 

mulai mau untuk berdiskusi, dan hampir semua siswa mulai mau mengeluarkan 

pendapat untuk menarik kesimpulan dari materi pembelajaran. 



 
 

 
 

Pertemuan keenam, aktifitas siswa terlihat siswa lebih semangat selama proses 

pembelajaran. Secara keseluruhan penerapan pembelajaran berjalan lancar dan 

sesuai perencanaan. Nilai perkembangan anggota kelompok diperoleh dari selisih 

skor dasar dengan nilai tes hasil belajar. nilai perkembangan siswa pada siklus I di 

peroleh dari selisih skor dasar dengan nilai ulangan harian I. nilai perkembangan 

siswa pada siklus II di peroleh dari selisih nilai ulangan harian I (skor dasar) 

dengan nilai ulangan harian II. Nilai perkembangan siswa pada siklus I dan II 

disajikan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. Nilai Perkembangan Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

Nilai 

Perkembangan 

Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % 

5 - - - - 

10 2 12,5 2 12,5 

20 8 50 2 12,5 

30 6 37,5 12 75 

 

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa tidak ada siswa yang 

menyumbangkan nilai perkembangan 5 baik pada siklus I dan II. Nilai 

perkembangan 10 dan nilai perkembangan 20 tetap pada siklus II. Selain itu 

persentase siswa yang menyumbangkan nilai perkembangan 30 pada siklus kedua 

lebih banyak dibandingkan siklus pertama. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan nilai perkembangan individu yang berdampak pada peningkatan nilai 

perkembangan kelompok. 

 Nilai perkembangan individu disumbangkan kepada kelompok, kemudian 

dicari rata-rata nilai perkembangan  dan di sesuaikan dengan kriteria penghargaan 

kelompok, sehingga diperoleh nilai penghargaan masing-masing kelompok. 

Penghargaan yang diperoleh oleh masing-masing kelompok pada siklus I dan 

siklus II dapat di lihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut: 

 

Tabel 2. Penghargaan yang Diperoleh masing-masing Kelompok pada Siklus 

I  

Nama Kelompok Siklus I 

Skor Kelompok Penghargaan 

A 17,5 Hebat 

B 22,5 Hebat 

C 22,5 Hebat 

D 27,5 Super 

 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa ada 1 kelompok yang mendapatkan penghargaan 

sebagai kelompok super dan 3 kelompok yang mendapat penghargaan sebagai 

kelompok hebat. Hal ini disebabkan karena pada siklus I siswa tidak banyak yang 

menyumbangkan nilai perkembangan 30, disebabkan karena kurangnya siswa 

memahami soal ada dan masih banyak siswa yang bermain. 

 



 
 

 
 

Tabel 3. Penghargaan yang Diperoleh masing-masing Kelompok pada Siklus 

II 

Nama Kelompok Siklus II 

Skor Kelompok Penghargaan 

A 22,5 Hebat 

B 25 Super 

C 30 Super 

D 27,5 Super 

Sedangkan pada Tabel 3 masing-masing siswa banyak yang menyumbangkan 

nilai 30, sehingga terdapat 3 kelompok yang mendapat penghargaan sebagai 

kelompok super dan 1 kelompok mendapatkan penghargaan sebagai kelompok 

hebat. Artinya penghargaan yang diperoleh kelompok mengalami kenaikan. 

Selanjutnya  tidak ada kelompok dengan penghargaan baik, hal ini di sebabkan 

karena masing-masing siswa menyumbangkan nilai perkembangan yang tinggi 

untuk kelompoknya masing-masing. Dari hasil tes ulangan harian diperoleh data 

mengenai hasil belajar. Data tersebut dianalisis untuk melihat ketercapaian KKM 

untuk seluruh indikator pada ulangan harian I dan ulangan harian II. Selain data 

tersebut dianalisis setiap indikatornya untuk menentukan jumlah siswa yang 

mencapai KKM pada setiap indikator soal. Dalam hal ini skor dikatakan mencapai 

KKM indikator jika skor yang diperoleh setiap indikator soal ≥ 60. Berdasarkan 

skor yang diperoleh siswa untuk setiap indikator sesudah mengikuti proses 

pembelajaran dan ulangan harian I, maka jumlah siswa yang mencapai skor 

maksimum dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 4. Ketercapaian KKM Indikator pada Ulangan Harian I 

 

No. 

 

Indikator Ketercapaian 

Siswa yang mencapai 

KKM 

Jumlah % 

1 Menjumlahkan pecahan berpenyebut 

sama 

13 81,25 

2 Menjumlahkan pecahan berpenyebut 

tidak sama 

5 25 

3 Menjumlahkan pecahan decimal 14 87,5 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat masih banyak siswa yang tidak 

mencapai KKM. Terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan siswa.   

Pada indikator I terdapat 3  orang siswa yang tidak mencapai KKM, karena 

jawaban siswa tidak lengkap. 

Pada  indikator II,  banyak siswa yang tidak mencapai KKM yakni sebanyak 11 

orang siswa, Sebab kegagalannya adalah 3 orang siswa tidak bisa menentukan 

nilai KPK karena tidak dapat menyamakan penyebut yang berbeda. Sedangkan 8 

orang siswa yang lain kesalahannya adalah kurang lengkap jawabannya, karena 

jawaban yang singkat. 

       Pada indikator III, terdapat 2 orang siswa yang tidak mencapai KKM. Bentuk 

kesalahannya adalah jawaban tidak lengkap 

Selanjutnya ketercapaian Ulangan Harian II dapat dilihat pada tabel berikut ini. 



 
 

 
 

Tabel 5. Ketercapaian KKM Indikator Pada Ulangan Harian II 

 

No. 

 

Indikator Ketercapaian 

Siswa yang memperoleh 

Nilai ≥ 60 

Jumlah % 

1 mengurangkan pecahan berpenyebut sama 16 100 

2 Mengurangkan  pecahan berpenyebut tidak 

sama 

12 75 

3 Mengurangkan  pecahan decimal 16 100 

Berdasarkan tabel di atas masih terdapat beberapa orang siswa yang tidak 

tuntas pada ulangan harian II.  

Pada indikator I, siswa dapat menyelesaikan soal dengan tuntas, hal ini 

disebabkan siswa telah memahami operasi pecahan berpenyebut sama. 

Pada indikator II, sebanyak 4 orang siswa. Kesalahan yang dijumpai pada 

indikator II adalah siswa 10 tidak menguasai cara menentukan KPK. Sedangkan 

siswa  kesalahannya adalah mereka keliru dalam mengurangkan pecahan tersebut.  

Pada indikator III, siswa juga dapat menyelesaikan soal pecahan decimal dengan 

tuntas. Pada indikator ini soalnya tergolong mudah, dan siswa telah memahami 

cara menyelesaikannya. 

Berdasarkan uraian di atas, hanya sebagian kecil siswa tidak mencapai KKM 

indikator. Namun demikian ketercapaian KKM untuk seluruh indicator pada 

ulangan harian II dari 16  siswa terdapat 15 siswa yang memperoleh nilai ≥ 60 

dengan persentase 93,75. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dengan 

membandingkan nilai siswa setelah tindakan dengan nilai dasar. Keberhasilan 

tindakan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6. Persentase Keberhasilan Tindakan  

Nilai Siswa Skor Dasar Ulangan Harian  I Ulangan Harian  II 

Di bawah KKM 9 5 1 

Telah mencapai 

KKM 
7 11 15 

Dari Tabel di atas dapat dilihat  adanya peningkatan persentase jumlah siswa 

yang mencapai KKM yaitu sebelum tindakan hanya ada 7 orang siswa, pada 

ulangan harian I ada 11 orang siswa, dan pada ulangan harian II ada 15 orang 

siswa secara berturut-turut. Artinya jumlah siswa yang mencapai KKM pada 

ulangan harian I lebih banyak dari pada jumlah siswa yang mencapai KKM 

sebelum tindakan (skor dasar), dan jumlah siswa yang mencapai KKM pada 

ulangan harian II lebih banyak dari pada jumlah siswa yang mencapai KKM pada 

ulangan harian I. Dengan kata lain banyak siswa yang mempunyai nilai rendah 

semakin berkurang, sedangkan banyak siswa yang memperoleh nilai tinggi 

semakin meningkat.  

Kelemahan dalam penelitian ini adalah pada saat pelaksanaan pembelajaran. 

Guru menghadapi kendala dalam pengelolaan diskusi kelompok karena jumlah 

kelompok ada 4 kelompok dan waktu yang terbatas, sehingga tidak semua 

kelompok dapat dibimbing oleh guru secara maksimal. Kelemahan lain dalam 

penelitian ini yaitu adanya kemungkinan terjadi pasangan diskusi siswa yang 



 
 

 
 

memiliki kemampuan homogen dan memiliki kemampuan akademis rendah 

ketika proses pembelajaran terjadi. 

Dari analisis hasil tindakan, jumlah siswa yang mencapai KKM  

meningkat setelah dilakukan tindakan. Hasil analisis yang diperoleh pada 

penelitian ini melalui penerapan pembelajaran kooperatif teknik lingkaran kecil 

lingkaran besar menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mencapai KKM setelah 

tindakan  yaitu ulangan harian I dan ulangan harian II lebih tinggi di bandingkan 

dengan jumlah siswa yang mencapai KKM pada skor dasar ( sebelum tindakan ). 

Hal ini menunjukan bahwa hasil belajar matematika siswa setelah penerapan 

pembelajaran koopeatif teknik lingkaran kecil teknik lingkaran besar lebih baik 

dari skor dasar ( sebelum tindakan ). Jadi, hasil analisis tindakan ini mendukung 

hipotesis tindakan yang diajukan yaitu penerapan pembelajaran kooperatif teknik 

lingkaran kecil lingkaran besar dapat dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika kelas siswa kelas IV SD Negeri 026 Bagan Jawa Pesisir khusus pada 

materi pokok pecahan         
 

Kesimpulan dan Saran 

 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif teknik lingkaran kecil lingkaran besar dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 026 Bagan Jawa 

Pesisir semester genap tahun pelajaran 2011/1012 khususnya pada materi pokok 

pecahan. 

Melalui penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan saran-saran 

yang berhubungan dengan penerapan pembelajaran kooperatif teknik lingkaran 

kecil lingkaran besar dalam pembelajaran matematikaadalah sebagai berikut 

(a)Penerapan pembelajaran kooperatif teknik lingkaran kecil lingkaran besar dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat di terapkan dalam 

proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

(b)Dalam menerapkan pembelajaran kooperatif teknik lingkaran kecil lingkaran 

besar, Guru sebaiknya meningkatkan pemahaman tentang tahapan proses kegiatan 

pembelajaran. Sehingga kekeliruan yang dilakukan peneliti dalam pembuatan RPP 

dan LKS pada penelitian ini tidak terulang kembali. 
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