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Masalah utama dalam penelitian ini siswa kurang aktif dalam proses 
pembelajaran sehingga adanya siswa yang tidak tuntas atau tidak mencapai nilai 
KKM, yaitu mengenai hasil belajar matematika melalu model pembelajaran 
Treffinger materi pecahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
yang terdiri dari dua siklus setiap siklus dilaksanakan 3 kali pertemuan. Prosedur 
penelitian  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  observasi  dan  refleksi.  Subjek 
dalam  penelitian ini  adalah  siswa kelas  V  SD  Negeri Paccinongan Unggulan 
Kabupaten Gowa sebanyak 28 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, tes soal pecahan dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data 
menggunakan analisis data kuantitatid dan kualitatif. Keberhasilan penelitian ini 
ditentukan oleh kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 75 dan secara klasikal 
80%  siswa mencapai KKM. 

Hasil penelitian ini melalui dua siklus, siklus I dari 28 siswa dengan skor 
rata-rata 72,64% dengan ketuntasan nilai 46%. Jadi dari siklus I ini siswa tidak 
memenuhi kriteria ketuntasan minimum kemudian dilanjutkan dengan siklus II 
dari 28 siswa ini dengan skor rata-rata 79,03 dengan ketuntasan nilai 93%. 
sehingga terdapat peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Pada 
siklus  II  hasil  belajar  siswa  sudah  mencapai  indikator  keberhasilan  yang 
diterapkan. Ini menunjukkan bahwa dengan penerapan model Treffinger dalam 
pembelajaran matematika siklus I dan siklus II dikelas V tema penjumlahan dan 
pengurangan pecahan di SD Negeri Paccinongan Unggulan Kabupaten Gowa. 
Adapun hal-hal yang di observasi yaitu, siswa memperhatkan penjelasan 
guru,antusias dalam belajar,aktif mencatat materi pelajaran,aktif bertaya,aktif 
mengajukan ide atau pendapatnya,bekerjasama dengan kelompok,menyimpulkan 
materi dan mengerjakan soal. 
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