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ABSTRAK 

DEWI FLORENSA HARAHAP. NIM.1143111015. “Penerapan Metode 

Pembelajaran Kumon Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Materi Penjumlahan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama Pada Siswa Kelas V 

SDN 106806 Cinta Rakyat T.A 2017/2018.”  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar matematika siswa dengan menerapkan metode 

pembelajaran Kumon pada materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

pada kelas V SDN 106806 Cinta Rakyat T.A 2017/2018.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

Subjek dalam penelitian ini siswa kelas V
B
 SDN 106806 Cinta Rakyat yang 

berjumlah 29 orang yang terdiri dari 16 laki-laki dan 13 perempuan. Objek 

penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran Kumon. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan tes berupa soal essai, 

dan lembar observasi untuk guru dan siswa. Penelitian ini dilaksanakan selama 

dua siklus, yakni siklus I dan siklus II. 

Berdasarkan analisis data, hasil pretest diperoleh dari 29 orang siswa, 

siswa yang tuntas sebanyak 10 orang dengan persentase ketuntasan sebesar 

34,48% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 19 orang dengan persentase 

sebesar 65,52% dan nilai rata-rata yang diperoleh pada pretest 53,66. Hasil pretest 

ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa tergolong rendah, untuk itulah perlu 

adanya alternatif pemecahan masalah agar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Maka dilaksanakan lah siklus I dengan menerapkan metode pembelajaran 

Kumon. Setelah pelaksanaan siklus I hasil yang diperoleh dari 29 orang siswa, 

siswa yang tuntas sebanyak 18 orang dengan persentase ketuntasan sebesar 

62,07% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 11 orang dengan persentase 

sebesar 37,93% dan nilai rata-rata yang diperoleh pada siklus I 73,72. Hasil 

belajar siswa telah mengalami peningkatan namun belum mencapai kriteria 

indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, harus ditindak lanjuti 

dengan melaksanakan siklus II. Selanjutnya setelah pelaksanaan siklus II hasil 

yang diperoleh dari 29 orang siswa, siswa yang tuntas sebanyak 25 orang dengan 

persentase ketuntasan sebesar 86,21% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 4 

orang dengan persentase sebesar(13,79%) dengan nilai rata-rata yang diperoleh 

pada siklus II 88,83. Hasil belajar telah mengalami peningkatan dan telah 

mencapai kriteria indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka dari itu 

penelitian ini hanya sampai mencapai siklus II dan tidak dilanjutkan.   

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan 

menerapkan metode pembelajaran Kumon dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama pada siswa kelas 

V SDN 106806 Cinta Rakyat T.A 2017/2018. 
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