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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi karena rendahnya hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Matematika. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa kelas V-A semester II SDN 2 Kekeri tahun pelajaran 2015/2016 

melalui penerapan model BRONIS (Broken Triangle-Scramble) . Jenis penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus yang terdiri dari 

4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas V-A SDN 2 Kekeri yang berjumlah 21 orang. Dari hasil 

penelitian diperoleh nilai rata-rata siswa dan jumlah skor aktivitas dalam dua siklus 

mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai rata-rata siswa yaitu 79 dengan ketuntasan 

klasikal 71,4%, jumlah skor aktivitas guru 12,5 dengan kategori cukup baik, dan 

jumlah skor aktivitas siswa 75 dengan kategori cukup aktif. Pada penelitian siklus II 

mengalami peningkatan nilai rata-rata siswa yaitu 82,86 dengan ketuntasan klasikal 

85,7%, jumlah skor aktivitas guru 22 dengan kategori sangat baik, dan jumlah skor 

aktivitas siswa 103,5 dengan kategori sangat aktif. Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa penerapan model BRONIS (Broken Triangle-Scramble) 

dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas V-A 

Semester II SDN 2 Kekeri Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

Kata-kata kunci: BRONIS (Broken Triangle-Scramble), Hasil Belajar. 

 

 

mailto:liaaprilliani60@yahoo.com


 

iv 
 

MODEL APPLICATIAN BRONIS (BROKEN TRIANGLE-SCRAMBLE) TO 

INCREASE STUDENTS MATHEMATIC KNOWLEDGE SUBJECT AT THE 

CLASS V-A SEMESTER II OF SDN 2 KEKERI IN ACADEMIC 2015/2016 

 

By 

 

Lia Aprilliani, Drs. H. Yusuf, M.Sc.Ed. and Syahrul Azmi, S.Pd., M.Pd. 

 

Study program Elementary School Teacher 

Department of Education, Guidance and Counseling, University of Mataram 

Email: liaaprilliani60@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

 

The background of this study due to low student learning outcomes in mathematics. 

This study aims to improve learning outcomes Math-A class V students of SDN 2 

Kekeri the second semester of 2015/2016 academic year through the application of 

models BRONIS (Broken Triangle-Scramble). This research is a classroom action 

research conducted in two cycles consisting of four stages: planning, implementation, 

observation and reflection. The subjects were students of class V-A SDN 2 Kekeri 

totaling 21 people. The result showed the average value and the number of students in 

two-cycle activity score increased. In the first cycle the average value is 79 students 

with classical completeness 71.4%, the number of teachers activity score of 12.5 with 

a good enough category, and the total score of 75 student activity with active enough 

category. In the second cycle of research has increased students' average score is 82.86 

with classical completeness 85.7%, the number of teachers activity score 22 with very 

good categories and the number of student activity score of 103.5 with a very active 

category. Based on these results it can be concluded that the application of the model 

BRONIS (Broken Triangle-Scramble) in learning can improve learning outcomes 

Math-A class V students of SDN 2 Kekeri Semester II Academic Year 2015/2016. 
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A. Pendahuluan 

 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses atau kegiatan guru yang 

dirancang untuk menciptakan interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan (Sutarto dan Syarifuddin, 2013: 40).  Idealnya tujuan tersebut harus 

tercapai dalam pembelajaran, akan tetapi realita menunjukkan bahwa siswa 

kelas V-A SDN 2 Kekeri sebagaian besar mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran matematika. Hal tersebut tercermin dari nilai MID matematika 

semester I mereka yang sebagian besar masih berada dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 75. Dari 21 siswa 

terdapat 11 siswa mendapat nilai dibawah KKM dan 10 siswa yang mencapai 

nilai KKM. pada MID semester 1 yang rata-rata hanya 73, kurang dari standar 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah yaitu 75 

untuk nilai KKM kelas. Hal ini berarti Ketuntasan Klasikal yang dicapai yaitu 

48%, sedangkan target yang ingin dicapai guru yaitu 85%. 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa 

kegiatan pembelajaran pada siswa kelas V-A SDN 2 Kekeri msih  belum 

efektif. Pembelajaran masih berpusat pada guru karena, metode pembelajaran 

yang diterapkan pada siswa kelas V-A SDN 2 Kekeri , adalah metode 

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, latihan serta 

pemberian tugas. Dilihat dari hasil belajar siswa,  metode yang digunakan guru 

belum bisa membantu siswa untuk lebih baik. Hal tersebut membuat siswa 

lebih banyak diam saat guru menjelaskan, siswa malu bertanya, terdapat siswa 

yang tidak memperhatikan guru, dan terdapa siswa yang kurang aktif dalam 

mengerjakan latihan soal. 

Untuk mengatasi kurangnya hasil belajar siswa peneliti menerapkan model 

BRONIS (Broken Triangle-Scramble). Dalam model ini setiap kelompok akan 

menyusun 4 buah puzzle yang telah diacak. Terdapat soal dibelakang puzzle 

dan siswa akan menyusun puzzle dengan jawaban yang tepat yang terdapat 

pada potongan-potongan puzzle. Dengan menerapkan model ini siswa akan 

bekerjasama dalam menyusun puzzle dengan kelompoknya agar mendapatkan 

point, dengan begitu siswa akan aktif dan semangat dalam pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dengan memperhatikan ha-hal tersebut diatas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Model BRONIS (Broken Triangle-

Scramble) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V-A 

SDN 2 Kekeri Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu “Apakah 

penerapan model bronis (broken trangle-scramble) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika dikelas 2 Kekeri tahun ajaran 

2015/2016?” 

Adapun cara pemecahan masalah penelitian ini yaitu, menyusun 

seperangkat pembelajaran yang mengacu pada model BRONIS (Broken 

Triangle-Scramble), mempersiapkan media pembelajaran BRONIS (Broken 

triangle-Scramble) dan melaksanakan skenario pembelajaran. 



 

2 
 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V-A SDN 2 Kekeri tahun 

Pelajaran 2015/2016 dengan menerapkan model pembelajaran BRONIS 

(Broken Triangle-Scramble). 

 

B. Kajian Teori dan Hipotesis Tindakan 

 

Teori yang relavan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

a. Hakikat Belajar 

Menurut Komalasari (2013: 2) belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama dan dengan syarat 

bahwa perubahan yang terjadi tidak disebabkan oleh adanya 

kematangan ataupun perubahan yang terjadi tidak disebabkan oleh 

adanya kematangan ataupun perubahan sementara karena suatu hal. Jadi  

Belajar adalah keseluruhan proses yang melibatkan aktivitas fisik-psikis 

untuk mendapatkan perubahan positif dalam semua aspek tingkah laku 

melalui sentuhan dengan lingkungan dan pengalaman. 

b. Hakikat Pembelajaran 

Duffy dan Roehler (1989) (dalam Amri, 2013: 229) pembelajaran 

adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan mengguanakan 

pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan 

kurikulum. Jadi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan guru 

yang dirancang untuk menciptakan interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

c. Keterkaitan Belajar dan Pembelajaran 

Belajar dan Pembelajaran merupakan dua kegiatan yang tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Proses belajar dan pembelajaran 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang menjadi masukan lingkungan 

dan faktor instrumental yang merupakan faktor yang sengaja untuk 

menunjang proses belajar mengajar dan keluaran yang ingin dihasilkan. 

Faktor-faktor pendukung proses belajar mengajar diatas tidak dapat 

dipisahkan sehingga akan menghasilkan output yang diinginkan 

(Komalasari, 2013: 4-3). 

2. Pengertian Hasil Belajar 

Makna hasil belajar menurut Susanto (2013: 5) yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri sisiwa, baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor  sebagai hasil dari kegiatan belajar. Jadi 

hasil belajar adalah perubahan prilaku siswa akibat belajar. perubahan 

prilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan 

yang diberikan dalam proses belajar mengajar. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dapat 

digolongkan menjadi dua kategori, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 
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Faktor intern adalah faktor yang ada didalam individu yang sedang belajar. 

Sementara faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu (Ula, 

2013: 12-29). 

4. Pendidikan Matematika di SD 

Matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari 

maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK, sehingga matematika perlu 

dibekalkan kepada setiap peserta didik sejak SD, bahkan sejak usia dini. 

Anak-anak usia SD menurut Piaget (dalam Hudojo, 2005: 153) masih 

dalam tahap operasi konkrit. Artinya, berfikirnya harus dikaitkan dengan 

benda-benda konkret ataupun gambar-gambar konkret. Sebagai guru 

matematika SD, tentunya guru harus memahami hal tersebut. Belajar 

matematika merupakan tempat peserta didik menemukan ide dan konsep 

matematika melalui eksplorasi dan masalah-masalah nyata. 

5. Tujuan Pendidikan Matematika di SD 

Menurut Badan Standart Nasional Pendidikan (2006) (dalam Irzani 

dan Alkusaeri, 2013: 5-6) menyatakan bahwa tujuan matematika di 

Sekolah Dasar (SD) adalah untuk: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. 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. 

6. Model Pembelajaran BRONIS (Broken Triangle-Scramble) 

Model BRONIS merupakan kombinasi dari dua model, yaitu 

Model Broken Triangle dan Model Scramble. Dalam model ini siswa akan 

menyusun 4 buah puzzle yang berbentuk segitiga yang telah diacak. 

Dibalik setiap puzzle terdapat soal dan jawabannya terdapat pada 

potongan puzzle yang akan disusun oleh siswa sesuai dengan soal yang 

terdapat dibalik puzzle. 

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Agustini, (2014) dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Teknik Pecah 

Segi Empat dan Segi Tiga (Broken Square and Triangle) untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN 7 Suradadi Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. 
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2. Farih, (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Hasil 

Belajar IPS Melalui Metode Pembelajaran Scramble Pada Siswa Kelas V 

SDN 1 Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun Ajaran 

2013/2014”. 

 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu penerapan model yang tepat 

sangatlah berperan penting. Dengan menerapkan model yang tepat maka akan 

membuat siswa yang sebelumnya kebanyakan diam akan tidak diam lagi saat 

guru bertanya, siswa yang sebelumnya malu untuk bertanya akan tidak malu 

lagi dalam bertanya tentang materi yang belum dimengerti, siswa yang tidak 

memperhatikan akan memperhatikan saat pembelajaran. Salah satu model 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu model BRONIS (Broken 

Triangle-Scramble). Dengan menggunakan model BRONIS (Broken Triangle-

Scramble) maka seluruh siswa akan aktif dalam proses pembelajaran. Oleh 

karena itu dengan menerapkan model BRONIS (Broken Triangle-Scramble) 

maka hasil belajar siswa kelas V-A SDN 2 Kekeri akan meningkat. 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, hipotesis penelitian ini adalah “Jika 

Model BRONIS (Broken Triangle-Scramble) diterapkan secara optimal, maka 

akan meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V-A SDN 2 Kekeri 

tahun pelajaran 2015/2016.” 

 

C. Metodologi Penelitian 

 

Lokasi penelitian ini adalah SDN 2 Kekeri Jln. TGH. Nuruddin, 

Kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilakukan 

pada semester 2 tahun pelajaran 2015/2016. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas V-A SDN 2 Kekeri yang berjumlah 21 siswa yang terdiri dari 14  

perempuan dan 7  laki-laki. Observer dalam penelitian ini adalah guru kelas V-

A SDN 2 Kekeri, yaitu Dwi Amsiyani, S.Pd. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus penelitian ini diantaranya adalah 

aktivitas guru selama proses pembelajaran berlangsunng dalam menerapkan 

Model BRONIS (Broken Triangle-Scramble) dan faktor siswa yang mengenai 

aktivitas pembelajaran yang timbul serta hasil belajar siswa sebagai dampak 

penerapan model BRONIS (Broken Triangle-Scramble). 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel 

tindakan. Devinisi operasional harapan yaitu hasil belajar adalah nilai berupa 

angka yang diperoleh siswa kelas V-A SDN 2 Kekeri setelah mengikuti proses 

pembelajaran dengan menerapkan model BRONIS (Broken Triangle-

Scramble). Definisi operasional tindakan yaitu penerapan Model BRONIS 

(Broken Triangle-Scramble) pada mata pelajaran matematika di kelas V-A 

SDN 2 Kekeri. Model ini digunakan sebagai pedoman untuk guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

Adapun langkah-langkahnya yaitu guru menjelaskan materi, siswa menyusun 

puzzle sesuai petujuk dari LKS dan guru bersama siswa membahas hasil 

diskusi siswa. 
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Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri 

atas  4 tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. Sumber data penelitian tindakan ini meliputi siswa, guru, kepala 

sekolah, dokumen hasil pembelajaran, dan proses pembelajaran.  

Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara metode 

observasi dan metode tes. Observasi dilakukan dengan mengisi lembar 

observasi mengenai pelaksanaan pembelajaran dikelas. Tes dilakukan pada tiap 

akhir pembelajaran yang berupa soal essay yang dikerjakan siswa secara 

individu. 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu: 

1. Instrument aktivitas belajar siswa 

Penilaian aktivitas belajar siswa yang dilakukan dengan mengisi 

instrument format pengamatan selama proses pelaksanaan pembelajaran 

dengan penerapan Model BRONIS (Broken Triangle-Scramble). Adapun 

idikator yang dinilai yaitu: 

a. Kesiapan siswa untuk menerima materi pelajaran. 

b. Antusias siswa dalam mengikuti pelajaran. 

c. Interaksi antar asiswa dengan guru. 

d. Interaksi antara siswa dengan siswa. 

e. Kerjasama kelompok. 

f. Keaktifan 

g. Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran. 

2. Instrumen aktivitas mengajar guru 

Instrument yang digunakan untuk mengamati langkah- langkah 

pembelajaran yang ditempuh dan dilakukan guru selama pelaksanaan 

tindakan menggunakan Model BRONIS (broken Triangle-Scramble). 

Adapun indikator yang dinilai yaitu: 

a. Persiapan pelaksanaan pembelajaran. 

b. Pemberian apersepsi dan motivasi. 

c. Peran guru mempersiapkan siswa untuk melaksanakan diskusi 

kelompok. 

d. Aktivitas guru membimbing siswa dalam berdiskusi. 

e. Interaksi guru dengan siswa. 

f. Aktivitas guru dalam mengakhiri pembelajaran. 

3. Tes Hasil Belajar  

Instrument berupa tes berisi soal-soal yang berkaitan dengan materi 

yang diajarkan. Tes hasil belajar diambil dari skor hasil evaluasi setelah 

pada akhir siklus. 

Teknik analisis data yang digunakan sebgai berikut: 

1. Ketuntasan kognitif individu 

Ketuntasan belajar individu dikatakan tuntas jika memperoleh nilai ≥75. 

2. Rata-rata Hasil Evaluasi 

 

 

(Aqib, 2016: 205) 𝑀𝑒 = 
 𝑥𝑖

𝑛
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Keterangan: Me  = Rata-rata nilai (mean) 

           = Jumlah seluruh skor 

  N  = Jumlah siswa yang mengikuti tes 

3. Ketuntasan klasikal 

 

 

 

(Sudjana, 2010: 128) 

4. Data Hasil Observasi 

a. Pedoman Penskoran Aktivitas Siswa 

1) Menentukan skor yang diperoleh siswa dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

a) Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% 

b) Skor 2 diberikan jika 25% < X ≤ 50% 

c) Skor 3 diberikan jika 50% < X ≤ 75% 

d) Skor 4 diberikan jika X > 75% 

2) Menentukan skor maksimal dan skor minimal 

3) Menentukan MI dan SD (Nurkancana dan Sunartana, 1986:89): 

MI = ½  (skor maksimal + skor minimal) 

= ½ (112 + 28) 

= 70 

SDI = 1/6 (skor maksimal – skor minimal) 

= 1/6 (112 – 28) 

= 14 

4) Untuk menentukan kategori hasil aktivitas siswa 

Interval Skor Kategori 

A ≥ MI + 1,5 SDI A ≥ 91 Sangat Aktif 

MI + 0.5 SDI ≤ A < MI + 1.5 SDI 77 ≤ A < 91 Aktif 

MI - 0.5 SDI ≤ A < MI + 0.5 SDI 63 ≤ A < 77 Cukup Aktif 

MI – 1.5 SDI ≤ A < MI – 0.5 SDI 49 ≤ A < 63 Kurang Aktif 

A < MI – 1.5 SDI A < 49 Sangat Tidak Aktif 

 

b. Pedoman Penskoran Aktivitas Guru 

1) Menentukan skor yang diperoleh guru dengan memrikan tanda 

rumput (√) pada kolom (ya) jika descriptor terlaksana dan (tidak) 

jika tidak dilaksanakan. 

2) Menentukan skor maksimal dan skor minimal 

3) Menentukan MI dan SD (Nurkancana dan Sunartana, 1986:89): 

MI = ½  (skor maksimal + skor minimal) 

 = ½ (24 + 0) 

 = 12 

SDI = ⅓ MI 

  = ⅓ (12) 

  = 4 

𝐾𝐾 = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎h siswa yang mendapat nilai ≥ 75

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
  𝑋 100 %  
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4) Menentukan kategori hasil aktivitas guru 

 

 

 

 

 

 

 

 Indikator keberhasilan penelitian adalah: 

1) Hasil belajar siswa dikatakan meningkat jika  ≥ 85% dari keseluruhan 

siswa mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 75 sesuai dengan 

KKM yang telah ditentukan sekolah.  

2) Aktivitas siswa minimal dalam kategori aktif. 

3)  Kemampuan guru dalam menerapkan Model BRONIS (Broken 

Triangle-Scramble) dikatakan meningkat apabila aktivitas mengajar 

guru tergolong atau mencapai minimal kategori baik. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

1. Deskripsi Data Siklus I 

Jumlah skor pada aktivitas guru mencapai 12,5 dengan kategori 

cukup baik dan jumlah skor pada aktivitas siswa mencapai 75 dengan 

kategori cukup aktif. Jumlah siswa yang mencapai KKM 15 orang 

(71,4%), nilai siswa yang kurang dari KKM 6 orang. Dengan demikian 

belum terpenuhi ketuntasan klasikal sesuai indikator ketercapaian yaitu 

85%. Penelitian belum tuntas dan dilanjutkan kesiklus II. 

2. Deskripsi Data Siklus II 

Aktifitas guru pada siklus II yaitu 22 skor dengan kategori sangat 

baik dan aktivitas siswa yaitu 103,5 skor dengan kategori sangat aktif.  

Untuk jumlah siswa yang mencapai KKM yaitu 18 orang dan 3 orang yang 

tidak mencapai KKM. Ketuntasan klasikal siswa meningkat dari siklus I 

yaitu 85,7%. 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian dari siklus I dan siklus II 

yang memuat aktivitas guru dan siswa, rata-rata hasil belajar siswa dan 

ketuntasan ketuntasan klasikal dapat dilihat pada tabel berikut: 

Siklus Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar Siswa 

Skor 

Rata-

rata 

Kriteria Skor 

Rata-

rata 

Kriteria Nilai 

Rata-

rata 

Ketuntasan 

I 12,5 Cukup 

Baik 

75 Cukup 

Baik 

79 71,4% 

II 22 Sangat 

Baik 

103,5 Sangat 

Aktif 

82,86 85,7% 

Interval Skor Kategori 

A ≥ MI + 1.5 SDI A ≥ 18 Sangat Baik 

MI + 0.5 SDI ≤ A < MI + 1.5 SDI 14 ≤ A < 18 Baik 

MI - 0.5 SDI ≤ A < MI + 0.5 SDI 10 ≤ A < 14 Cukup Baik 

MI – 1.5 SDI ≤ A < MI – 0.5 SDI 6 ≤ A < 10 Kurang baik 

A < MI – 1.5 SDI A < 6 Sangat Tidak Baik 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa skor hasil aktivitas guru 

dari siklus I sebesar 12,5 dengan kategori cukup baik, meningkat menjadi 

22 pada siklus II dengan kategori sangat baik. Skor hasil aktivitas siswa 

siklus I sebesar 75 dengan kategori cukup aktif meningkat menjadi 103,5 

pada siklus II dengan kategori sangat aktif. Sedangkan untuk hasil belajar 

siswa untuk nilai rata-rata yaitu 79 dengan ketuntasan klasikal 71,4% pada 

siklus I, meningkat menjadi 82,86 dengan ketuntasan klasikal 85,7%.  

E. Kesimpulan dan Saran 

 

Berdasarkan data awal yang diperoleh nilai rata-rata siswa 73 dengan 

persentase ketuntasan kelas 52,4%. Setelah menerapkan model BRONIS 

(Broken Triangle-Scramble) pada pembelajaran diperoleh nilai rata-rata 79 

dengan persentase ketuntasan kelas 71,4% pada siklus I, dan 82,9  dengan 

ketuntasan kelas 85,7% pada siklus II. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

penerapan model BRONIS (Broken Triangle-Scramble) dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika di kelas V-A semester II 

SDN 2 Kekeri tahun pelajaran 2015/2016. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, untuk lebih aktif dan kretif dalam kegiatan pembelajaran 

melalui penerapan model BRONIS (Broken Triangle-Scramble) dan 

meningkatkan keaktifan dalam kebersamaan sehingga meraih hasil belajar 

Matematika yang maksimal. 

2. Bagi guru, khususnya guru kelas V-A untuk memilih dan menerapkan 

model pembelajaran yang tepat termasuk model pembelajaran BRONIS 

(Broken Triangle-Scramble) dalam pembelajaran Matematika untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi sekolah, sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran BORONIS (Broken 

Triangle-Scramble) dalam proses belajar mengajar. 

4. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menerapkan 

model BRONIS (Broken Triangle-Scramble) ini agar lebih dahulu mengkaji 

secara mendalam tentang kedua model tersebut agar langkah-langkah 

pembelajaran yang disusun terlaksana secara optimal dan menggunakan 

potongan segitiga dengan variasi yang berbeda. 
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