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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

pada materi bangun ruang dengan menggunakan metode diskusi dan alat peraga di 

kelas VIII SMP PAB 21 Pematang Johar tahun pelajaran 2015/2016. Subjek 

dalam penelitian ini adalah 35 siswa kelas VIII  SMP PAB 21 Pematang Johar dan 

objek penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa pada materi bangun 

ruang dengan menggunakan metode diskusi dan alat peraga. Instrumen dalam 

penelitian yang digunakan adalah observasi dan tes.  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan kelas (PTK). Pada siklus I 

diperoleh rata-rata aktivitas siswa pada pertemuan I sebesar 58% dan pada 

pertemuan II sebesar 64,54%. Siklus II diperoleh rata-rata persentase aktivitas 

siswa pada pertemuan I sebesar 71,07% dan pada pertemuan II sebesar 78,75%. 

Banyaknya siswa yang mencapai ketuntasan belajar dari tes awal yaitu 14 

dari 35 orang (40%) dengan rata-rata kelas 46,85. Hasil analisis data pada siklus I 

setelah dilakukan penerapan metode diskusi, banyaknya siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar adalah 16 dari 35 orang (45,71 %)  dengan rata-rata kelas 

54,14. Hasil analisis data pada akhir siklus II dengan strategi pembelajaran yang 

berbeda pada Siklus I dengan menggunakan metode diskusi dan alat peraga yang 

pengelompokannya ditentukan berdasarkan menurut absen dan nilai yang 

tertinggi. Banyak siswa yang mencapai ketuntasan belajar adalah 22 dari 35 orang 

(62,85) dan rata-rata kelas 66,28. Maka pembelajaran ini telah  meningkat dari 

pembelajaran sebelumnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode diskusi dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa.  Saran yang diajukan yaitu bagi 

guru matematika yang ingin meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bangun 

ruang  dapat menerapkan metode diskusi dengan membuat Lembar Hasil Siswa 

(LHS) yang bertujuan lebih melatih dan membimbing siswa. 

 

 
 


