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ABSTRAK 

Elsa frida siburian. 108313086. Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Melalui Variasi Metode Kumon Pada Mata Pelajaran 

Matematika Kelas IV SD Swasta GKPS Menteng II Medan 

Tahun Ajaran 2011/2012. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode pembelajaran 

yang digunakan oleh pengajar masih berorientasi pada metode pembelajaran 

konvensional yang menempatkan diri peserta didik sebagai pendengar saja 

sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

melalui variasi Metode Kumon pada mata pelajaran Matematika materi 

penjumlahan dan pengurangan pecahan di kelas IV SD Swasta GKPS Menteng II 

Medan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang terdiri dari dua 

siklus. Subjek dalam peneltian ini adalah siswa kelas IV SD Swasta GKPS 

Menteng II Medan yang berjumlah 22 orang. Objek penelitian ini adalah 

peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD Swasta GKPS Menteng II Medan 

pada mata pelajaran Matematika materi penjumlahan pecahan dan pengurangan 

pecahan melalui variasi Metode Kumon. 

Pengumpulan data dilakukan dengan pemberian tes dan observasi. Tes yang 

diberikan berbentuk pilihan berganda yang dilakukan sebanyak 3 kali. Masing-

masing terdiri dari 10 butir soal. Analisis data  dengan menggunakan rumus 

persentase ketuntasan belajar siswa. Secara Individual siswa dikatakan tuntas jika 

telah memenuhi standar nilai KKM yang telah ditentukan sekolah untuk mata 

pelajaran Matematika yaitu ≥ 65 dan secara klasikal dikatakan tuntas jika ≥ 70% 

siswa yang tuntas belajar. 

Hasil penelitian dengan menggunakan variasi metode Kumon pada mata 

pelajaran Matematika di kelas IV SD Swasta GKPS Menteng II Medan 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Dari hasil pre test diperoleh 

ketuntasan belajar 31,81% dengan nilai rata-rata kelas 46,36. Setelah dilaksanakan 

Siklus I diperoleh ketuntasan belajar sebesar 59,09% dengan nilai rata-rata kelas 

72,72 serta kompetensi guru dalam mengajar sebesar 71,66% (cukup kompeten). 

Pada Siklus II Ketuntasan belajar meningkat menjadi 81,81% dengan nilai rata-

rata kelas 85,45 serta kompetensi guru dalam mengajar sebesar 81,66% 

(kompeten). Peningkatan hasil belajar dari kedaan awal (pre tes) ke siklus I 

sebesar 27,28% dan dari siklus I ke siklus II sebesar 22,77%. 

Dari tindakan dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa melalui 

variasi metode Kumon pada pembelajaran Matematika dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

 


