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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat 

rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

proposal penelitian tindakan kelas ini. 

Semua hambatan dalam penulisan ini dapat teratasi berkat bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan 

dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus; 

2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus; 

3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; 

4. Pengawas TK/SD/SDLB UPT Pendidikan Kecamatan Gebog Kabupaten 

Kudus; 

5. Kepala SD 2 Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; 

6. Bapak/Ibu Guru SD 2 Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; 

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Semoga amal baik bapak ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah 

dan senantiasa mendapat ridlo-Nya, Amin. Penulis menyadari bahwa proposal 

PTK ini, sangat sederhana dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan 

saran selalu penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaannya. Akhirnya 

penulis berharap semoga proposal PTK ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional 

Pendidikan dan ditindaklanjuti  dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Standar 

kelulusan (SKL) dan pelaksanaannya memberikan amanat kepada kita untuk 

selalu mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan. Guru sebagai pelaku 

pendidikan yang langsung menangani proses belajar mengajar di sekolah 

berupaya mengembangkan strategi pembelajaran untuk mencetak lulusan yang 

sesuai dengan tuntutan zaman. Guru berperan sebagai perencana, pelaksana, 

dan penilai dalam proses pembelajaran. Selain itu guru juga berperan sebagai 

fasilitator dan motivator dalam tugasnya sebagai pengajar, pendidik / 

pembimbing, dan pelatih bagi siswanya untuk menanamkan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan dari semua pelajaran yang diajarkan. 

 Dalam hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi 

pendidikan di sekolah guru berperan sebagai :  

1. Pengambil inisiatif, pengarah dan penilai aktivitas-aktivitas pendidikan. 

2. Wakil masyarakat di sekolah, artinya guru berperan sebagai pembawa 

suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan. 

3. Pakar dalam bidangnya yaitu ia menguasai bahan yang harus diajarkannya. 

Berdasarkan hasil refleksi pembelajaran dalam mata pelajaran 

Matematika Kelas I SD 2 Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus pada 

semester 1 dengan kompetensi dasar “Mengelompokkan bangun datar sesuai 

bentuknya” menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan selama ini 

belum mencapai hasil yang maksimal. Hasil prestasi siswa masih di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal itu terjadi disebabkan oleh banyak 

faktor, antara lain metode yang digunakan dalam materi pembelajaran tersebut 

kurang sesuai, motivasi guru terhadap siswa belum maksimal, masih 

kurangnya buku-buku matematika di sekolah, pemanfaatan alat peraga yang 
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seadanya, sehingga membuat rendahnya minat siswa dalam mengikuti 

pelajaran matematika, ditambah lagi adanya suatu paradigma tentang 

matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Di sisi lain, 

perhatian orangtua terhadap anak dalam belajar di rumah juga masih kurang. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran oleh teman sejawat dan 

hasil evaluasi terhadap proses pembelajaran matematika, penulis berhasil 

mengidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain: (1) siswa kurang mampu 

mendeskripsikan tentang bangun datar, (2) siswa kurang mampu menentukan 

bentuk-bentuk dari bangun datar, (3) siswa kurang mampu mengelompokkan 

bangun datar sesuai bentuknya. 

 

C. Analisis Masalah 

Dengan melakukan diskusi bersama teman sejawat dan konsultasi 

dengan pembimbing tentang permasalahan yang telah teridentifikasi seperti di 

atas, penulis berkesimpulan bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh 

kurang terampilnya siswa dalam mengelompokkan bangun datar sesuai 

bentuknya.  

Kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengelompokkan 

bangun datar sesuai bentuknya tersebut dapat ditingkatkan melalui penerapan 

model pembelajaran Group Tournament yaitu suatu model pembelajaran 

dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Masing-masing 

kelompok saling berlomba menunjukkan keterampilan dan kemampuannya 

dalam mengelompokkan bangun datar yang sudah disediakan sesuai scenario 

yang dibuat. Guru memberikan waktu 10-15 menit untuk mempersiapkan 

kelompok. Kemudian masing-masing kelompok menampilkan keterampilan 

nya secara bergantian. Setelah selesai kelompok lain member tanggapan/ 

masukan. Kelompok yang nilainya tertinggi adalah pemenangnya 

Zoltan P. Dienes adalah seorang matematikawan yang memusatkan 

perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa-siswa. Dasar teorinya 
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bertumpu pada Piaget, dan pengembangannya diorientasikan pada siswa-

siswa, sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik 

bagi siswa yang mempelajarinya. Menurut Dienes, permainan matematika 

sangat penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut 

menunjukkan aturan secara kongkret dan lebih membimbing dan menajamkan 

pengertian matematika pada anak didik. Dalam permainan yang disertai aturan 

siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam 

konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu tapi 

tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Anak yang telah memahami aturan-

aturan tadi. 

Berdasarkan teori belajar Zoltan P. Dienes tentang teori permainan 

matematika tersebut, penulis berpendapat bahwa kekurangmampuan siswa 

tersebut dapat dikurangi dengan mengadakan pembelajaran melalui penerapan 

model pembelajaran Group Tournament. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah melalui model pembelajaran Group Tournament dapat 

meningkatkan keterampilan siswa kelas I SD 2 Besito Kecamatan Gebog 

Kabupaten Kudus dalam mengklasifikasikan bangun datar?  

2. Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan siswa kelas I SD 2 Besito 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam mengklasifikasikan bangun 

datar melalui model Group Tournament? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 

pembelajaran Group Tournament dalam pembelajaran matematika untuk 
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meningkatkan keterampilan siswa kelas I SD 2 Besito dalam 

mengklasifikasikan bangun datar. 

2. Meningkatkan prestasi hasil belajar siswa kelas I SD 2 Besito serta 

keterampilannya dalam mengklasifikasikan bangun datar. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 

a.   Siswa 

1) Membangkitkan minat dan semangat belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika;  

2) Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan 

bangun datar melalui model pembelajaran Group Tournament; 

3) Meningkatkan prestasi hasil belajar siswa dalam pelajaran 

matematika. 

 

 b.  Guru 

1) Memperbaiki Kekurangan/kelemahan guru dalam  kegiatan 

pembelajaran; 

2) Memperoleh alternatif pemecahan masalah dalam suatu 

pembelajaran; 

3) Membantu  guru dalam melakukan perbaikan pembelajaran pada 

mata pelajaran matematika. 

4) Sebagai pengalaman guru dalam menulis karya tulis ilmiah / PTK. 

 

c.   Sekolah 

1) Prestasi belajar siswa yang lebih meningkat, 

2) Memperoleh alternatif model pembelajaran di sekolah melalui 

PTK. 

3) Menambah referensi tentang PTK di perpustakaan sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Matematika 

Matematika adalah suatu ilmu yang dipelajari atau diajarkan yang 

berhubungan dengan bilangan-bilangan, hubungan antar bilangan, dan 

prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah tentang 

bilangan (Paimin,1998: 3). Selanjutnya dikemukakan bahwa Matematika 

adalah pemecahan masalah dan salah satu faktor pendukung berhasil atau 

tidaknya pengajaran Matematika adalah dengan menguasai teori belajar 

mengajar (1998: 12). Ruseffendi (1989: 23) mengemukakan bahwa 

Matematika itu terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, 

definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil setelah 

dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum, karena itulah metematika 

disebut ilmu deduktif. 

Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki obyek 

abstrak. Obyek Metematika dibentuk melalui proses penalaran deduktif. 

Konsep merupakan ide abstrak. Prinsip merupakan suatu pernyataan. Konsep 

atau prinsip diperlukan suatu algoritma. Kemampuan membentuk suatu 

algoritma dalam menerapkan konsep atau prinsip dapat digunakan untuk 

mendeteksi baik buruknya seseorang siswa dalam memahami suatu konsep 

atau prinsip. Dengan suatu konsep dapat diperoleh suatu fakta, dengan 

memanipulasi fakta yang ada ditemukan suatu pola, yang akhirnya diperoleh 

suatu teknik hitung. 

Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, 

Pembelajaran Matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan:  

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah; 



 

 

9 

 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika; 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh; 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 

5. 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    

(Depdiknas, 2006). 

Pembelajaran matematika dilaksanakan melalui 3 tahapan kegiatan, 

yaitu: 

1. Penanaman konsep, yang tujuannya untuk menyampaikan konsep-konsep 

baru yang umumnya merupakan jenis konsep dasar. 

2. Pemahaman konsep, yang merupakan kelanjutan dari model pendekatan 

penanaman konsep dengan penekanan agar siswa menguasai ciri-ciri, 

sifat-sifat, dan penerapan dari konsep yang telah dipelajarinya. 

3. Pembinaan keterampilan, yang bertujuan untuk melatih siswa mengingat 

dan menerapkan konsep yang sudah dipelajarinya. 

Untuk membantu meningkatkan pemahaman konsep pada diri siswa, 

guru senantiasa berupaya menggunakan media atau alat peraga dalam proses 

pembelajaran. Alat peraga adalah alat Bantu atau pelengkap yang digunakan 

guru dalam berkomunikasi berupa benda atau prilaku inti belajar adalah 

interaksi siswa dengan guru dan alat peraga beserta komukasi pendidikan 

yang terjadi pada suatu situasi sehingga siswa berhasil dalam belajar (Dale 

(1992: 47). Menurut Russefendi (1994: 229) alat peraga adalah alat untuk 

menerangkan konsep agar siswa lebih mudah memahami, sedangkan 

Depdikbud (1997: 11) mengatakan bahwa alat peraga adalah peraga 
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diharapkan dapat memperlancar serta meningkatkan mutu proses belajar 

mengajar. Alat peraga dalam pelaksanaan pembelajaran mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam pembelajaran Matematika karena penanaman 

konsep Matematika yang abstrak akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Dan 

alat peraga dapat membuat siswa, (a) lebih efektif, (b) menyenangkan, (c) 

belajar lebih cepat, (d) belajar lebih merata, (f) belajar lebih sistimatik, teratur 

dan terarah. 

 

B.   Pembelajaran Model Group Tournament 

Zoltan P. Dienes adalah seorang matematikawan yang memusatkan 

perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa-siswa. Dasar teorinya 

bertumpu pada Piaget, dan pengembangannya diorientasikan pada siswa-

siswa, sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik 

bagi siswa yang mempelajarinya. Menurut Dienes, permainan matematika 

sangat penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut 

menunjukkan aturan secara kongkret dan lebih membimbing dan 

menajamkan pengertian matematika pada anak didik. Dalam permainan yang 

disertai aturan siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang 

terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam 

konsep tertentu tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Anak yang 

telah memahami aturan-aturan tadi. 

Dasar pemikiran ini adalah bahwa kemampuan siswa untuk 

menguasai materi ini dapat ditingkatkan dengan model pembelajaran Games 

Tournament. Adapun pelaksanaannya dilakukan secara individu atau 

kelompok. Dengan model pembelajaran ini siswa tidak memiliki rasa takut 

bahkan pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif,  efektif, dan 

menyenangkan (PAIKEM). Peran guru sebagai fasilitator harus tetap 

konsisten dalam  mengembangkan pengetahuan yang diperoleh siswa agar 

dapat bermanfaat untuk diri siswa di kemudian hari, serta belajar harus 

memiliki makna bagi peserta didik. 
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Model pembelajaran Group Tournament ini dilakukan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan media pembelajaran berupa macam-macam bangun 

datar dari kertas karton; 

2. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu siswa mampu 

mengklsifikasikan bangun datar dengan system lomba; 

3. Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok berpasangan; 

4. Guru menjelaskan cara atau aturan permainan sebagai berikut: 

a) Anggota kelompok berpasangan bertugas mengklasifikasikan bangun 

datar sesuai bentuknya; 

b) Bila jawaban benar mendapat nilai sepuluh sehingga total nilai benar 

seratus; 

c) Permainan ini dilakukan bergantian dengan kelompok lain; 

d) Kelompok yang mendapat nilai tertbanyak itulah yang menang. 

5. Guru memberikan reward atau pujian kepada kelompok yang menang dan 

member motivasi bagi yang belum menang. 

 

C.   Hakikat Belajar 

a.   Pengertian  Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Slameto (1991 : 22). 

Sementara itu Winkel (1984 : 162) mengutarakan pengertian belajar suatu 

proses mental yang mengarah kepada penguasaan, kecakapan / skill, 

kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan dan dilaksanakan 

sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif. 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku dimana perubahan itu 

dapat mengarah ke tingkah laku yang baik maupun yang buruk, perubahan 

yang terjadi melalui latihan atau pengalaman, dan perubahan yang relatif 

menetap (Dirjen Dikti, 1985:3). 
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b.   Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah bukti keberhasilan yang dicapai seseorang 

(Winkel, 1984: 162). Dua kata tersebut (prestasi dan belajar) dapat 

diartikan sebagai banyaknya perubahan yang dicapai dari suatu proses 

belajar. Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan oleh mata pelajaran lazimnya ditujukan dengan nilai 

tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru (Poerwodarminto, 1995: 

787). 

Prestasi belajar adalah salah satu sumber informasi yang terpenting 

dalam pengambilan keputusan pendidikan, pengukurannya yang diperoleh 

dari tes prestasi belajar, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai-nilai 

akademik individu / siswa (Aswar, 1987: 13). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksud prestasi belajar 

adalah bukti keberhasilan yang dicapai seseorang dari proses belajar yang 

ditandai dengan nilai tes atau angka nilai sebagai alat ukurnya. 

 

c.    Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengruhi prestasi belajar banyak jenisnya, 

tetapi dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam individu yang 

sedang belajar. Faktor ekstern adalah faktor yang ada dari luar individu. 

Menurut The Liang Gie (1985 : 19) Faktor-faktor intern terdiri dari faktor 

jasmani dan psikologi. Faktor jasmani meliputi : kesehatan, dan cacat 

tubuh. Sedangkan faktor Psikologis  meliputi : intelegensi, perhatian,  

minat, bakat, motif, kebiasaan belajar,  kematangan, kesiapan, dan faktor 

kelelahan. Selain faktor intern juga terdapat faktor ekstern yaitu berasal 

dari luar diri siswa. Faktor ekstern meliputi : faktor keluarga, sekolah  dan 

masyarakat.  
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Adapun masing-masing dapat diterangkan sebagai berikut : 

1) Faktor keluarga yang meliputi : cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, dan latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah meliputi : kurikulum dan metode mengajar, relasi guru 

dengan siswa dan relasi siswa dengan siswa lain, disiplin sekolah, alat 

pelajaran dan keadaan gedung. 

3) Faktor Masyarakat yang meliputi :  kegiatan siswa dalam masyarakat, 

mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor intern (dari dalam 

diri siswa) dan faktor ekstern (dari luar diri siswa). 

Dalam mempelajari suatu mata pelajaran siswa mengadakan analisa-

analisa terhadap bahan pelajaran yang dipelajari. Kesuksesan belajar  yang 

dicapai dan kegagalan yang diderita. Dengan demikian partisipasi siswa 

dalam evaluasi berarti akan meningkatkan hasil belajar. 

Prinsip-pinsip yang perlu diterapkan dalam membelajarkan siswa adalah :  

1) Meningkatkan motivasi belajar. 

2) Memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman siswa. 

3) Menarik perhatian anak. 

4) Memadukan berbagai masalah. 

5) Mengembangkan hubungan sosial. 

6) Memperhatikan perbedaan individual. 

7) Belajar sambil bermain. 

8) Menemukan suatu yang baru. 

9) Pemecahan masalah (Depdikbud, 1996). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

prinsip belajar meliputi :  prinsip kontek, prinsip focus, prinsip sosialisasi, 

prinsip individualisasi, prinsip urutan, prinsip evaluasi, meningkatkan 

motivasi belajar, memanfaatkan pengetahuan, menarik perhatian anak, 

mengembangkan hubungan sosial dan lain-lain. 
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4.    Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.    Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas maka 

dirumuskan  hipotesis penelitian “Melalui penerapan model pembelajaran 

Group Tournament, keterampilan siswa kelas 1 SD 2 Besito Gebog 

Kudus dalam mengklasifikasikan bangun datar, dapat magnet” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Daya serap siswa dalam   

pembelajaran matematika kurang 

o Hasil belajar matematika rendah 

dibandingkan dengan mata pelajaran 

yang lainnya. 

o Penggunaan alat peraga yang kurang 

efektif dan efisien. 

o Menggunakan buku-buku sumber 

yang relefan  

o Memberikan  tugas individu dan 

kelompok. 

o Penggunaan alat peraga secara efektif 

dan efisien dalam pembelajaran 

matematika 

o Pembelajaran melalui model Goup 

Tournament 

 

o Daya serap siswa dalam pembelajaran 

matematika  meningkat mencapai 

batas minimal 85 % 

 

 

MASALAH 

 

TINDAKAN 

 

HASIL 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas I SD 2 Besito Kecamatan 

Gebog Kabupaten Kudus. 

 

B. Tempat Penelitian 

Dalam penilitian ini penulis mengambil lokasi di SD 2 Besito 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Penulis mengambil lokasi atau tempat 

ini dengan pertimbangan bekerja pada sekolah tersebut, sehingga 

memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan subjek 

penelitian yang sangat sesuai dengan profesi penulis.  

 

C. Waktu Penelitian 

Dengan beberapa pertimbangan dan alasan penulis menentukan 

menggunakan waktu penelitian selama 3 bulan yaitu bulan Juli s.d. 

September 2011. Waktu dari perencanaan sampai penulisan laporan hasil 

penelitian tersebut pada semester 1 tahun pelajaran 2011/2012. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dari informan atau nara sumber, Asip, Hasil 

pengamatan, dan Hasil tes. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Suharsimi Arikunto (1998: 134) mengemukakan bahwa metode 

pengumpulan data adalah cara–cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga lebih 

mudah diolah.  

Data penelitian ini bersumber dari interaksi peneliti dan siswa, 

dalam pembelajaran. Peningkatan prestasi belajar berupa data tindak 
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belajar atau perilaku belajar yang dihasilkan dari tindak mengajar dan 

aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti melalui 

observasi, tes, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

 

1. Observasi (Pengamatan) 

Ridwan (2007:76) menjelaskan bahwa observasi yaitu 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan. Karena sifatnya mengamati, maka alat 

yang paling pokok adalah panca indera, terutama indera penglihatan.  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui 

pengamatan terhadap subjek, yaitu mengamati terutama  minat  dan 

perubahan yang dialami siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Pengamat dalam penelitian ini dilakukan oleh teman sejawat. 

 

2. Metode Tes 

Tes merupakan pengumpul informasi. Dalam penelitian ini 

metode tes digunakan sebagai alat untuk memperoleh data dengan 

menguji kemampuan siswa sebelum diberi tindakan pembelajaran. 

Melalui metode tes tersebut digunakan untuk menguji sejauh mana 

perbandingan siswa mengalami perubahan tingkahlaku serta  prestasi  

sebelum diberi tindakan dan sesudah diberi tindakan pembelajaran.  

Suharsimi Arikunto dalam buku Manajemen Penelitian 

(2005:101) mengartikan instrumen penelitian sebagai alat bantu 

merupakan saran yang dapat diwujudkan dalam benda misalnya 

angket, daftar cek, pedoman wawancara, lembaran pengamatan.  

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode 

observasi metode catatan lapangan dan metode tes, maka instrument 

yang dipakai adalah pedoman observasi lembar pengamatan dan 

lembar soal tes. 
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Pedoman observasi yang digunakan peneliti yaitu memuat 

garis besar sejauh mana minat dan sikap positif serta partisipasi siswa 

dalam proses pembelajaran. Lembar pengamatan digunakan untuk 

memperoleh data sebelum tindakan, baik dari guru maupun penamatan 

langsung di lapangan. Sedangkan lembar soal tes digunakan untuk 

menguji kemampuan dan prestasi belajar siswa.  

 

F. Validitas Data 

a. Triangulasi data (sumber) 

b. Triangulasi metode  

Analisis data hubungan interaksi antara unsur-unsur kerja analisis 

tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (Milles dan Huberman, 2000 : 20). 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data dimulai sejak awal sampai akhir 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari perhitungan persentasi dari 

hasil penilaian observasi pada saat tindakan dilakukan. Hasil observasi 

Pengumpulan Data 

(Data Collection) 

Penyajian Data 

      (Data Display) 

Reduksi Data 

(Data Reduction) 

Simpulan-simpulan 

penarikan  / Verifikasi 
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tersebut kemudian dianalisis terhadap indikator penggunaan peningkatan 

prestasi belajar siswa. 

Data dalam penelitian ini diperoleh mulai observasi langsung pada 

objek penelitian untuk mengungkapkan sejauh mana peningkatan minat 

dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Observasi 

langsung dilaksanakan pada kondisi awal pembelajaran di dalam kelas dan 

pada saat digunakan tindakaan kelas. Tujuan analisis dalam penelitian 

tindakan kelas untuk memperoleh data kepastian apakah terjadi perbaikan, 

peningkatan sebagaimana diharapkan. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis diskriptif  teknik persentasi. 

Analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif. Perhitungan 

dalam proses analisis data menghasilkan persentase pencapaian yang 

selanjutnya. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran matematika di kelas I dalam 

tiga siklus yang masing-masing melalui empat tahapan yaitu, (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan pembelajaran, (3) pengumpulan, (4) refleksi. 

Dengan skema Siklus pada penelitian tindakan kelas ini menganut Kurt 

Lewin. Adapun  siklus tersebut digambarkan sebagai berikut, 

 

  

PLANNING 

Siklus 1 

 

Revised Plan  

ACTION/ 
OBSERVATION 

REFLECTIVE 



 

 

19 

 

  Jadwal Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas 

No Kegiatan 
Juli Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. 1. Persiapan X            

 2. Perijinan  X           

 3. Observasi awal   X          

 4. Pembuatan Instrumen    X         

 5. Uji Coba Instrumen    X         

              

II. Pelaksanaan Siklus             

 1. Siklus I     X        

 2. Siklus II       X      

 3. Siklus III         X    

              

III. Pelaporan             

 1. Penyusunan Hasil Laporan          X   

 2. Pengumpulan           X  
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LAMPIRAN 
 

 

1.   LEMBAR OBSERVASI TERHADAP KEAKTIFAN SISWA KELAS I 

PADA SAAT PROSES BALAJAR MENGAJAR  MATEMATIKA 

BERLANGSUNG 

 

No. Siswa 

Aspek yang diamati 

Bertanya 

kepada guru 

Menjawab 

Pertanyaan 

Mengemukakan 

Pendapat 

Memecahkan 

Masalah 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

Persentase     

 

Keterangan Skor 4 = sangat baik 

   3 = baik 

   2 = Cukup baik 

   1 = kurang 
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2.  LEMBAR OBSERVASI TERHADAP REAKSI YANG DITIMBULKAN  

SISWA KELAS I PADA SAAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

BERLANGSUNG 

 

No. Peryataan Ya Tidak 

1. Siswa memperhatikan dengan sungguh   

2. Siswa mengindahkan perintah guru   

3. Siswa mempunyai gairah dalam mengikuti proses 

pembelajaran  

  

4. Siswa dengan serius memperhatikan penjelasan guru   

5. Siswa dengan serius belajar secara kelompok   

6. Siswa dengan senang belajar secara kelompok   

7. 

 

Siswa serius belajar secara individu   

8 Siswa dengan senang belajar secara individu   

9. Siswa semangat saat diberikan soal jajakan   

10. Siswa mempunyai gairah dalam menjawab soal latihan   

11. Siswa memiliki gairah  belajar dengan bantuan alat peraga 

benda konkrit 

  

12. Siswa mempunyai keinginan untuk mengkomunikasikan 

idenya lewat bicara. 

  

13. Siswa mempunyai keinginan untuk bertanya kepada guru   

14. Siswa suka dengan soal cerita pemecahan masalah sehari-

hari 

  

15.  Siswa senang belajar dengan mengaitkan kehidupan nyata   

16.  Latihan yang diberikan selalu dikerjakan dengan tepat   

17. Siswa mampu  mencari aplikasi contoh nyata di kehidupan 

sehari-hari. 

  

 

 


