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ABSTRAK 

 

 

 

 

Zul Anwar S. 810908054. Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Di Sekolah 

Dasar Negeri Kalangan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Tesis 

Program Studi Teknologi Pendidikan, Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta 2009. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana pelaksanaan 

proses belajar mengajar matematika pada kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Kalangan; (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam proses belajar mengajar 

matematika di kelas V Sekolah Dasar Negeri Kalangan; (3) prestasi belajar 

matematika siswa Sekolah Dasar Negeri Kalangan. 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

naturalistik. Data diperoleh dengan observasi aktif, wawancara dan dokumentasi. 

Sumber data meliputi (1) pemberi informasi seperti, guru kelas V, kepala sekolah, 

dan siswa kelas V. (2) peristiwa atau aktifitas di lingkungan pembelajaran berupa 

belajar mengajar termasuk fasilitas pembelajaran atau media, (3) tempat atau 

lokasi yaitu kondisi lingkungan sekolah secara keseluruhan terutama ruang kelas 

dan (4) arsip dan dokumen yang mencakup perangkat pembelajaran seperti silabus 

dan hasil belajar siswa. Untuk menjamin keabsahan data peneliti menggunakan 

triangulasi metode dan triangulasi sumber. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; (1) pelaksanaan 

pembelajaran matematika pada kelas V Sekolah Dasar Negeri Kalangan telah 

berjalan dengan baik dengan diterapkannya langkah-langkah umum dalam proses 

belajar mengajar. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar matematika di 

Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kalangan guru sangat menekankan pemahaman 

konsep kepada siswa. Penggunaan media dan metode dalam proses belajar 

mengajar akan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa; (2) kendala yang 

dihadapi dalam pembelajaran matematika seperti a) sebagian siswa kurang 

bersemangat dalam belajar matematika, b) fasilitas dan media pembelajaran yang 

tersedia masih terbatas, c) waktu yang tersedia masih kurang bila dibandingkan 

dengan materi yang harus diajarkan; (3) prestasi belajar matematika siswa SD 

Negeri Kalangan cukup memuaskan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dalam pengambilan 

keputusan di bidang pendidikan terutama oleh UPT Dinas P dan K Kecamatan 

Gemolong, Kepala Sekolah, dan Guru Kelas V dalam pengembangan metode dan 

media pembelajaran matematika. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Zul Anwar S.810908054. The Implementation of Math Teaching at State 

Primary School of Kalangan, Gemolong District, Sragen Regency. Thesis, 2009 

The Education Technology Study Program, Postgraduate Program, Sebelas Maret 

University of Surakarta. 

  

This research aims to now : (1) how the implementation of math teaching 

in V
 
grade students of state primary school sub-district of Kalangan. (2) constraint 

faced in teaching math, (3) students math achievemen. 

 

Methods used in this research are descriptive –naturalistic method. Data 

collecting conducted by participation observation, interview and documentation 

method. The data source include (1) informant like, cover class teacher V, 

headmaster, class students V, (2) event or activity in the form of learning teach 

including study facility or media. (3) place or location that is condition of area of 

school as a whole especially class room and (4) archival and document including 

study peripheral, syllabus and student duty. To guarante the authenticity of the 

data researcher uses triangulation model and triangulation source. 

 

Based on the research findings, it can be concluded that; (1) 

Implementation of Math Teaching in V
 
grade students of state primary school sub-

district of Kalangan has been well and has been using general steps on teacing in 

learning process. The understending on the concept is the main aim of teaching in 

learning process in class V grade students of state primary school sub-district of 

Kalangan. The instructional media and method have been adeguate to active the 

learning students; (2) constrain which faced in study of math like a). partly there is 

outher students less passive, b) facility of media of limited, c) the time which 

alocated for studiying process is limited than materials thatshould be taught to the 

students; (3) students’ math achievemen is quite statisfied.  

 

This research result expected to earn as input in decision making in 

education especially by UPT on duty P and K of sub-district of Gemolong, 

headmaster,and class teacher V in development of method and media study of 

math. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

karena dengan pendidikan manusia akan semakin maju dalam peradabannya dan 

semakin beradab dalam kehidupan sosialnya. Manusia yang beradab setidak-

tidaknya memiliki common sense tentang pendidikan bahwa pendidikan memiliki 

peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia.   

Sejalan dengan itu, tantangan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan 

semakin kompleks terlebih lagi pada jenjang sekolah dasar yang dirasa semakin 

berat. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya taraf hidup dengan sendirinya 

berdampak terhadap dunia pendidikan. Hal ini diantaranya ditandai dengan 

meningkatnya aspirasi terhadap peningkatan pendidikan baik dalam arti perluasan 

kesempatan belajar maupun tuntutan akan pendidikan yang bermutu. Untuk 

menjawab tuntutan tersebut, pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sebagai 

tonggak awal dari proses pendidikan anak harus lebih ditingkatkan kualitasnya. 

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Th. 2003 Bab 

II Pasal 3 tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan pendidikan, disebutkan bahwa 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berakhlak  mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokrasi serta bertanggung jawab”. 

Pendidikan memiliki kekuatan (pengaruh) yang dinamis dalam kehidupan 

manusia di masa depan. Pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik secara optimal, yaitu pengembangan potensi individu 

yang setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial dan 

spritual, sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik lingkungan fisik 

dan lingkungan sosial budaya di mana dia hidup. Pendidikan harus mampu 

mengembangkan diri seseorang sebagai individu yang utuh, sebagai anggota 

masyarakat, sebagai warga bangsa. Dengan kata lain mampu mengenal diri, 

masyarakat di sekitar dan bangsanya. Proses pengenalan ini menghendaki 

pengembangan kemampuan kognitif, afektif, termasuk imajinasi dan inspirasi 

peserta didik, hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang disebutkan oleh 

Reigeluth (1999) yaitu terbentuknya ranah domain (kognitif, psikomotorik dan 

afektif). 

Kajian tentang tujuan pendidikan sekolah dasar dewasa ini harus 

senantiasa dikaitkan dengan pendidikan dasar karena sekolah dasar merupakan 

bagian dari sistem (subordinasi) pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah bagian 

terpadu dari sistem pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan, yaitu pendidikan 

dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup di 

dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan 

untuk mengikuti pendidikan menengah.  
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Berkenaan dengan tujuan operasional pendidikan sekolah dasar, 

dinyatakan di dalam Kurikulum Pendidikan Dasar yaitu memberi bekal 

kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung, pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat 

perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di 

Sekolah Lanjutan.  

Kemampuan membaca, menulis dan berhitung merupakan tujuan pertama 

dan utama sehingga sering disebut juga sebagai tujuan yang paling fundamental 

karena sifatnya sangat menentukan baik-tidaknya  kemampuan-kemampuan yang 

lain. Kemampuan ini diwujudkan dalam kemampuan dan keterampilan 

penggunaan bahasa yang meliputi membaca, menulis dan bicara, serta 

kemampuan berhitung yang meliputi kemampuan dan keterampilan menambah, 

mengurangi, mengalikan, membagi, mengukur sederhana dan memahami bentuk 

geometrik.  

Said Hamid Hasan dalam Hera (2008) mengemukakan bahwa 

keterampilan dasar yang diakui secara universal adalah membaca, menulis, dan 

berhitung. Keterampilan dasar ini diperlukan dan harus sama baiknya untuk setiap 

siswa sekolah dasar.  

Sesungguhnya telah ditegaskan di dalam Pasal 34 ayat 3 mengenai isi 

kurikulum pendidikan dasar bahwa membaca dan menulis, dan matematika 

(termasuk berhitung) merupakan bahan kajian minimal. Jadi kemampuan ini 

bukan ukuran keberhasilan satu-satunya, melainkan merupakan salah satu 

parameter keberhasilan dalam proses pendidikan. 
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Sekolah Dasar (SD) pada hakikatnya merupakan satuan atau unit lembaga 

sosial (social institusional) yang diberi amanah atau tugas khusus (specific tasks) 

oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara sistematis. 

Dengan demikian, sebutan sekolah dasar merujuk pada satuan lembaga sosial 

yang diberi amanah spesifik oleh masyarakat untuk menyelenggarakan 

pendidikan dasar penggalan pertama selama enam tahun untuk dilanjutkan pada 

penggalan pendidikan lebih lanjut. 

Sekolah sebagai pusat pendidikan formal, lahir dan berkembang dari 

pemikiran efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pendidikan kepada warga 

masyarakat. Lembaga pendidikan lahir dan berkembang dari dan untuk 

masyarakat, artinya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan 

perangkat masyarakat yang disertai tugas untuk memberi pendidikan bagi warga 

masyarakat. Sejalan dengan hal itu, lebih lanjut di dalam SPN 2003 Bab IV pasal 

6 ayat 2 “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan 

penyelenggaraan pendidikan”. Lembaga ini ditata dan dikelola secara formal 

mengikuti haluan yang pasti yang telah ditetapkan. Haluan ini tercermin dalam 

falsafah dan tujuan, penjenjangan, pengelolaan dan kurikulumnya.  

Penjabaran fungsi sekolah sebagai pusat pendidikan formal terlihat pada 

tujuan institusional atau tujuan kelembagaan pada masing-masing jenis dan 

tingkat sekolah. Di Indonesia dikenal beberapa lembaga pendidikan formal yaitu 

TK, SD/MI, SMP/MTs, SMU/SMK/MA dan  Perguruan Tinggi. Tujuan 

institusional untuk masing-masing tingkat atau jenis pendidikan, pencapaiannya 
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ditopang oleh tujuan-tujuan kurikulum dan tujuan-tujuan instruksional yang 

diterapkan dalam lembaga pendidikan tersebut. 

Tujuan penyelenggaraan pendidikan dalam semua jenjang adalah 

bertujuan agar terbentuknya insan yang lebih baik. Atas dasar itulah maka untuk 

mewujudkan cita-cita tersebut, lembaga pendidikan atau sekolah dianggap sebagai 

tempat yang paling tepat untuk membentuk generasi yang berkualitas. 

Karena pendidikan merupakan usaha sadar dan bersifat kontinyu, dimana 

pendidikan dasar memiliki peranan yang sangat penting bagi proses pendidikan 

selanjutnya dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Siswa 

Sekolah Dasar pada umumnya berusia antara 6 samapai dengan 13 tahun dan 

dalam tahap perkembangannya sedang berada pada masa kanak-kanak. Pada masa 

ini anak mengalami perkembangan daya kognitif yang sangat pesat. Menurut hasil 

penelitian dibidang neurologi (Osborn, White dan Bloom) pada usia 4 tahun 

pertama separuh kapasitas kecerdasan manusia sudah terbentuk, artinya kalau 

pada usia tersebut otak anak tidak mendapat rangsangan yang maksimal, maka 

potensi otak anak tidak akan berkembang secara optimal. Secara keseluruhan 

sampai usia 8 tahun 80% kapasitas kecerdasan manusia terbentuk, selanjutnya 

kapasitas kecerdasan anak tersebut akan mencapai 100% setelah berusia 18 tahun 

( Depdiknas, 2002: i). Pada usia delapan tahun, yang mana pada usia ini berarti 

anak sedang duduk dibangku sekolah dasar dengan demikian pemberian 

pembelajaran matematika yang baik dan berkualitas akan ikut memberi andil 

dalam memaksimalkan potensi kognitif anak didik. 
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Fungsi pemberian pendidikan di sekolah dasar tidak mungkin sepenuhnya 

dan memang tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada guru, sebab 

pengalaman belajar pada dasarnya dapat diperoleh sepanjang hidup manusia, 

kapanpun dan dimanapun individu itu berada (long live learning). Guru  sebagai 

tenaga pendidik mengemban tugas untuk menyiapkan anak didik agar menjadi 

warga masyarakat yang sesuai dengan cita-cita, harapan dan nilai-nilai yang 

berlaku dan dianut oleh masyarakat.  

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembelajaran atau intructional 

adalah bagian dari pendidikan / education. Pembelajaran adalah bersifat khusus 

untuk pendidikan di sekolah. Pembelajaran sebagai suatu sistem yang terdiri dari 

beberapa komponen, yang mana antara komponen yang satu dengan yang lainnya 

saling terkait atau berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen-

komponen itu antaralaian, guru, siswa, materi, media, lingkungan yang 

kesemuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri namun secara bersama-sama 

bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Guru mempunyai peran dan kedudukan kunci dalam keseluruhan proses 

pendidikan terutama dalam pendidikan formal bahkan dalam keseluruhan 

pembangunan masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan ini, G.F. Moody 

dalam M. Surya (1953) menulis sebagai berikut: ...The succes of organized society 

depends largely upon the teacher. She must be conscius that she is performing the 

highest type of service to society and that her profession must be on as high a 

level as that of any other. A teacher’s personality plays a most important part in 

her teacing success. 
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa guru merupakan faktor 

utama keberhasilan siswa dalam belajar. Terlebih lagi di sekolah dasar guru wajib 

menguasi dan mengembangkan metode pengajaran sesuai dengan mata pelajaran 

yang diajarkan, sebab semakin baik metode, maka semakin efektif dalam 

pencapaian tujuan. Guru yang baik adalah guru yang mampu memilih metode 

yang paling serasi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dalam pelaksanaan 

pembahasan materi tertentu guru akan menentukan satu atau lebih metode. 

Penggunaan media dan metode dalam pembelajaran yang merupakan 

tindakan-tindakan terstruktur yang diambil oleh guru dalam mengajar mulai dari 

persiapan awal mengajar misalnya, memberi motivasi kepada anak didik terhadap 

materi yang akan disampaikan sehingga anak merasa termotivasi untuk belajar 

sampai pada kegiatan akhir yaitu melakukan evaluasi atau penutup. Langkah-

langkah yang diambil guru dalam menentukan media dan metode ini akan 

menentukan tingkat keefektifan dalam proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung. Penggunaan media dan metode bertujuan agar proses belajar 

mengajar lebih efektif dengan melibatkan siswa karena keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran ini dapat dilihat secara langsung oleh guru, tentang sejauh 

mana siswa dapat mengikuti dan menerima materi pelajaran yang telah 

disampaikan. 

Dalam proses pendidikan terjadi proses perkembangan. Pendidikan harus 

diartikan sebagai proses membantu peserta didik agar berkembang secara optimal; 

yaitu berkembang setinggi mungkin sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang 

ada dalam masyarakat. Pendidikan bukanlah proses memaksakan kehendak oleh 
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guru kepada peserta didik, melainkan upaya menciptakan kondisi yang kondusif 

bagi perkembangan anak, yaitu kondisi yang memberi kemudahan kepada anak 

untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Ini berarti bahwa di dalam proses 

pendidikan anak aktif mengembangkan diri dan guru aktif membantu 

menciptakan kemudahan (facilitating) untuk perkembangan yang optimal itu. 

Penggunaan media dalam pengajaran matematika merupakan bagian dari 

strategi pengajaran matematika, maka media dalam pengajaran matematika yang 

memadai adalah media yang dikaitkan dengan tujuan pengajaran matematika. 

Disinilah seorang guru sekolah dasar harus terus menerus belajar dan berupaya 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengajar, sehingga mampu 

merumuskan berbagaimacam alternatif dan cara-cara menyelenggarakan kegiatan 

belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar peran guru dan siswa adalah 

sama-sama penting terlebih lagi untuk pembelajaran di sekolah dasar. Strategi 

pengajaran yang diterapkan guru dalam kegiatan belajar mengajar khususnya 

mata pelajaran matematika akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini peneliti 

akan mengangkat persoalan tentang pelaksanaan pembelajaran matematika di 

pendidikan dasar yaitu di Sekolah Dasar Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, 

Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pelaksanaan Belajar Mengajar Matematika di Kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Kalangan? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan belajar mengajar 

matematika di Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kalangan? 

3. Bagaimana prestasi belajar matematika siswa Sekolah Dasar Negeri 

Kalangan?. 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil rumusan di atas, maka adapun tujuan yang hendak 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Secara Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara 

jelas dan menyeluruh tentang pelaksanaan belajar mengajar pada mata pelajaran 

matematika di kelas V Sekolah Dasar Negeri Kalangan, serta metode dan media 

yang digunakan oleh guru dalam mengajar matematika dan kendala-kendala yang 

dihadapi dalam proses belajar mengajar tersebut.  

2. Tujuan Khusus 

Adapaun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



10 

 

a. Secara langsung pelaksanaan belajar mengajar matematika di kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Kalangan 

b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan belajar mengajar 

matematika di kelas V Sekolah Dasar Negeri Kalangan 

c. Prestasi belajar matematika siswa Sekolah Dasar Negeri Kalangan. 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah: 

1. Manfaat secara teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat menjadi salah satu 

referensi bagi pendidik (guru) untuk mengambil langkah-langkah yang tepat 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik agar proses belajar mengajar 

lebih efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.  

2. Manfaat secara praktis 

a. Memberikan informasi kepada instansi atau lembaga yang terkait tentang 

pelaksanaan pembelajaran matematika di SD Negeri Kalangan dan kendala-

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 

b. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi lembaga pendidikan lain terutama 

lembaga pendidikan yang setingkat tentang cara melakukan sistem 

pembelajaran yang lebih baik dan usaha – usaha yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan  
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c. Sebagai masukan bagi pihak terkait terutama guru agar dapat meningkatkan 

keterampilan mengajar terkait perannya dalam kegiatan pembelajaran 

d. Sebagai penambah khazanah keilmuan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Pembelajaran merupakan suatu sistem dan fenomena yang kompleks yang 

terdiri dari berbagai komponen. Sistem sebagai suatu totalitas struktur yang terdiri 

dari komponen-komponen dalam mana tiap-tiap komponen itu mempunyai fungsi 

khusus dan di antara mereka terdapat saling hubungan, interaksi dan 

interdependensi yang secara bersama-sama menuju kepada tercapainya tujuan 

bersama, (Soenarwan, 2008:8). Sebagai suatu sistem, pendidikan memiliki 

beberapa komponen atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi situasi belajar di 

kelas seperti ; ketersediaan sarana belajar, minat, bakat, kemampuan, motivasi 

murid, jumlah murid dalam kelas dan ukuran ruang kelas, kemampuan guru, 

alokasi waktu dan sebagainya. 

Dari keterangan di atas, terlihat banyak faktor yang mempengaruhi situasi 

belajar di dalam kelas. Tetapi dari sekian banyak faktor itu ada beberapa faktor 

yang paling dominan yaitu guru dan murid karena merekalah yang mempunyai 

kebutuhan, kemampuan dan kehendak untuk melakukan pilihan. Atas dasar 

pemikiran tersebut maka dalam kajian teori ini akan diangkat beberapa komponen. 

1. Definisi Pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari akar kata “belajar/learn”. Istilah belajar sudah 

dikenal secara luas oleh masyarakat walaupun sering disalah artikan atau diartikan 

secara common sense. 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yang secara legal formal memberikan pengertian 

tentang pembelajaran. Dalam pasal 1 butir 20 pembelajaran diartikan sebagai 

“…proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. 

Untuk memahami konsep belajar secara utuh perlu digali lebih lanjut 

bagaimana para pakar psikologi dan pakar pendidikan mengartikan konsep 

belajar.  Pandangan kedua kelompok pakar tersebut sangat penting untuk dikaji 

karena perilaku belajar merupakan ontologi atau bidang telaah dari kedua bidang 

keilmuan itu. Pakar psikologi memandang perilaku belajar sebagai proses 

psikologi individu dalam interaksi dengan lingkungan secara alami, sedangkan 

pakar pendidikan melihat perilaku belajar sebagai proses psikologis pedagogis 

yang ditandai dengan adanya interaksi individu dengan lingkungan belajar yang 

sengaja diciptakan.  

Dalam kajian teori ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli 

tentang definisi belajar yang ditinjau dari dua sudut pandang yaitu psikologi dan 

pendidikan (definition of learning psychology and definition of learning 

education). 

a. Definition of Learning Psychology 

Menurut Stephen B. Klein, dia menjelaskan bahwa belajar adalah” Learning 

can be defined as an experiential process resulting in a relatively permanent 

change in behavior that cannot be explained by temporary states, maturation, or 

innate response tendencies. This definition of learning has three important 
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components. First, learning reflects a change in the potential for a behavior. 

Learning does not automatically lead to a change in behavior. We must be 

sufficiently motivated to translate learning into behavior” (Stephen B. Klein, 

1996). 

Lebih lanjut Hilgard and Bower yang dikutip oleh Snelbacker (1974) 

mendefinisilan belajar “Learning is the process by which an activity originates or 

is changed through reacting to an encountered situation, provided that the 

characteristics of the change in activity cannot be explained on the basis of native 

response tendencies, maturation, or temporary states of the organism”.  

Belajar adalah suatu proses yang diawali dengan aktivitas-aktivitas atau 

suatu perubahan yang diakhiri dengan reaksi untuk menghadapi situasi baru yang 

dapat memberikan perubahan pada karakteristik anak sesuai dengan 

kematangannya.  

Menurut Kimble and Garmezy yang dikutip oleh Snelbecker (1974) “ 

learning is a relatively permanent change in a behavioral tendency that occurs as 

a result of reinforced practice. 

Diantara teori pendidikan yang sangat terkenal sampai saat ini yaitu teori 

belajar behaviorisme. Menurut teori ini manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-

kejadian di dalam lingkungannya, yang akan memberikan pengalaman-

pengalaman tertentu kepadanya. Belajar di sini merupakan perubahan tingkah 

laku yang terjadi berdasarkan paradigma S-R (Stimulus-Respons), yaitu suatu 

proses yang memberikan respons tertentu yang datang dari luar. 
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Menurut Leahey & Harris dalam Toeti Sukamto (1996) Behaviorisme 

menekankan pada apa yang dapat dilihat yaitu tingkah laku, serta tidak 

memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena tidak dapat dilihat, oleh 

karena itu tidak dianggap ilmiah. Dalam buku yang sama dijelaskan lebih lanjut 

bahwa proses belajar menurut teori behaviorisme lebih dianggap sebagai suatu 

proses yang bersifat mekanistik dan otomatik tanpa membicarakan apa yang 

terjadi selama itu di dalam diri mahasiswa yang belajar. 

Kunci dari tori behaviorisme yang digali dari penelitian Ivan Pavlov dan 

V.M. Bechtereve serta A.B. Watson adalah proses relasi antara stimulus dan 

respon (S-R). Menurut teori ini, manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-

kejadian dalam lingkungannya, yang akan memberikan pengalaman-pengalaman 

tertentu kepadanya. Proses stimulus-respons ini mengandung empat unsur yaitu: 

Pertama unsur dorongan atau drive, si pelajar merasakan adanya kebutuhan 

tentang sesuatu, yang mendorongnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua 

adanya rangsangan atau stimulus. Kepada si pelajar diberikan stimulus sehingga ia 

memberikan respons terhadap stimulus itu. Unsur ke tiga adalah reaksi/respons 

dari si pelajar yang menyebabkan ia melakukan tindakan yang jelas. Unsur ke 

empat adalah penguatan atau reinforcement,  yang perlu diberikan kepadanya agar 

mereka merasakan adanya kebutuhan untuk merespon lagi. 

Udin S. Winataputra (2008) memberikan pandangan lebih lanjut tentang 

teori belajar dalam pandangan para psikologi berasal dari Wiliam James, John 

Dewey, James Cattel, dan Edward Thorndike tahun 1890-1900 (Bell-Gredler). 

Pada dasarnya para ahli psikologi melihat belajar sebagai proses psikologi yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 16 

disimpulkan dari hasil penelitian tentang bagaimana anak berpikir, atau 

disimpulkan dari bagaimana binatang belajar (Thorndike:1898) atau dari hasil 

pengamatan praktek pendidikan (Dewey:1899).  

Selain teori tersebut, dikenal juga teori belajar psikologi kognitif. Dalam 

teori belajar ini dijelaskan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi 

serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan-tujuannya. 

Lebih lanjut dijelaskan dalam teori ini bahwa belajar adalah perubahan persepsi 

dan pemahaman yang tak selalu tampak sebagai tingkah laku. Para ahli psikologi 

kognitif dalam hal ini berpendapat bahwa tingkah laku seseorang selalu didasari 

oleh kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah 

laku itu terjadi.  

Belajar (learning) dapat didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas 

prilaku, pengetahuan, dan keterampilan berfikir yang diperoleh melalui 

pengalaman, (Santrock 1985:226). teori ini dapat dikatakan sebagai proses 

internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan faktor-faktor 

lain.  

Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan 

mendapatkan insight untuk memecahkan masalah. Para ahli berpandangan bahwa 

tingkah laku lebih bergantung kepada insight terhadap hubungan-hubungan yang 

terdapat dalam situasi secara keseluruhan. Secara psikologi, belajar merupakan 

proses jiwa yang didalamnya terdapat fungsi-fungsi jiwa yang harus 

dikembangkan. Fungsi-fungsi jiwa itu antara lain merasa, berfikir, minat, 
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kemampuan dan sebagainya yang semua itu dapat dilihat melalui perubahan 

tingkah laku. 

Dari pemaparan beberapa teori tentang belajar tersebut dapat ditarik sebuah 

kesimpulan tentang belajar menurut pandangan ahli psikologi bahwa belajar 

merupakan suatu aktifitas yang terjadi dalam diri dengan melibatkan semua 

komponen yang ada seperti perasaan, hasrat, fikiran, dan panca indera yang di 

tandai dengan adanya perubahan dalam diri pebelajar.  

b. Definition of Learning Education 

Definisi tentang belajar menurut para ahli pendidikan diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

Menurut Yeakan and Simpson yang dikutip oleh Snelbecker (1979) “ 

Learning is active, learning is function of the total situation surrounding the child. 

Learning is guided by purpose and sonsists in living and doing, in having 

experiences and seeking to understand the meaning of them. 

(Snelbecker,1974:13). Belajar adalah suatu kegiatan, fungsi dari seluruh situasi 

yang mengelilingi anak yang dikendalikan oleh tujuan dan perbedaan dalam 

kehidupan dan tingkah laku berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada dan 

pengalaman yang dicari untuk memahami makna dari sesuatu hal. 

Sedangkan menurut Seagoe yang dikutip oleh Snelbecker (1974), When we 

speak learning, we are talking about how behavior is changed through 

experience, (Snelbecker; 1974:13).  

Pengertian belajar yang cukup komprehensif diberikan oleh Bell-Gredler  

dalam Udin S. Winataputra (2008:1.5) yang menyatakan bahwa belajar adalah 
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proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

competencies, sklls and attitudes. Kemampuan, keterampilan, dan sikap tersebut 

diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua 

melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. 

Dalam buku yang sama dijelaskan lebih lanjut bahwa belajar juga diartikan 

sebagai penambahan, perluasan dan pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap, 

serta keterampilan. Apabila ditelaah lebih lanjut maka akan ditemukan adanya 

kesamaan-kesamaan mengenai belajar baik dari pandangan ahli psikologi maupun 

ahli pendidikan. Perbedaannya adalah para ahli psikologi memandangn belajar 

sebagai perubahan yang tampak, tidak peduli apakah perubahan tersebut 

menandakan kemajuan pada peserta didik atau sebaliknya. Sedangkah menurut 

ahli pendidikan menganggap prose belajar terjadi apabila perubahan tingkah laku 

tersebut sesuai dengan tujuan sekolah / lembaga dan masyarakat. Jadi para ahli 

psikologi lebih bersifat netral, sedangkan para ahli pendidikan belum menganggap 

seseorang telah belajar meskipun tingkah lakunya berubah, selama perubahan 

tingkah laku tersebut tidak menuju ke arah tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Sebelum ditarik kesimpulan tentang definisi belajar secara keseluruhan, 

dalam pembahasan ini akan disampaikan kembali pengertian belajar menurut 

beberapa ahli pendidikan. Pendapat Crombach tentang belajar “ Learning is 

shown by a change in behavior as a result of experience”. Hasil belajar yang baik 

harus melalui pengalaman. Pelajar harus mengalami dengan mempergunakan 

panca inderanya. Selanjutnya menurut Wingkel menyatakan bahwa: belajar adalah 
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aktivitas mental (psikis) yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan 

yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan 

dan nilai sikap. Perubahan ini bersifat konstan dan berbekas ( Suwarni, 1997:5). 

Sebagai kesimpulan dari definisi belajar yang telah dikemukakan di atas, 

menurut penulis belajar adalah prose yang terjadi dalam diri seseorang yang 

melibatkan komponen-komponen dalam diri berupa kognitif, psikomotor dan 

apektif yang ditandai dengan adanya perubahan dalam diri pebelajar. Sedangkan 

pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada 

peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik 

memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. 

 

2. Ruanglingkup Matematika Sekolah Dasar 

Menurut Sahertian (2001) tugas dan tanggung jawab guru adalah mengajar, 

melatih, membimbing, membina dan mendidik. Tetapi nampaknya guru lebih 

menekankan kepada tanggungjawab mengajar, artinya guru lebih banyak 

bertanggung jawab pada aspek pengetahuan saja, dan kurang memperhatikan 

aspek apektif anak ini terlihat dari kurangnya perhatian guru mendidik 

keperibadian anak, misalnya mendidik dalam hal disiplin, tanggung jawab, dan 

kemandirian. Peters dalam Sujana, (2001) mengatakan ada tiga tugas dan 

tanggung jawab guru, yaitu: (1) guru sebagai pengajar, (2) guru sebagai 

pembimbing, dan (3) guru sebagai administrator kelas.  

Didunia pendidikan, eksistensi guru berkaitan erat dengan upaya 

memanusiakan manusia atas dasar kesadaran manusiawi, yaitu mendidik anak 
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didik agar menjadi manusia Indonesia yang seutuhny. Sejalan dengan itu semua 

menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional menjelaskan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehaht, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga  negara yang demokratis serta  bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional tertuang di dalam undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Tujuan tersebut 

akan dapat tercapai bila guru menyadari bahwa tanggung jawab tersebut berada di 

pundak mereka sebagai tugas dan tanggungjawab yang harus dicapai. Seperti yang 

disebutkan oleh Donald C. Orlich dalam Webster,s new world dictionary a goal 

as “an  object or end that one strives to attain”. in the education proffesion, goals 

are general statemens describing the desired outcomes of schooling (Donald C. 

Orlich, 1998).  

Atas dasar pemikiran itu, maka setiap pendidikan memiliki tujuan (goald) 

yang hendak ingin dicapai lewat proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar 

merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Agar tujuan pendidikan dan 

pengajaran dapat tercapai dan berjalan dengan benar, maka perlu 

pengadministrasian kegiatan belajar mengajar, yang lazim disebut administrasi 

kurikuiurn (Suryosubroto,2002). 
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Dari tugas dan tanggungjawab guru tersebut di atas merupakan sebagai 

konsekwensi dari jabatan atau profesi guru. Secara singkat masing-masing   tugas   

guru   tersebut   dikemukakan   sebagai berikut: 

a. Tugas guru sebagai pengajar 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas pokok guru di sekolah 

adalah mengajar. Dalam melaksanakan tugasnya sebagi pengajar, guru dituntut 

untuk dapat melakukan perencanaan atau setting dalam mengajar. Menurut 

(Achsanuddin,2001: 13) ada beberapa hal yang harus dilakukan guru dalam 

kaitannya dengan tugasnya sebagai pengajar: (1) merencanakan program 

pembelajaran, (2 ) melakukan dan meminpin proses belajar mengajar, (3) menilai 

proses beiajar mengajar, dan (4) menafsirkan dan memanfaatkan hasil penilaian 

bagi penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Sejalan dengan hai ini, (Sujana, 1989) menjelaskan bahwa tugas guru sebagai 

pengajar yakni: (1) merencanakan program belajar mengajar, (2) melaksanakan 

dan memimpin proses belajar mengajar, (3) menilai kemajuan proses belajar 

mengajar, dan (4) menguasai bahan pelajaran, dalam arti bidang studi yang 

dibinanya.  

b. Tugas guru sebagai pembimbing.  

Tugas guru dalam kaitannya dengan memberikan bimbingan kepada siswa, 

yaitu bertujuan untuk mengarahkan atau membimbing siswa baik dalam 

mengarahkan mereka untuk lebih berprestasi dalam belajar atau memberikan 

bantuan berupa solusi bagi siswa yang memiliki permasalahan dalam belajar. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 22 

Bimbingan kepribadian diarahkan agar siswa dapat mengembangkan 

konsep diri yang sehat, dapat memahami dirinya dan lingkungannya dengan baik 

dan mampu mewujudkan dirinya dalam hubungan yang serasi dengan diri sendiri, 

keluarga, sekolah, alam, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa (Depag, 2005: 

74). 

c. Tugas guru sebagai administrator kelas 

Menurut Carter V. Good dalam Burhanuddin (1994) mengatakan bahwa 

administrasi kelas adalah segenap usaha pengelolaan kegiatan yang ada 

hubungannya dengan pekerjaan guru dan semua tugas atau kewajiban mengenai 

pengaturan material dalam suatu kelas. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat difahami bahwa administrasi kelas 

secara substansial memiliki cakupan atau skop yang lebih sempit bila 

dibandingkan dengan administrasi sekolah, karena hanya terbatas pada upaya 

pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru dalam kelas. Menurut 

Burhanuddin (2003) tujuan administrasi kelas adalah untuk menunjang kelancaran 

proses pendidikan dan pengajaran di sekolah agar dapat mencapai tujuan 

maksimalnya secara efektif dan efesien. 
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3.  Media Pembelajaran  

a. Pengertian media pembelajaran 

Kata media berasal dari Bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan 

pengertian media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. 

Dalam konteks pembelajaran, Gagne dalam S. Sadiman (1996: 6) 

mendefinisikan media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa 

yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu Briggs dalam buku yang 

sama juga berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Anitah (2008:1) 

mengemukakan bahwa media adalah perantara atau penghubung antara dua pihak, 

yaitu antara sumber pesan dengan penerima pesan atau informasi. 

Sedangkan menurut Basuki dan Farida (2001:12) mengatakan bahwa media 

adalah pembawa pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat berupa 

orang atau benda) kepada penerima pesan. Lebih lanjut Gatot Muhsetyo dkk. 

(2008:2.3) mengemukakan, bahwa media adalah alat bantu pembelajaran yang 

secara sengaja dan terencana disiapkan atau disediakan guru untuk 

mempresentasikan dan atau menjelaskan bahan pelajaran, serta digunakan siswa 

untuk dapat terlibat langsung dengan pembelajaran matematika. Dalam proses 

pembelajaran siswa bertindak sebagai penerima pesan yang kemudian berinteraksi 

dengan pembawa pesan (media) melalui aktivitas indera (penglihatan maupun 

pendengaran). Aktivitas indera tersebut kemudian dikombinasikan dengan 
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aktivitas mental siswa (aktivitas berpikir) untuk dapat menerima pesan dengan 

baik. 

Apapun batasan yang diberikan, ada persamaan-persamaan diantaranya 

yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi, hal ini sejalan dengan pendapat Miarso (2007: 458) yang 

mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan 

untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemampuan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. 

b. Peranan media pembelajaran 

Menurut Sardiman (1994: 203) peranan media dalam proses belajar 

mengajar adalah: 1) Menghemat waktu belajar; 2) Memudahkan pemahaman; 3) 

Meningkatkan perhatian siswa; 4) Meningkatkan aktivitas siswa; 5) Mempertinggi 

daya ingat siswa. 

Penggunaan media merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran 

yang tepat dapat merangsang perhatian dan aktivitas siswa, yang salah satunya 

adalah aktivitas berpikir siswa.  

Nana Sudjana (2001: 2) mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan 

mengapa media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan 
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pertama, berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa 

antara lain: 

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, sehingga siswa tidak bosan. 

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 

Alasan kedua, berkenaan dengan taraf berpikir siswa. Taraf berpikir 

manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berpikir konkrit menuju ke 

berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana menuju ke berpikir kompleks. 

Penggunaan media pengajaran erat kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut 

sebab melalui media pengajaran hal-hal yang abstrak dapat dikonkritkan, dan hal-

hal yang komplek dapat disederhanakan. 

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nana Sudjana, S. Sadiman (1996: 

16) menerangkan kegunaan media pembelajaran sebagai berikut: 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 

3) Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk: 

a) Menimbulkan kegairahan belajar 

b) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan. 
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c) Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 

dan minatnya. 

4) Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan sifat dan pengalaman yang 

ada pada siswa, yaitu dengan kemampuannya dalam: 

a) Memberikan perangsang yang sama 

b) Mempersamakan pengalaman 

c) Menimbulkan persepsi yang sama 

Belajar dengan menggunakan indera ganda (pandangan dan dengar) 

berdasarkan berdasarkan konsep diatas akan menguntungkan siswa. Siswa akan 

belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan 

stimulus pandangan atau hanya dengan stimulus dengar. Perbandingan perolehan 

hasil belajar melalui indera pandang dan indera dengar sangat menonjol 

perbedaanya.  

Menurut Baugh dalam Achsin, 1986 dalam Azhar Arsyad (2007: 10) 

menjelaskan bahwa, kurang lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui 

indera pandang, dan hanya sekitar 5% diperoleh melalui indera dengar dan 5% 

lagi dengan indera lainya. Sementara itu, Dale (1969) memperkirakan bahwa 

pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang berkisar 75%, melalui indera 

dengar sekitar 13%, dan melalui indera lainya sekitar 12%. 

Salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan 

teori penggunaan media dalam proses belajar adalah Dale's Cone of Exsperiece 

(Kerucut pengalaman Dale, 1969). Kerucut ini merupakan elaborasi yang rinci 

dari konsep tiga tingkatan pengalaman yang dikemukakan oleh Bruner 
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sebagaimana diuraikan sebelumnya. Hasil seseorang diperoleh mulai dari 

pengalaman langsung (konkret), kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan 

seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal 

(abstrak). Semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media menyampai 

pesan itu. Untuk lebih jelas dapat dilihat seperti gambar di bahawah ini.    

  

 

    
           Gambar kerucut pengalaman Edgar Dale, (Azhar Arsyad, 2003) 

 

Dasar pengembangan kerucut bukanlah tingkat kesulitan, melainkan tingkat 

keabstrakan jenis indera yang turut serta selama penerimaan isi pengajaran atau 

pesan. Pangalaman lansung akan memberikan kesan paling utuh dan paling 

bermakna mengenai informasi dan gagasan yang terkandung dalam pengalaman 

itu, oleh karena ia melibatkan indera pengelihatan, pendengaran, perasaan, 

penciuman dan peraba. Ini dikenal dengan learning by doing misalnya 

keikutsertaan dalam menyiapkan makanan, membuat perabot rumah tangga, 
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mengumpulkan perangko, melakukan percobaan di laboratorium, dan lain-lain 

yang kesemuanya itu memberi dampak langsung terhadap pemerolehan dan 

pertubuhan pengetahuan, dan sikap. 

Tingkat keabstrakan pesan akan semakin tinggi ketika pesan itu dituangkan 

ke dalam lambang-lambang seperti bagan, grafik, atau kata. Jika pesan terkandung 

dalam lambang-lambang seperti itu, indera yang dilibatkan untuk menafsirkannya 

semakin terbatas, yakni indera penglihatan atau indera pendengaran . Meskipun 

tingkat partisipasi fisik berkurang, keterlibatan imajinasi semakin bertambah dan 

berkembang. Sesungguhnya pengalaman kongkrit dan pengalaman abstrak 

dialami silih berganti, hasil belajar dari pengalaman langsung mengubah dan 

memperluas jangkauan abstraksi seseorang, dan sebaliknya, kemampuan 

interprestasi lambang kata membantu seseorang untuk memahami pengalaman 

yang di dalamnya ia terlibat langsung. Lebih lanjut Nana Sudjana (2001: 7) 

menyatakan bahwa media pembelajaran dapat mempertinggi kualitas proses 

belajar mengajar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kwalitas belajar siswa.  

Media pembelajaran mempunyai kedudukan yang penting dalam proses 

pembelajaran, yaitu sebagai alat bantu mengajar yang menunjang strategi 

mengajar guru. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran yang tepat 

dapat meningkatkan kwalitas mengajar guru.  

c. Syarat media pembelajaran yang baik 

Menurut Sardiman (1994: 203), suatu media pembelajaran dapat dikatakan 

baik, apabila bersifat efisien dan efektif serta komunikatif.  
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Suatu media dikatakan efisien apabila penggunaanya mudah, dalam 

waktu yang singkat dapat mencakup isi yang luas dan tempat yang diperlukan 

tidak terlalu luas. Penempatan media perlu diperhatikan ketepatannya agar dapat 

diamati dengan baik oleh seluruh siswa. Efektif artinya memberikan hasil guna 

yang tinggi ditinjau dari segi pesannya dan kepentingan siswa yang sedang 

belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikatif ialah bahwa media 

tersebut mudah untuk dimengerti maksudnya.  

d. Jenis-jenis media pembelajaran Matematika SD 

Dalam pembelajaran matematika SD, agar bahan pengajaran yang 

disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa, diperlukan alat bantu 

pembelajaran yang disebut media. Media dalam pembelajaran matematika relatif 

sama dengan media dalam pembelajaran bidang yang lain.  

Menurut Gatot Muhsetyo, dkk. (2008: 2.4) menjelaskan bahwa jenis media 

yang sering digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar dapat 

dikelompokkan berupa media:  

1) Media sederhana, misalnya papan tulis, papan grafik 

2) Media cetak, misalnya buku, modul, LKS (Lembar Kerja Siswa) 

3) Media elektronik, misalnya OHT (Over Head Transparency) atau OHP ( Over 

head Projector), audio, seperti; radio,tape, audio dan video seperti; TV, VCD, 

DVD, kalkulator, komputer, dan internet. 

Lebih lanjut dijelaskan baha secara garis besar jenis-jenis media dan 

penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.    Papan tulis 
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Sebagian besar sekolah menggunakan papan tulis hitam (black board) di 

dalam kelas. Dengan menggunakan kapur atau sejenisnya untuk menulis, bahan 

pelajaran dibicarakan dan dibahas dengan bantuan papan tulis. Proses 

pembelajaran dalam bentuk contoh, uraian, atau pengerjaan tugas, dapat dilihat 

dan diikuti langsung oleh semua siswa dalam kelas. Pembelajaran dapat 

dilaksanakan lebih menarik dan bersasaran jika guru menggunakan kapur yang 

berwaraa-warni. Pada perkembangan berikutnya, didasarkan pada alasan untuk 

lebih menyehatkan mata, warna hitam papan tulis diganti dengan warna hijau 

(green board). Akhir-akhir ini, dengan alasan lebih menyehatkan badan, warna 

putih (white board) mulai banyak digunakan dan mengganti kapur dengan spidol. 

Lebih dari itu, papan putih ini dapat dipindahkan (tidak permanen), bahkan ada 

yang bersifat elektronik sehingga tulisan di papan putih dapat langsung dibuat 

foto copy-nya. 

2.    Papan grafik 

Pada dasamya papan grafik sama dengan papan tulis, tetapi fungsinya iebi'h 

diarahkan untuk mempermudah guru dalam membuat grafik. Papan ini 

mempunyai kotak-kotak berskala tetap yang dapat dipakai untuk merancang 

koordinat dari titik-titik yang diperlukan untuk membuat grafik. 

3.    Papan tempel 

Papan tempel ini dapat diletakkan di dalam atau di luar kelas. Jika 

diletakkan di dalam kelas, maka papan tempel ini dipasang tidak di bagian depan 

kelas (di samping kiri-kanan atau di bagian belakang dari kelas). Fungsi dari 

papan tempel ini antara lain untuk memasang informasi (pengumuman, berita, 
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tugas), untuk menempel kliping dari koran, majalah, atau brosur yang berkaitan 

dengan pelajaran atau kemajuan iptek, dan untuk memasang karya-karya tulis 

siswa yang terpilih (bagus) untuk dapat diketahui oleh siswa-siswa yang lain. 

Dengan tersedianya alat-alat tempel (pengganti lem/perekat), misalnya 

selotip/pines/bahan magnetik, maka penggantian bahan tempelan menjadi lebih 

mudah dan lebih praktis. Untuk mata pelajaran matematika, papan tempel ini 

dapat digunakan untuk menginformasikan/mengkomunikasikan antara lain tokoh-

tokoh matematika, sejarah matematika, rekreasi matematika, permainan 

matematika, pola-pola khusus matematika dan tebakan matematika. 

4.    Media cetak 

Media cetak merupakan media pembelajaran yang utama karena media ini 

mudah dibawa dan dapat dibaca di mana saja dan kapan saja. Bentuk media cetak 

ini dapat berupa buku (buku ajar, buku mata pelajaran), LKS (Lembar Kegiatan 

Siswa), petunjuk praktik, petunjuk praktikum, laporan kegiatan, modul dan buku 

kerja. 

5.    Kalkulator 

Sebetulnya kalkulator termasuk media elektronik, tetapi keberadaannya 

sudah dijumpai di mana-mana, dan dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. 

Sebagai alat yang canggih yang mampu melakukan perhitungan dengan cepat dan 

akurat, maka potensi kalkulator ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran 

matematika di sekolah dasar. 

Penggunaan kalkulator sebagai alat bantu pembelajaran (instructional aids) 

dan alat hitung (computational tools). Penggunaan kalkulator dalam pembelajaran 
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matematika dapat dikaitkan dengan sasaran atau keperluan yang ingin 

dikembangkan oleh guru. 

a.    Kalkulator sebagai alat bantu berhitung 

Dengan kecepatan, ketepatan, dan kemampuan kalkulator dalam melakukan   

pengerjaan   bilangan,   kalkulator   dapat   dipakai   menghitung. 

b.     Kalkulator  sebagai   alat   bantu   meningkatkan  pemahaman   konsep 

matematika 

Dengan menggunakan kalkulator, siswa dapat mempraktikkan, mencoba, dan 

mengamati berbagai hubungan dalam pengerjaan bilangan, dan mencoba 

menyimpulkan pola hubungan secara induktif-analitis sehingga mereka seolah-

olah "menemukan" sifat-sifat matematika tertentu. Generalisasi kasus-kasus dapat 

dilakukan untuk menunjukkan sifat bilangan nol, sifat bilangan satu, sifat 

pertukaran (komutatif), sifat pengelompokan (asosiatif), sifat penyebaran 

(distributif), sifat lawan, sifat kebalikan. Konsep bilangan prima, konsep faktor, 

dan konsep-konsep dalam pecahan dapat diselidiki dan dijelaskan dengan 

menggunakan kalkulator. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan partisipatif 

jika dilengkapi dengan media belajar yang lain, misalnya buku kerja atau LKS 

(Lembar Kegiatan Siswa). 

c.    Kalkulator sebagai alat bantu belajar pemecahan masalah 

Sifat bilangan rasiona! yang dapat dinyatakan sebagai desimal dengan adanya 

lambang-lambang yang berulang secara teratur, merupakan salah satu 

penyelidikan yang dapat  dikemas  dalam  kegiatan pemecahan masalah. 

6.    Komputer 
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Sebagai alat bantu mengajar, komputer juga diperlukan untuk pendidikan 

matematika. Pembelajaran yang dibantu komputer disebut pembelajaran 

berbantuan komputer (computer assisted instruction). Bahkan komputer dalam 

pembelajaran matematika dikembangkan dengan memanfaatkan program-program 

komputer yang siap pakai dalam bentuk perangkat lunak (software), atau 

program-program komputer yang dirancang dan dibuat oleh guru matematika. 

Pembelajaran matematika dalam bentuk perangkat lunak yang siap pakai maupun 

yang dibuat oleh guru, dapat berupa model tutorial, model Iatihan dan praktik 

(drill & practice), atau model simulasi. 

a.     Model tutorial 

Model tutorial PMBK (Pembelajaran Matematika Berbantuan Komputer) 

adalah model pembelajaran berupa uraian atau penjelasan topik-topik tertentu 

yang dapat dilengkapi dengan contoh dan latihan soal. Tahap awal dari model ini 

dapat berupa tes mandiri, atau berupa menu pilihan. Jika berupa tes mandiri, maka 

hasil tes mandiri menentukan posisi awal untuk dipelajari. Tahap berikutnya 

berupa bacaan, yaitu uraian dan contoh, yang dipaparkan dengan bahasa yang 

mudah dipahami, dengan gambar, warna dan ukuran yang menarik, dan dengan 

animasi yang hidup dan dinamis. Tahap akhir berupa latihan soal yang dikerjakan 

secara mandiri dan penampilan skor hasil latihan. 

b.    Model latihan dan praktik (drill & practice) 

Model latihan dan praktik PMBK adalah model pembelajaran berupa 

latihan mengerjakan soal-soal. Tujuan dari latihan ini adalah untuk lebih 

memantapkan pemahaman konsep, dan lebih terampil dalam menyelesaikan 
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beragam soal. Siswa-siswa yang menjalankan program ini akan memperoleh 

lalikan tentang tingkat penguasaan mereka, dan mereka dapat T.engulanginya 

sampai mereka benar-benar merasa lebih menguasai dan -emahami 

bahan/materi/topik matematika yang dipelajari. 

 

4. Metode Pembelajaran  

a. Pengertian metode pembelajaran 

Menurut Snelbecker (1982: 115) mengemukakan metode pembelajaran 

adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan suatu proses 

pembelajaran dengan memahami perbedaan karakteristik dan kemampuan siswa, 

sehingga diharapkan guru dapat membantu kesulitan belajar siswa dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran yang melibatkan guru dan 

siswa harus diusahakan dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran, 

artinya guru harus mampu memahami bahwa diantara siswa terdapat perbedaan-

perbedaan karakteristik. Hal itu karena siswa berasal dari kondisi ekonomi dan 

kemampuan orang tua yang berbeda, sehinggn dalam mengikuti proses 

pembelajaran terdapat perbedaan pula. Sedangkan menurut Robert Heinich (1996) 

Methods are the procedures of instruction that are selected to help learners.  

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa metode bertujuan untuk membantu 

siswa, dengan memahami perbedaan karakteristik siswa, dalam proses 

pembelajaran, oleh guru dapat menentukan dan memilih metode pembelajaran 

yang sesuai, guru dapat memberikan suatu perlakuan, dan penilaian serta 

keputusan yang tepat kepada siswa, sehingga siswa merasa dirinya dihargai dan 
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diperhatikan dalam proses pembelajaran tersebut. Proses pembelajaran merupakan 

sistem yang terdiri atas beberapa komponen seperti siswa, guru dan metode serta 

media pembelajaran yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan. Dalam 

menyajikan materi pembelajaran guru perlu menentukan dan memilih metode 

pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode 

pembelajaran yang tepat adalah metode yang mampu membangkitkan motivasi 

belajar siswa. 

Metode adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Masalahnya, metode yang dipakai sering terjebak pada yang klasik, 

seperti cara pembelajarannya yang klasik, yakni siswa duduk yang manis dan guru 

berdiri, sebagai tokoh sentral di depan kelas dan yang paling banyak digunakan 

adalah metode ceramah. 

Untuk menentukan dan memilih metode pembelajaran, hendaknya 

berangkat dari perumusan tujuan yang jelas. Setelah tujuan pembelajaran 

ditentukan, kemudian menentukan dan memilih metode pembelajaran yang 

dipandang efektif dan efisien apabila metode tersebut dapat mencapai tujuan 

dengan waktu yang lebih singkat dari metode yang lain. Kriteria yang lain perlu 

diperhatikan dalam metode pembelajaran adalah relevan dengan tujuan, isi proses 

belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar dan tingkat keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran (Nana Sudjana, 2005: 76). 

Metode mengajar adalah bagian dari strategi mengajar yang merupakan 

langkah-langkah taktis guru dalarn pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pcngajaran. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat 
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dari segi efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berkenaan dengan pengorbanan yang 

relatif kecil untuk memperoleh hasil yang optimal. Keefektifan berkenaan dengan 

jalan, upaya, teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara 

tepat dan cepat (Sudjana, 1996: 59). 

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut diketahui bahwa metode 

adalah bagian dari strategi mengajar yang merupakan langkah-langkah taktis yang 

diambil guru dalam menunjang strategi yang hendak dikembangkan. 

Jadi metode adalah adalah cara-cara yang dilakukan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran matematika agar siswa merasa tertarik dan 

termotivasi untuk mengikuti pelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai 

secara maksimal. Metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap motivasi 

belajar siswa, sehingga apabila siswa telah termotivasi akan semakin bersemangat 

untuk belajar matematika, karena dalam belajar matematika dibutuhkan 

konsentrasi. Matematika mempunyai aspek-aspek tujuan diantaranya 

pengembangan keterarnpilan berpikir kritis dan kreatif, dapat memecahkan 

masalah-masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 

Winarno Surakhmad (1994: 96) mengemukakan bahwa metode 

pembelajaran dapat  digolongkan  menjadi  dua  bagian  yaitu:   (a)  metode  

pembelajaran  secara individual, (b) metode pembelajaran secara kelompok. 

Kedua metode pembelajaran tersebut pada hakekatnya menggunakan prinsip-

prinsip pembelajaran yang sama. Perbedaannya bahwa metode pembelajaran 

individual lebih ditekankan pada pembelajaran individunya, sedangkan 
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pembelajaran kelompok biasanya dilakukan pada sebagian besar orang yang 

berada dalam suatu kelas. 

Oleh karena itu peranan metode mengajar adalah sebagai alat untuk 

menciptakan proses belajar mengajar atau terciptanya interaksi edukatif. 

Dijelaskan oleh Sardiman (1989: 30) bahwa, Interaksi edukatif dalam proses 

belajar mengajar merupakan proses interaksi yang disengaja, sadar tujuan yaitu 

mengantarkan anak didik ke tingkat kedewasaan yang memiliki ciri-ciri sadar 

tujuan, ada bahan/pesan yang menjadi isi interaksi, ada subjek didik, ada guru 

yang melaksanakan, ada metode untuk mencapai tujuan, ada situasi kondusif 

untuk meningkatkan proses belajar mengajar berjalan baik dan ada penilaian 

terhadap interaksi 

Metode pembelajaran matematika perlu divariasikan dengan metode lain 

seperti diskusi, pemberian tugas LKS (Resitasi) , latihan siap (drill), sosiodrama 

dan ceramah. Kemampuan guru berkait dengan kemampuan menyajikan metode 

pengajaran, sehingga materi tersebut benar-benar bermakna dan dirasakan 

bermanfaat.  

Proses belajar mengajar yang baik memberi pengaruh yang baik kepada 

perkembangan pribadi siswa. Mereka belajar berpikir secara kritis dan kreatif, 

bekerja sama untuk memecahkan masalah, belajar mengenai kesanggupan yang 

ada pada dirinya. Dengan mempelajari suatu mata pelajaran akan memberikan 

pengalaman yang membangkitkan bermacam-macam sifat, sikap dan 

kesanggupan yang konstruktif, sebab isi kurikulum sendiri mengandung nilai-nilai 

yang berharga dalam kehidupan, termasuk mata pelajaran matematika. 
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Pengajaran apapun tanpa dirasakan manfaatnya oleh siswa akan menjadikan 

pengajaran tersebut kehilangan makna. Hal yang demikian ini apabila terjadi 

dalam proses belajar mengajar, maka hakekatnya belajar itu sendiri telah 

mengalami kegagalan. Barangkali hal yang relevan dengan tujuan pengajaran 

matematika adalah menjadikan pelajaran matematika yang dipelajari dirasakan 

manfaatnya oleh siswa sudah barang tentu yang diutamakan bukan menghafal 

rumus-rumus saja melain perlu ketahapan yang lebih jauh yaitu kearah 

pemahaman konsep secara menyeluruh sehingga dengan demikian siswa tidak 

akan merasa kesulitan ketika mendapat permasalahan yang dikembangkan dari 

berbagai konsep.  

b. Beberapa metode mengajar 

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Sudjana (1996: 59) bahwa, metode 

mengajar adalah bagian dari strategi mengajar yang merupakan langkah-langkah 

taktis guru dalarn pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

pengajaran. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihal dari segi efesiensi 

dan efektivitas.   

Fungsi metode mengajar dalam keseluruhan sistem pengajaran adalah 

sebagai alat untuk mencapai tujuan pengajaran, ini berarti tujuan pengajaran 

berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk menentukan metode mengajar yang 

akan digunakan. Jadi masalah strategi dalam memilih metode yang tepat kuncinya 

terletak pada kemampuan guru dalam mengembangkan dan merumuskan tujuan  

pengajaran yang hendak dicapai.  
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1. Metode ceramah 

Metode ceramah ialah suatu cara pemberian pelajaran dengan penerangan 

dan penuturan secara lisan oleh guru dalam kelas. Walaupun guru masih dapat 

menggunakan alat-alat peraga namun yang pokok disini ialah berbicara. Peranan 

murid dalam metode ceramah ialah : mendengarkan dengan teliti serta mencatat 

pokok-pokok pelajaran yang dikemukakan oleh guru (DEPDIKBUD,1996:14). 

Tujuan metode ceramah adalah menyampaikan bahan yang bersifat 

informasi (konsep, pengertian-pengertian, prinsip-prinsip) yang banyak dan luas 

serta untuk penemuan-penemuan yang langka dan belum meluas. Secara spesifik 

metode ceramah bertujuan untuk:  

1. Menciptakan landasan pemikiran peserta didik melalui produk ceramah yaitu 

bahan tulisan peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar melalui bahan 

tertulis hasil ceramah guru 

2. Menyajikan garis-garis besar isi pelajaran dan permasalahan penting yang 

terdapat dalam isi pelajaran 

3. Merangsang peserta didik untuk belajar mandiri dan menumbuhkan rasa ingin 

tahu dalam diri pebelajar 

4. Memperkenalkan hal-hal baru dan memberikan penjelasan secara gamblang 

dan menyinggung penjelasan teori dan prakteknya 

5. Sebagai langkah awal untuk metode yang lain dalam upaya menjelaskan 

prosedur yang harus ditempuh peserta didik, misalnya sebelum sosiodrama 

peserta didik diberikan penjelasan tentang peran-peran dan sebagainya 

(Mulyani Sumantri dan Johar Permana, 1999: 117). 
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a) Alasan penggunaan metode ceramah 

Daya tahan anak untuk mendengarkan suatu ceramah sebenarnya sangat 

terbatas. Jika hal ini rnenjadi kebiasaan guru sehari-hari di sekoah, maka akan 

membentuk kebiasaan perilaku yang tidak menguntungkan bagi perkembangan 

anak, seperti kurang responsif, sulit mengajukan pendapat dan pasif. 

Alasan digunakannya metode ceramah harus benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan, misalnya karena: 

1. Anak benar-benar memerlukan penjelasan, misalnya karena bahan baru atau 

guna menghindari kesalah pahaman 

2. Benar-benar tidak ada sumber bahan pelajaran bagi peserta didik 

3. Menghadapi peserta didik yang banyak jumlahnya dan bila menggunakan 

metode lain sukar diterapkan 

4. Menghemat biaya, waktu dan peralatan (Mulyani Sumantri dan Johar 

permana, 1999: 118).  

b) Kekuatan metode ceramah 

a. Murah, efisien dalam pemanfaatan waktu dan menghemat pendidikan 

dengan seorang guru yang menghadapi banyak peserta didik 

b. Mudah dalam arti materi dapat disesuaikan dengan keterbatasan waktu, 

karakteristik peserta didik tertentu, pokok permasalahan dan keterbatasan 

peralatan serta dapat disesuaikan dengan jadwal guru terhadap ketidak 

tersediaan bahan-bahan tertulis 

c. Meningkatkan daya dengar peserta didik dan menumbuhkan minat belajar 

dari sumber lain 
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d. Memperoleh penguatan bagi guru dan peserta didik yaitu guru 

memperoleh penghargaan, kepuasan dan sikap percaya diri dan peserta 

didik atas perhatian yang ditunjukkan peserta didik dan peserta didik untuk 

pun merasa senang dan menghargai guru bila ceramah guru meninggalkan 

kesan dan berbobot 

e. Ceramah memberikan wawasan yang luas daripada sumber lain karena 

guru dapat menjeiaskan topik dengan mengkaitkannya dengan kehidupan 

sehari-hari (Mulyani Sumantri dan Johar Permana, 1999: 118). 

c) Kekurangan metode ceramah 

1. Dapat menimbulkan kejenuhan kepada peserta didik apalagi bila guru 

kurang dapat mengorganisasikannya    

2. Menimbulkan verbalisme pada peserta didik 

3. Materi ceramah terbatas pada apa yang diingat guru 

4. Merugikan peserta didik yang lemah dalam keterampilan mendengarkan 

5. Menjejali peserta didik dengan konsep yang belum tentu diingat terus 

6. Informasi yang disampaikan mudah usang dan ketinggalan jaman 

7. Tidak merangsang perkembangan kreativitas peserta didik 

8. Terjadi proses satu arah yaitu dari guru kepada peserta didik (Mulyani 

Sumantri dan Johar Permana, 1999: 119). 

Penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran Matematika Kelas V 

contohnya guru menerangkan tentang pengukuran, mata uang dan sebagainya.  
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2. Metode diskusi 

Diskusi adalah aktivitas dari sekelompok siswa, berbicara saling bertukar 

informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah, dimana setiap 

anak ingin mencari jawaban atau penyelesaian problem dari segala segi dan 

kemungkinan yang ada. Metode kelompok dapat diklasifikasikan menjadi diskusi 

kelas, diskusi kelompok kecil, diskusi terpimpin maupun tanpa dipimpin oleh 

guru. Metode ini sangat efektif untuk melatih keberanian dan keterampilan anak 

dalam berkomunikasi dan mengemukakan pendapat, (DEPDIKBUD,1996).  

Kesempatan bagi anak usia pendidikan di SD bekerja dalam kelompok kecil 

tampak demikian penting guna terselenggaranya proses belajar mengajar yang 

lebih hidup. Penggunaan metode diskusi dalam rangka pendekatan DAP 

(Developmentally Appropriate Practice) sebenarnya bukan saja sebagai salah satu 

cara menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik yang bersifat 

problematis, tetapi juga melatih anak dalam kehidupan sehari-hari untuk 

mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan membentuk kompetensi-

kompetensi sosial yang diperlukan. 

Metode diskusi diartikan sebagai siasat "penyampaian" bahan pengajaran 

yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif 

pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Guru, peserta dan atau 

kelompok peserta didik memiliki perhatian yang sama terhadap topik yang 

dibicarakan dalam diskusi. Metode diskusi bertujuan untuk: 

1. Melatih    peserta    didik    untuk    mengembangkan    keterampilan bertanya, 

berkomunikasi, menafsirkan dan menyimpulkan bahasan 
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2. Melatih dan membentuk kestabilan sosial-emosional 

3. Mengembangkan kemampuan berpikir  sendiri  dalam  memecahkan masalah 

sehingga tumbuh konsep diri yang lebih positif 

4. Mengembangkan keberhasilan peserta didik dalam mengemukakan pendapat 

5. Mengembangkan sikap terhadap isu-isu kontroversial 

6. Melatih peserta didik berani berpendapat tentang suatu masalah.  

a) Alasan penggunaan metode diskusi 

Metode diskusi digunakan karena beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Topik bahasan bersifat problematis 

2. Merangsang peserta didik untuk terlibat aktif dalam perdebatan ilmiah 

3. Melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan terbuka 

4. Mengembangkan suasana demokratis 

5. Peserta didik memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang masalah yang 

dijadikan topik diskusi 

6. Peserta didik memiliki pengetahuan dan pendapat-pendapat tentang masalah 

yang akan didiskusikan 

7. Masalah yang didiskusikan ada hubungannya dengan persoalan-persoalan 

yang lain pula. 

b) Kekuatan metode diskusi 

Adapun kekuatan metode diskusi dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Dapat mendorong partisipasi peserta didik secara aktif baik sebagai partisipan, 

penanya, penyanggah maupun sebagai ketua atau moderator diskusi 
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2. Menimbulkan  kreativitas   dalam  ide,   pendapat,   gagasan,   prakarsa  

ataupun terobosan-terobosan baru dalam pemecahan masaiah 

3. Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan partisipasi demokratis 

4. Melatih kestabilan emosi dengan menghargai dan menerima pendapat orang 

lain dan tidak memaksakan pendapat sendiri sehingga tercipta kondisi 

memberi dan menerima (take and given) 

5. Keputusan yang dihasilkan kelompok akan lebih baik daripada berpikir 

sendiri. 

c) Keterbatasan metode diskusi 

Keterbatasan dari metode diskusi adalah: 

1. Sulit menentukan topik masaiah yang sesuai dengan tingkat berpikir peserta 

didik dan yang memiliki relevansi dengan lingkungan 

2. Memerlukan waktu yang tidak terbatas                           

3. Pembicaraan atau pembahasan sering meluas dan mengambang 

4. Didominasi oleh orang-orang tertentu yang biasanya aktif 

5. Memerlukan alat yang fleksibel untuk membentuk tempat yang sesuai 

6. Kadang  tidak  membuat  penyelesaian   yang  tuntas   walaupun  simpulan  

telah disepakati namun dalam implementasi sangat sulit dilaksanakan 

7. Perbedaan pendapat  dapat mengundang  reaksi  di  luar kelas  bahkan  dapat 

menimbulkan bentrokan fisik. 

Penggunaan metode diskusi dalam kegiatan pembelajaran Matematika kelas 

V misalnya diskusi taentang pengukuran yang di dalamnya terdapat masalah; 

ukuran waktu, ukuran panjang, ukuran luas, dan sebagainya. 
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3. Metode kerja kelompok 

Metode kerja kelompok adalah metode mengajar dengan mengkondisikan 

peserta didik dalam suatu kelompok sebagai satu kesatuan dan diberikan tugas 

untuk dibahas dalam kelompok tersebut. Metode kerja kelompok adalah format 

belajar mengajar yang menitikberatkan kepada interaksi antara anggota yang lain 

dalam suatu kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-

sama. Guru dituntut untuk mampu menyediakan bahan-bahan pelajaran yang 

secara manipulatif dan melibat aktifkan anak bekerjasama dan berkolaborasi 

dalam kelompok. 

Penerapan metode kerja kelompok menuntut guru untuk dapat 

mengelompokkan peserta didik secara arif dan proporsional. Pengelompokan 

peserta didik dalam suatu kelompok dapat didasarkan pada: (a) fasilitas yang 

tersedia, (b) perbedaan   individual   dalam   minat   belajar  dan   kemampuan   

belajar,   (c) jenis pekerjaan yang diberikan, (d) wilayah tempat tinggal peserta 

didik, (e) jenis kelamin dan (f) memperbesar partisipasi peserta didik dalam 

kelompok. 

Selanjutnya pembagian kelompok sebaiknya heterogen, baik dari segi 

kemampuan belajar maupun jenis kelamin agar terjadi dinamika kegiatan belajar 

yang lebih baik dan kelompok tidak terkesan berat sebelah yaitu ada kelompok 

yang kuat dan ada kelompok yang lemah. Penggunaan metode kerja kelompok 

bertujuan untuk: 

1. Memupuk kemauan dan kemampuan kerjasama diantara para peserta didik 
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2. Meningkatkan keterlibatan sosial-emosional dan intelektual para peserta didik 

dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan dan 

3. Meningkatkan perhatian terhadap proses dan hasil dari proses belajar 

mengajar secara berimbang, 

a) Alasan penggunaan metode kerja kelompok 

Metode kerja kelompok digunakan guru karena alasan sebagai berikut: 

1. Membuat peserta didik dapat bekerjasama dengan temannya dalam satu 

kesatuan tugas 

2. Mengembangkan kekuatan untuk mencari dan menemukan bahan-bahan 

pelajaran 

3. Untuk melaksanakan tugas tertentu 

4. Membuat peserta didik aktif. 

b) Kekuatan metode kerja kelompok 

Kekuatan dari metode kerja kelompok ini adalah: 

1. Membuat peserta didik aktif mencari bahan untuk menyelesaikan tugasnya 

2. Menggalang kerjasama dengan kekompakan dalam memecahkan masalah 

3. Mengembangkan  kepemimpinan  peserta  didik  dan  pengajaran keterampilan 

berdiskusi dan proses kelompok. 

c)  Keterbatasan metode kerja kelompok 

Keterbatasan penggunaan metode kerja kelompok ini adalah: 

1. Kerja kelompok hanya memberikan kesempatan kepada peserta didik yang 

aktif dan mampu untuk berperan, sedangkan peserta didik yang terbelakang 

tidak berbuat apa-apa 
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2. Memerlukan fasilitas yang beragam bagian untuk fasilitas fisik dan ruangan 

maupun sumber-sumber belajar yangharus disediakan, 

Penggunaan metode kerja kelompok dalam kegiatan pembelajaran 

Matematika kelas V misalnya guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

untuk menyelesaikan masalah kelipatan dan faktor, angka romawi, bilangan 

negatif dan sebagainya. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk 

menyelesaikan beberapa komponen dari setiap pokok bahasan atau dalam satu 

pokok bahasan. 

4. Metode tugas (resitasi) 

Tugas biasa diberikan guru setelah usai topik bahasan dibicarakan di kelas 

atau pada saat guru harus meninggalkan kelas karena suatu kepentingan atau 

sebagai kelanjutan dari metode ceramah guru atau dari pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan. Misalnya pemberian pekerjaan rumah (PR), pengerjaan LKS 

(Lembar Kerja Siswa), penugasan guru agama untuk mencatat kuliah subuh dan 

sebagainya. Metode penugasan menjadi salah satu cara penyampaian pengajaran 

yang dirancang untuk peserta didik agar bersemangat untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban-jawaban atas tugas yang diberikan guru. 

Metode pemberian tugas atau penugasan diartikan sebagai suatu cara 

interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan adanya tugas dari guru untuk 

dikerjakan peserta didik di sekolah ataupun di rumah secara perorangan atau 

berkelompok. Tujuan dari penggunaan metode penugasan adalah untuk 

merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individual maupun kelompok 

baik di sekolah atau setelah pulang dari sekolah. 
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a)  Alasan penggunaan metode penugasan 

Setelah tanya jawab atau ceramah diketahui bahan-bahan yang perlu 

mendapat penekanan dan harus dikuasai peserta didik guru memberikan tugas 

dengan alasan agar peserta didik dapat belajar sendiri atau berkelompok mencari 

pengayaannya atau sebagai tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. 

b) Kekuatan metode penugasan 

Kekuatan dari penggunaan metode penugasan ini, adalah: 

1. Membuat peserta didik aktif belajar 

2. Merangsang peserta didik belajar lebih banyak, baik disaat dekat dengan guru 

maupun pada saat jauh dari guru di dalam sekolah maupun di luar sekolah 

3. Mengembangkan kemandirian peserta didik dalam belajar 

4. Lebih meyakinkan tentang apa yang dipelajari dari guru, lebih memperdalam, 

memperkaya atau memperluas pandangan tentang apa yang dipelajari 

5. Membina kebiasaan peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri 

informasi dan komunikasi 

6. Membuat peserta didik bergairah belajar karena dapat dilakukan dengan 

bervariasi. 

c) Keterbatasan metode penugasan 

Keterbatasan metode penugasan, adalah: 

1. Sulit mengontrol peserta didik apakah belajar sendiri atau dikerjakan oleh 

orang lain 

2. Sulit memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan peserta didik 

3. Tugas yang monoton dapat membosankan peserta didik 
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4. Tugas yang banyak dan sering dapat membuat beban dan keluhan peserta 

didik sehingga menjadi jenuh 

5. Tugas kelompok dikerjakan oleh orang tertentu atau peserta didik yang rajin 

dan pintar. 

Penggunaan metode pemberian tugas dalam kegiatan pembelajaran 

Matematika kelas V misalnya guru menugaskan kepada siswa untuk mengukur 

berapa jarak dan waktu yang diperlukan siswa dari rumah ke sekolah bila dengan 

berjalan kaki dan perbandingannya dengan memakai sepeda. 

5. Metode demonstrasi 

Metode demonstrasi digunakan unluk memperagakan atau menunjukkan 

suatu prosedur yang harus dilakukan peserta didik yang tidak dapat dijelaskan 

hanya dengan kata-kata saja. Metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian 

pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik 

suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk 

sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau 

sumber belajar lain yang memahami atau ahli dalam topik bahasan yang harus 

didemonstrasikan. 

Metode demonstrasi biasanya berkenaan dengan tindakan-tindakan atau 

prosedur yang harus dilakukan, misalnya prosedur mengatur sesuatu, proses 

mengerjakan dan menggunakannya, komponen-komponen yang membentuk 

sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain dan untuk mengetahui atau 

melihat kebenaran sesuatu. Adapun tujuan penggunaan metode demonstrasi 

adalah: 
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1. Mengerjakan suatu proses atau prosedur yang harus dimiliki peserta didik atau 

dikuasai peserta didik 

2. Mengkongkritkan informasi atau penjelasan kepada peserta didik 

3. Mengembangkan kemampuan pengamatan pendengaran dan penglihatan pada 

peserta didik secara bersama-sama. 

a) Alasan penggunaan metode demonstrasi 

Terdapat   beberapa   alasan   mengapa   seorang   guru   menggunakan   

metode demonstrasi ini, yaitu: 

1. Tidak semua topik dapat jelas ditangkap siswa melalui penjelasan atau diskusi 

2. Sifat pelajaran yang menuntut diperagakan 

3. Tipe belajar peserta didik yang berbeda ada yang kuat visual, tetapi lemah 

dalam audio dan motorik ataupun sebaliknya 

4. Memudahkan mengerjakan suatu cara kerja atau prosedur. 

b) Kekuatan dari metode demonstrasi 

1. Membuat pelajaran menjadi lebih jelas dan lebih kongkrit dan menghindari 

verbalisme 

2. Memudahkan peserta didik memahami bahan pelajaran 

3. Proses pengajaran akan lebih menarik 

4. Merangsang peserta didik untuk lebih aktif mengamati dan dapat mencobanya 

sendiri 

5. Dapat disajikan bahan pelajaran yang tidak dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode yang lain. 
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c)  Keterbatasan metode demonstrasi 

Keterbatasan metode ini adalah: 

1. Memerlukan keterampilan guru secara khusus 

2. Keterbatasan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi yang harus 

dikondisikan dan waktu untuk mendemonstrasikannya 

3. Memerlukan waktu yang banyak 

4. Memerlukan kematangan dalam perancangan atau persiapan. 

Penggunaan metode demonstrasi atau peragaan dalam kegiataii 

pembelajaran Matematika kelas V misalnya guru memperagakan bentuk balok, 

kubus, jajaran genjang dan sebagainya.  

6. Metode Eksperimen  

Metode eksperimen merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran atau pun penelitian. Metode ini digunakan bertujuan 

untuk menemukan sesuatu yang nantinya akan dijadikan sebagai pegangan dalam 

tindakan berikutnya. Metode eksperimen sering disebut juga metode uji coba 

(trial and error). 

Metode eksperimen dilakukan agar diketahui kebenaran suatu gejala dan 

dapat menguji dan mengembangkannya menjadi suatu teori. Kegiatan eksperimen 

yang dilakukan peserta didik usia sekolah dasasr merupakan kesempatan mereka 

melakukan suatu eksplorasi. Mereka akan memperoleh pengalaman meneliti yang 

dapat mendorong mereka mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri, berpikir 

ilmiah dan rasional serta lebih lanjut pengalamannya itu bisa berkembang di masa 

mendatang. 
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Metode eksperimen atau percobaan diartikan sebagai cara belajar 

mengajar yang melibatakan secara aktif peserta didik dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan itu. Adapun tujuan dari metode 

eksperimen ini adalah: 

1. Agar peserta didik mampu menyimpulkan fakta-fakta, informasi atau data 

yang diperoleh 

2. Membentuk sifat keilmuan dalam diri siswa 

3. Melatih peserta didik merancang, mempersiapkan, melaksanakan dan 

melaporkan percobaan 

4. Melatih peserta  didik menggunakan  logika berpikir  induktif untuk menarik 

kesimpulan dari fakta, informasi atau data yang terkumpul melalui percobaan 

a)  Alasan penggunaan metode eksperimen 

1. Metode eksperimen diberikan untuk memberi kesempatan kepada peserta 

didik agar dapat mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu 

proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik 

kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan atau proses sesuatu 

2.  Metode eksperimen dapat menumbuhkan cara berfikir rasional dan ilmiah. 

b) Kekuatan metode eksperimen 

Kekuatan penggunaan metode ini, adalah: 

1. Membuat peserta didik percaya pada kebenaran kesimpulan percobaannya 

sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku 

2. Peserta didik aktif terlibat mengumpulkan fakta,  informasi dan  data yang 

diperlukan melalui percobaan yang dilakukannya 
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3. Dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berfikir 

ilmiah 

4. Memperkaya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat objektif, realistis dan 

menghilangkan perbalisme 

5.  Hasil belajar menjadi kepemilikan peserta didik yang bertahan lama 

c) Keterbatasan metode eksperimen 

Keterbatasan metode eksperimen ini adalah:  

1. Memerlukan peralatan yang komplit sesuai dengan bidang yang akan 

dieksperimen 

2. Dapat menghambat laju pembelajaran dalam penelitian yang memerlukan 

waktu yang lama 

3. Menimbulkan    kesulitan    bagi    guru    dan    peserta    didik    apabila   

kurang berpengalaman dalam penelitian 

4. Kegagalan dan kesalahan dalam bereksperimen akan berakibat pada kesalahan 

menyimpulkan. 

Penggunaan metode eksperimen dalam kegiatan pembelajaran matematika 

kelas V Sekolah Dasar misalnya guru meminta siswa untuk melakukan uji coba 

atau eksperimen tentang pengukuran volume benda dengan hanya mengetahui 

panjang sisi-sisi benda tersebut. 

8) Metode simulasi 

Simulasi dijadikan sebagai salah satu metode pengajaran untuk menirukan 

keadaan sebenarnya ke dalam situasi buatan. Metode simulasi diartikan sebagai 

cara penyajian pengajaran dengan menggunakan situasi tiruan untuk 
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menggambarkan situasi sebenarnya agar diperoleh pemahaman tentang hakekat 

atau konsep, prinsip atau keterampilan tertentu. Yang termasuk ke dalam rnetode 

simulasi adalah permainan simulasi, bermain peran dan sosiodrama. 

Dalam suatu metode simulasi peserta didik dapat dilibatkan sebagai pemain 

atau simulator dan sebagai penonton yang menilai serta memperhatikan jalannya 

simulasi serta mengambil pelajaran dari simulasi tersebut. Adapun tujuan 

penggunaan metode simulasi adalah: 

1. Melatih keterampilan tertentu yang bersifat praktis bagi kehidupan sehari-hari 

2. Membantu mengembangkan sikap percaya diri peserta didik 

3. Mengembangkan persuasi dan komunikasi 

4. Melatih   peserta  didik  memecahkan  masalah  dengan  memanfaatkan  

sumber-sumber yang dapat digunakan memecahkan masalah 

5. Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan prinsip yang dipelajari 

6. Meningkatkan       keaktifan   belajar       dengan   melibatkan       peserta       

didik dalam mempelajari situasi yang hampir serupa dengan kejadian yang 

sebenarnya. 

a)  Alasan penggunaan metode simulasi 

1. Ada situasi atau peristiwa yang tidak dapat dihadirkan secara nyata dalam 

situasi sebenarnya, misalnya keadaan bulan dan rotasi bumi dan bulan, atau 

keadaan kebakaran pasar, keadaan perang dan sebagainya 

2. Terdapat konsep-konsep yang harus diresapi dan dirasakan peserta didik 

secara langsung,  misalnya  suasana  perjuangan  atau  mempertahankan  

kemerdekaan, saling hormat-menghormati sesama manusia dan sebagainya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 55 

3. Menanamkan sikap-sikap normatif kepada peserta didik yang harus 

direfleksikan dalam apersepsi jiwa 

4. Agar peserta didik dapat berperan dan berkomunikasi secara baik. 

b)  Kekuatan metode simulasi 

Kekuatan dari penggunaan metode simulasi adalah: 

1. Menciptakan kegairahan peserta didik untuk belajar 

2. Memupuk daya cipta peserta didik 

3. Memupuk keberanian dan kemantapan penampilan peserta didik di depan 

orang banyak 

4. Peserta didik memiliki kesempatan untuk menyalurkan perasaan yang 

terpendam sehingga mendapat kepuasan, kesegaran serta kesehatan jiwa 

5. Simulasi dapat dijadikan bekal bagi kehidupannya di masyarakat 

6. Mengurangi hal-hal yang bersifat abstrak dengan menampilkan kegiatan yang 

nyata 

7. Memberikan pengalaman kepada siswa sehingga mereka siap siaga bila 

menemukan kejadian yang sama dengan simulasi. 

c) Keterbatasan metode simulasi 

Keterbatasan penggunaan metode simulasi adalah: 

1. Memerlukan pengelompokkan peserta didik yang fleksibel, serta ruang dan 

fasilitas yang tidak selalu tersedia dengan baik 

2. Pengalaman   yang   disimulasikan   tidak   selalu   tepat   dan   sempurna   

dengan kenyataan di lapangan atau dalam kehidupan 

3. Simulasi sebagai alat pelajaran kadang terabaikan menjadi alat hiburan 
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4. Rasa malu, ragu dan tidak percaya diri akan mengakibatkan simulasil tidak 

berjalan atau terhambat 

5. Simulasi memerlukan imajinasi guru dan peserta didik yang tinggi. 

Contoh penggunaan metode simulasi misalnya seorang guru yang 

mensimulasikan ketekunan para ilmuwan matematika dalam memecahkan suatu 

persoalan. 

9) Metode inquiry 

Metode inquiry ini dirancang oleh guru menurut kemampuan mereka atau  

menurut tingkat perkembangan  intelektualnya.  Siswa memiliki sifat yang aktif, 

sifat ingin tahu yang besar, terlibat dalam suatu situasi secara utuh dan reflektif 

terhadap suatu proses dan hasil-hasil yang ditemukan. 

Metode penemuan adalah cara penyajian yang memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. 

Metode penemuan melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental dalam 

rangka penemuannya. Metode penemuan memungkinkan para peserta didik 

menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

belajarnya. Metode penemuan bertujuan 

1. Meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam menemukan dan memproses 

bahan pelajarannya. 

2. Mengurangi ketergantungan peserta didik kepada guru untuk mendapatkan 

pengetahuan 

3. Mendapat pengalaman belajar yang tidak didapat dengan metode lain 
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4. Melatih peserta didik untuk menggali dan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar yang tidak ada habisnya. 

5. Memberi pengalaman belajar seumur hidup. 

a) Alasan penggunaan metode inquiry 

Alasan penggunaan metode penemuan adalah: 

1. Perkembangan dan kemajuan ilmu yang pesat; 

2. Belajar tidak hanya dapat diperoleh dari sekolah tetapi juga lingkungan sekitar 

3. Melatih peserta didik untuk memiliki kesadaran sendiri akan kebutuhan 

belajarnya 

4. Penanaman kebiasaan untuk belajar berlangsung seumur hidup. 

b) Kekuatan metode inquiry 

Kekuatan penggunaan metode inquiry ini adalah: 

1. Menekankan kepada proses pengalaman informasi oleh peserta didik sendiri 

2. Membuat konsep diri peserta didik bertambah dengan penemuan-penemuan 

yang diperolehnya 

3. Memiliki kemungkinan besar untuk memperbaiki dan memperluas persedian 

dan penguasaan keterampilan dalam proses kognitif para peserta didik 

4. Penemuan-penemuan yang diperoleh peserta didik dapat menjadi 

kepemilikannya dan sangat sulit melupakannya 

5. Tidak menjdikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, karena peserta 

didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. 

c)  Keterbatasan metode inquiry 

Keterbatsan penggunaan metode ini adalah: 
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1. Tidak sesuai untuk kelas yang besar jumlah peserta didiknya banyak 

2. Memerlukan fasilitas yang memadai 

3. Menuntut guru mengubah cara mengajarnya yang selama ini bersifat 

traditional, sedangkan metode baru ini dirsakan guru belum melaksanakan 

tugasnya mengajar karena guru hanya sebagai fasilitator, motivator dan 

pembimbing 

4. Sangat sulit mengubah cara belajar peserta didik dari kebiasaan menerima 

informasi dari guru menjadi aktif dan menemukan sendiri 

5. Kebebasan yang diberikan kepada peserta didik tidak selamanya dapat 

dimanfaatkan secara optimal, kadang peserta didik malah kebingungan 

memanfaatkannya dan bermain-main. 

Penggunaan metode inquiry dalam pembelajaran matematika misalnya guru 

menyuruh siswa untuk melakukan jalan kaki dari rumah dan berapa lama waktu 

yang dia perlukan. 

10) Metode pengajaran unit 

Masalah yang dihadapi dalam menjalani kehidupan, tidak hanya dapat 

dipecahkan dari satu sisi saja, kadang-kadang rnemerlukan berbagai pandangan 

untuk menuntaskannya. Dalam kegiatan belajar mengajar, pemecahan masalah 

dapat tuntas dengan bantuan berbagai bidang atau mata pelajaran. 

Metode pengajaran unit sesuai dengan pendekatan DAP (Developmentally 

Appropriate Practice), karena melalui pengajaran ini keunikan atau keragaman 

dan berbagai tingkat perkembangan peserta didik dapat diakomodasikan. 
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Pengajaran bisa menjadi lebih terbuka dengan tersedianya berbagai kesempatan 

bagi si anak memilih kegiatan belajar. 

Pengajaran unit lebih dikenal dengan istilah "unit teaching" merupakan 

pengajaran yang mengarahkan kegiatan peserta didik pada pemecahan suatu 

masalah yang dirumuskan dahulu secara bersama-sama. Metode pengajaran unit 

didefinisikan sebagi cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu 

masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga 

pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Dalam perkembangan terakhir 

ini, pengajaran unit sering diungkapkan sebagai pembelajaran berkorelasi atau 

pembelajaran terpadu. 

Beberapa jenis pemecahan masalah dalam pengajaran unit yaitu: (1) 

Keterhubungan antara dua atau lebih masalah, konsep, keterampilan, tugas, atau 

ide-ide lain didalam satu bidang studi, yang dikenal dalam pembelajaran terpadu 

sebagai Model terhubung (connected model); (2) Jaringan topik yaitu pemecahan 

masalah yang melibatkan penetapan tema dan beberapa topik atau sub tema dalam 

berbagai bidang studi yang dalam pembelajaran terpadu dikenal sebagai Model 

Jaring Laba-Laba (webbed model); dan (3) Lintas bidang studi yaitu pemecahan 

masalah yang melibatkan adanya prioritas kurikuler dan menemukan pengetahuan 

atau konsep. Keterampilan dan sikap yang tumpang tindih (overlapping) dari 

beberapa bidang studi yang dalam pembelajaran terpadu dikenal dengan sebutan 

Model Terpadu itu sendiri (integrted model). 

Adapun tujuan dari penggunaan metode unit ini adalah: 
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1. Melatih   peserta   didik   berfikir   komprehensif   dengan   cara  mengkaji   

dan memecahkan permasalahan dari berbagai disiplin ilmu atau berbagai 

aspek 

2. Memilih peserta didik menggunakan keterampilan proses atau metode ilmiah 

dalam pemecahan mesalah. 

3. Terbentuk  sikap  kritis, kerja sama,  rasa ingin tahu,  menghargai  waktu dan 

pendapat orang lain. 

4. Melatih peserta didik agar memiliki kemampuan merencanakan, 

mengorganisasi dan memimpin satu kegiatan. 

5. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi. 

a)  Alasan penggunaan metode pengajaran unit 

Pengajaran Unit digunakan guru karena berbagai alasan berikut: 

1. Terdapat keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya atau satu bidang 

studi dengan bidang studi lainnya dalam satu pemecahan masalah sehingga 

harus diciptakan suatu metode yang dapat menciptakan kesatuannya. 

2. Memberikan pengalaman belajar tentang pemecahan  masalah  dari berbagai 

disiplin ilmu 

3. Melibatakan peserta didik secara fisik mapun psikis dalam kegiatan belajar 

mengajar 

b) Kekuatan metode pengajaran unit 

Berbagai kekuatan penggunaan metode pengajaran unit ini, adalah: 

1. Membantu peserta didik lebih berpikir komprehensif 
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2. Memperluas wawasan peserta didik dalam ilmu pengetahuan dengan keaneka 

ragaman sumber informasi 

3. Memperhatikan karakteristik peserta didik secara khusus 

4. Menciptakan iklim demokratis dalam belajar di mana peserta didik dapat ikut 

menentukan rencana bersama guru tentang topik yang akan dibahas. 

5. Pengajaran unit disesuaikan dengan tingkat perkembangan, minat dan bakat 

peserta didik sehingga pengajaran akan lebih bermakna. 

b) Keterbatasan metode pengajaran unit 

Adapun berbagai keterbatasan metode ini, adalah;  

1. Sulit menentukan topik yang sesuai dengan minat, bakat dan perkembangan 

anak 

2. Memerlukan kecakapan khusus dalam melaksanakan pengajaran unit 

3. Memerlukan biaya yang cukup besar 

4. Memerlukan waktu yang cukup lama 

5. Kemungkinan pemecahan masalah yang kabur dan dangkal karena ditinjau 

dan berbagai disiplin ilmu dan tidak semua ilmu dapat dikuasai peserta didik 

dengan baik. 

Contoh penggunaan metode pengajaran unit dalam pembelajaran 

matematika adalah tentang berhitung. Dengan kata lain suatu masalah dapat 

dipecahkan dengan menggunakan dan melibatkan berbagai pendekatan atau mata 

pelajaran. Metode pengajaran unit adalah salah satu metode pengajaran yang 

memecahkan masalah ditinjau dari berbagai mata pelajaran sebagai satu kesatuan. 
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(11) Metode reseptif 

Metode reseptif adalah penyampaian informasi satu arah melalui cara-cara 

tertentu di mana guru merupakan subjek yang bertindak sebgai sumber pemberi 

informasi sedangkan siswa sebagai objek yang menerima informasi yang 

cenderung bersifat pasif. Metode ini terutama berkaitan dengan tujuan-tujuan 

yang ada dalam lingkungan domain kognitif yang dalam hal ini berarti 

mengetahui fakta-fakta yang berupa aktivitas manusia terutama yang mempunyai 

arti penting bagi perkembangan masyarakat. Metode ini dalam proses 

pembelajaran berupa ceramah atau bercerita, membaca buku matematika, 

mendengarkan radio atau laporan, menonton TV dan slide. 

Secara umum metode ini adalah baik, sepanjang tujuan yang hendak dicapai 

hanyalah pemberian informasi semat-mata yang sifatnya meluas dan sistematik. 

Pemberian informasi ini tidak mudah, karena diperlukan kemampuan guru dalam 

memberikan informasi yang jelas dan tepat agar tidak ada salah informasi. Proses 

pemberian informasi juga harus menarik sehingga membangkitkan minat siswa 

untuk belajar matematika. 

Dalam prakteknya masih terlihat keterbatasan dalam metode reseptif ini, 

karena kemungkinan siswa kurang jelas menangkap informasi yang disampaikan 

oleh guru atau bahwa informasi yang diterima kurang dihayati dengan baik oleh 

siswa sebagai suatu peristiwa. Hal ini disebabkan guru dalam menyampaikan 

tidak menarik atau kekurangmampuan siswa di dalam menyerap informasi dari 

guru ataupun faktor lingkungan yang kurang mendukung. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 63 

Untuk mencapai tujuan pengajaran metode resseptif sangat terbatas 

peranannya, karena pada dasarnya metode ini hanya ditunjukkan pada 

penyampaian informasi dipermukaan saja dari suatu peristiwa, sehingga dalam 

proses pembelajran harus dikembangkan dengan metode lainnya. Metode reseptif 

dalam mengajar matematika ini meliputi berbagai bentuk kegiatan belajar 

mengajar seperti: ceramah atau bercerita, membaca buku-buku matematika, 

mendengarkan tape recorder atau radio, Menyaksikan atau menonoton TV, film, 

slides atau model-model pengetahuan eksakta lainnya. 

Kelemahan metode resseptif adalah kemungkinan siswa kurang jelas 

menangkap informasi yang disampaikan oleh sumber informasi (guru), kekurang 

mampuan siswa menyerap informasi yang berlebihan, atau dominannya pengaruh 

lingkungan dalam proses pemberian informasi. Kelebihan metode reseptif adalah 

tidak ada salah informasi, terciptanya situasi dan keingintahuan siswa.  

Dapari berberapa metode pembelajaran yang telah dipaparkan di atas tidak 

ada metode yang dianggap paling baik untuk diterapkan dalam pembelajaran 

tertentu. Oleh sebab itulah guru dituntut untuk dapat menggunakan metode 

pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan topik yang akan disampaikan dan 

dengan mempertimbangkan fasilitas yang ada. Untuk pembelajaran matematika, 

secara lebih khusus telah dikembangkan beberapa metode yang lebih konstruktiv 

seperti metode mathematical investigation (penyelidikan matematika), guided 

discovery, dan contextual learning. Secara umum setiap metode yang telah 

disebutkan saling melengkapi dan terdapat kesamaa-kesamaan dalam 
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pelaksanaannya, sehingga disitulah dituntut kemampuan professional guru dalam 

mengajar. 

 

5. Proses Belajar Mengajar Matematika 

a. Pengertian proses belajar mengajar 

Proses belajar mengajar adalah merupakan suatu proses yang mendukung 

serangkaian perbuatan guru yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu (Uzer Usman, 1992: 1). Interaksi atau hubungan timbal 

balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya 

proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar mempunyai arti yang 

lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa. Tetapi berupa 

interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan nanya penyampaian pesan berupa materi 

pelajaran melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang 

belajar. 

Dalam proses belajar mengajar terdapat dua hal yang sangat penting yaitu 

proses belajar dan proses mengajar (Soeilarto, 1992:19). Pertama proses belajar 

yang dialami secara langsung dan aktif oleh siswa pada saat mengikuti suatu 

kegiatan belajar yang direncanakan dan disajikan di sekolah, baik yang terjadi di 

kelas maupun yang terjadi di luar kelas. Kedua proses mengajar adalah proses 

yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan perannya dalam proses kegiatan 

mengajar yang telah direncanakan. 

Prose belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan formal di 

sekolah terjadi interaksi antara berbagai komponen pengajaran. Muh. Ali 
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(1987:41) mengemukakan bahwa komponen-komponen pengajar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kategori utama yaitu: (1) guru, (2) isi atau materi 

pelajaran, dan (3) siswa. Lebih lanjut Tabrani Rusyan dkk. (1989:3) 

menambahkan bahwa komponen-komponen utama dalam proses belajar mengajar 

adalah: (1) siswa yang secara terus menerus mengembangkan diri seoptimal 

mungkin melalui berbagai kegiatan belajar guna mencapai tujuan dengan taraf 

perkembangan yang dialaminya, (2) tujuan, yaitu apa yang diharapkan melalui 

proses belajar mengajar, dan (3) guru yang selalu mengusahakan terjadinya situasi 

yang tepat sehingga memungkinkan terjadinya proses belajar pada diri siswa 

dengan mengarahkan segala sumber dan menggunakan strategi belajar yang tepat. 

b. Kedudukan metode dan media dalam Proses Belajar Mengajar 

Dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan manusia berusaha mencari 

efesiensi kerja dengan menetapkan metode dan memilih media yang terbaik untuk 

mencapai tujuan. Seorang guru yang kurang mampu menggunakan metode 

mengajar dan tidak memanfaatkan media yang ada, akan sulit mencapai tujuan 

pengajaran, sebab akan mengakibatkan rendahnya mutu pelajaran, kurangnya 

minat siswa untuk belajar, tidak adanya perhatian, kesungguhan belajar. 

Sebaliknya guru yang menguasai berbagai metode belajar dan dapat 

memanfaatkan media yang ada akan memperbesar minat siswa dan mempertinggi 

hasil belajar siswa ( Daliman, 1995). Dengan menggugah, merangsang dan 

memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut serta mengemukakan pendapat, 

belajar mengambil keputusan, bekerja dalam kelompok, membuat laporan 
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berdiskusi dan sebagainya berarti membawa siswa pada suasana belajar yang 

sesungguhnya. 

Menurut Winarno Surakhmadi (1982: 97) dalam memilih metode 

dipengaruhi banyak faktor antara lain: (a) siswa (b) tujuan yang ingin dicapai, (3) 

situasi, (4) fasilitas dan (5) kemampuan guru. Ketepatan menggunakan metode 

mengajar sangat tergantung pada tujuan, materi pengajaran dan kegiatan proses 

belajar mengajar. Nana Sudjana, 1989: 76), ditinjau dari penerapannya metode-

metode mengajar ada yang tepat digunakan untuk siswa dalam jumlah yang besar 

dan ada yang tepat digunakan untuk siswa dalam jumlah kecil. Ada juga metode 

yang tepat di gunakan dalam kelas dan di luar kelas. 

Yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka mendukung usaha –usaha 

pelaksanaan proses belajar mengajar yang menjurus kepada tercapainya tujuan 

pembelajaran. Tujuan penggunaan media adalah untuk meningkatkan efektifitas 

dalam kegiatan belajar mengajar. Metode dalam pembelajaran merupakan suatu 

garis besar dalam bertindak guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

sedangkan dan sebagai strategi mengajar yang merupakan langkah-langkah tatik 

bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk mncapai tujuan, 

sedangkan media merupakan alat bantu dalam rangka mendukung usaha-usaha 

pelaksanaan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Jadi dengan 

demikian antara metode. dan media pembelajaran merupakan suatu rangkaian 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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6. Prestasi Belajar Matematika 

a. Pengertian Prestasi Belajar  

Menurut Nasution (1995:4) prestasi belajar berasal dari dua kata yaitu prestasi 

dan belajar. Prestasi adalah hasil suatu kerja yang baik secara maksimal sesuai 

dengan situasi dan kondisi tanpa pemberosan, sedangkan belajar adalah suatu 

perubahan melalui mendengar, mengingat, membaca, merenungkan dan 

menganalisa, membandingkan menggunakan pengalaman-pengalaman yang 

lamapu. Senada dengan pendapat di atas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

menyebutkan bahwa prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru, (Depdikbud, 1993: 

700). 

Jadi belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan dalam diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, 

sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan pembiasaan. Di dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) diterangkan tentang pengertian 

Matematika sebagai berikut: “Matematika adalah suatu ilmu tentang bilangan-

bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan 

dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan”. Definisi ini menunjukkan 

bahwa Matematika sebagai ilmu tentang kualitas.  

Matematika terdiri dari empat wawasan yang luas yaitu 1). Arit matika, 2). 

Al jabar, 3). Geometrik dan 4). Kalkulus. Didalam arit matika tercakup antara lain 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 68 

teori bilangan dan statistika. Matematika adalah ratunya ilmu sekaligus menjadi 

pelayannya maksudnya matematika tidak bergantung pada mata pelajaran lain 

karena fungsi matematika itu sendiri adalah melayani ilmu pengetahuan lainnya. 

(Russefendi, 1990:6). 

Sasaran matematika adalah pola struktur, struktur, bentuk dan hubungan. 

“pola adalah suatu sistem mengenai hubungan-hubungan antara perwujudan 

alamiah” (Handoyo 1988:2). Hubungan-hubungan di dalam matematika berbentuk 

rumus (teorema, dalil, dan hukum). Matematika sebagai ilmu mengenai struktur 

dan hubungan, sehingga diperlukan simbul-simbul yang sangat membantu untuk 

memanipulasi operasi yang ditetapkan. Suatu simbul akan berarti jika ide yang 

dikandung dalam simbul dapat difahami. 

Jadi yang dimaksud dengan matematika adalah ilmu tentang struktur 

bilangan-bilangan yang disusun mulai dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, 

keunsur yang didefinisikan, sampai dengan aksioma dan akhirnya kedalil.  

Prestasi belajar matematika adalah proses belajar yang dilakukan siswa 

untuk berubah. Perubahan ini meliputi bidang atau aspek pengetahuan, 

keterampilan nilai dan sikap (Winkel, 1983: 102). Adanya perubahan tersebut 

dapat dilihat pada kemampuan yang dimiliki dari tidak bisa menjadi bisa dari 

belum tahu menjadi tahu. Namun perubahan yang dimaksud tidak cukup hanya 

dibuktikan melalui pengamatan saja. Secara konkerit perubahan tersebut dengan 

mengadakan evaluasi atau tes. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengetahui sejauh 

mana perubahan atau keberhasilan siswa dalam menjalani proses pembelajaran.  
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar matematika 

siswa adalah merupakan hasil yang dicapai atau yang dapat dikerjakan setelah 

siswa belajar yang diperolehnya dengan usaha latihan-latihan dan pengalaman di 

dalam proses pembelajaran.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Nana Sudjana (1996:6) ada dua faktor utama yang mempengaruhi prestasi 

belajar yaitu: faktor dari dalam diri siswa (internal) dan faktor luar diri siswa 

(eksternal). Faktor dari dalam diri siswa terutama kemampuan yang dimiliki 

siswa, motivasi, minat, kreativitas, perhatian dan kebebasan belajar. Faktor yang 

berasal dari luar siswa adalah faktor lingkungan belajar terutama kualitas 

pembelajaran. Kualitas pembelajaran merupakan tinggi rendahnya atau efektif 

tidaknya proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan menurut Dimyati dalam Mudjiono (1999: 238) menyatakan 

prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 

yang dialami dan dihayati siswa yang berpengaruh terhadap proses belajar 

diantaranya; sikap siswa terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, 

kemampuan mengolah bahan belajar, kemampuan menyimpan perolehan prestasi 

belajar, kemampuan menggali prestasi belajar yang telah tersimpan, kemampuan 

berprestasi atau unjuk prestasi belajar, rasa percaya diri siswa, intelegensi dan 

keberhasilan belajar dan kebiasaan belajar.  

Sedangkan faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

antara lain ; guru sebagai pembimbing dalam belajar siswa, sarana dan prasarana 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 70 

belajar, kondisi pembelajaran, kebijakan penilaian, kurikulum yang diterapkan 

dan lingkungan sosial siswa. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

prestasi belajar khususnya pada mata pelajaran matematika adalah hasil usaha 

maksimal dan penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan 

dengan nilai tes. Prestasi belajar akan diperoleh setelah melalui proses belajar 

mengajar. Setelah guru menyelesaikan proses belajar mengajar guru harus 

melakukan suatu pengukuran sejauh mana para siswa telah menguasai materi 

pelajaran yang telah disampaikan.  Hasi dari pengukuran yang dituangkan dalam 

bentuk nilai inilah yang selanjutnya dikatakan sebagai prestasi belajar siswa. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian tentang pelaksanaan pembelajaraan pada Sekolah Dasar sudah 

pernah dilakukan oleh Rusminingsih (2007), yang berfokus pada pembelajaran 

ilmu sosial, yang hasilnya menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa sangat 

ditentukan oleh banyak faktor, disebutkan diantaranya aktivitas belajar mengajar 

itu sendiri, yang didalamnya ada guru, siswa, media, metode pembelajaran, 

kondisi lingkungan sekolah terutama ruang kelas dan ketersediaan waktu.  

Anik Indriyani (2003) juga pernah melakukan penelitian tentang 

pembelajaran yang di khususkan pada sistem pembelajaran dan penyelenggaraan 

pendidikan, dia menerapkan penelitian tentang sistem pembelajaran yang 

diterapkan pada sekolah unggulan di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah 
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Menengah Pertama. Hasil dari penelitiannya adalah pembelajaran di taman kanak-

kanak unggulan berbeda dengan sistem bembelajaran pada umumnya, yaitu 

dilakukannya perubahan-perubahan yang meliputi aspek mekanisme 

pembelajaran, peran guru, materi pembelajaran, peran orang tua dan aspek media. 

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar siswa pada semua mata pelajaranan khususnya pada mata pelajaran 

matematika sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. 

Maka untuk mengembangkan dan menambah apa yang telah ada yaitu faktor 

penentu di dalam keberhasilan belajar mengajar maka sangat perlu untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk kesempurnaan dari hasil penelitian yang 

telah ada.  
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C. Kerangka Pemikiran 

 

Agar   penelitian   ini   bisa  dilaksanakan   secara   lancar,   dan  

mengarahkan analisisnya pada tujuan, maka perlu dikembangkan kerangka pikir 

yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kerangka pikir ini tetap bersifat lentur 

dan terbuka, ketepatan penggunaannya ditentukan dan disesuaikan dengan apa 

yang terjadi dilapangan. 

Secara singkat kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dengan 

skema sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. model kerangka pemikiran 

 

Sebagai penjelasan kerangka pikir tersebut, bahwa: guru merupakan 

komponen yang utama sebab guru adalah pelaksana dari prose situ sendiri. 

Mengajar yang secara efektif sangat bergantung dan ditentukan oleh keterampilan 

guru dalam mengajar, ketepatan dalam menggunakan media yang tersedia di 

sekolah serta kreatifitas guru dalam membuat media sederhana untuk 
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pembelajaran dalam hal ini mata pelajaran matematika dan ketepatan dalam 

menggunakan metode. Penggunaan metode dan media yang baik akan 

menimbulkan motivasi yang tinggi dalam diri siswa untuk belajar, terlebih lagi 

bagi guru matematika, memperhatikan hal ini (motivasi) merupakan suatu 

keharusan karena belajar matematika tanpa disertai dengan konsentrasi dan 

keseriusan dalam belajar sepertinya sulit untuk dapat diwujudkan apa yang 

diharapkan dari sesiswa yaitu mampu untuk berprestasi dalam bidang ilmu 

matematika.  

Metode sebagai suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan 

suatu proses pembelajaran dengan memahami perbedaan karakteristik dan 

kemampuan siswa, sehingga diharapkan guru dapat membantu kesulitan belajar 

siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran yang 

melibatkan guru dan siswa harus diusahakan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran, artinya guru harus mampu memahami perbedaan karakteristik 

siswa, yang berasal dari kondisi ekonomi dan kemampuan orang tua, lingkungan 

tempat tinggal siswa, latar belakang pendidikan dan situasi sosial dalam 

masyarakat. 

Tujan penggunaan media adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam 

metode mengajar. Oleh karena itu guru berkewajiban untuk mengajak dan 

mendorong teman atau guru yang lain untuk memanfaatkan media pembelajaran 

baik yang telah tersedia maupun yang harus di buat sendiri. Metode dan media 

dalam pembelajaran adalah pendekatan sebagai satu garis besar dalam bertindak 

guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan media merupakan alat 
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bantu dalam rangka mendukung usaha-usaha pelaksanaan proses belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan. Jadi dengan demikian antara metode dan media 

pembelajaran merupakan suatu rangkaian untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

Dalam   pembelajaran   Matematika,   metode   dan   media pembelajaran   

mutlak diperlukan  sehingga siswa merasa tertarik dan  kompetensi   dasar  yang 

ditetapkan dapat tercapai. Partisipasi siswa yang dimaksud adalah siswa aktif 

dalam pembelajaran di kelas, siswa menjawab pertanyaan dari guru begitu juga 

sebaliknya. Pada saat diskusi kelompok, siswa aktif mengikuti kegiatan. Selain itu 

siswa juga mengerjakan tugas di rumah dari guru dan mengumpulkan sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan guru. 

Pembelajaran Matematika sering ditemukan kendala-kendala baik dari guru 

maupun siswa. Kendala tersebut : (1) minimnya sarana buku paket di 

perpustakaan, (2) materi pelajaran terlalu sulit, (3) guru mengajar tidak menguasai 

materi secara baik, (4) kurangnya media pembelajaran yang tepat, (5) alokasi 

waktu yang tersedia kurang, (6) kejenuhan siswa terhadap pembelajaran 

matematika disebabkan guru bersifat monoton dalam penyampaian materi. 

Kendala-kendala tersebut dapat mempengaruhi motivasi siswa, apalagi siswa yang 

pasif di kelas. 

Apabila kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh guru atau sekolah dan 

ada partisipasi aktif siswa terhadap pembelajaran yang berlangsung serta guru 

dapat menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat maka tujuan 

pembelajaran mtematika akan dapat tercapai secara maksimal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan dibahas tentang prosedur pelaksanaan penelitian yang 

meliputi: tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data. 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, 

Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Adapun alasan dilakukan penelitian di 

tempat ini adalah karena hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

sangat bagus. Hal ini terlihat dari hasil nilai Ujian Nasional (UN) siswa yang 

diatas sekolah lainnya sehingga siswa sekolah ini mendapat nilai terbaik se 

Kecamatan Gemolong pada mata pelajaran matematika di tahun 2009. Atas dasar 

itulah maka dianggap purlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor yang 

menyebabkan siswa berprestasi. 

Penelitian ini dilakukan selama enam bulam mulai dari bulan April sampai 

dengan September 2009. Berikut tabel rincian kegiatan waktu dan jenis kegiatan 

penelitian. 

 Tabel 1. Rancangan kegiatan penelitian  

No. Kegiatan 
Bulan 

April Mei  Juni Juli  Aug Sep  

1 Survei / observasi awal X      

2 Pengumpulan data / 

informasi 
X X  

   

3 Penulisan proposal   X X    

4 Konsultasi pembimbing   X X   

5 Perbaikan / penyempurnaan  

tesis sesuai petunjuk 

 
   X X 
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pembimbing 

Catatan: Jadwal tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi 

B. Metode Penelitian 

Metode atau bentuk dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 

besifat deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan tentang proses belajar 

mengajar Matematika yang berlangsung di kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah 

secara murni atau apa adanya . 

Metode penelitian kualitatif naturalistik digunakan untuk meneliti pada 

tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti 

dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari 

sumber data, bukan pandangan peneliti ( Sugiyono, 2008: 12). 

Adapun alasan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif 

naturalistik adalah untuk mengkaji secara mendalam dan apa adanya (alamiyah) 

tentang proses belajar mengajar matematika kelas V di Sekolah Dasar Negeri 

Kalangan, sehingga jenis penelitian ini sering disebut basic research. 

 

C. Sumber Data  

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah: 

1. Nara sumber atau responden yang terkait dengan masalah yang diangkat 

seperti: 

a. Kepala Sekolah, karena yang memimpin sekolah tersebut tentu secara 

otomatis mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan sekolah dan 

program-programnya. 
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b. Guru kelas V karena dialah sebagai pelaku dalam proses belajar mengajar 

c. Murid, karena merekalah yang menjadi sasaran dari proses belajar 

mengajar. 

2. Peristiwa, yaitu berupa pelaksanaan proses belajar mengajar matematika kelas 

V di SD Negeri Kalangan. 

3. Dokumentasi, yaitu meliputi kurikulum pelajaran (RPP dan Silabus), jadwal 

pelajaran, hasil evaluasi pembelajaran matematika siswa (hasil UAN), data 

jumlah guru, jumlah siswa, dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam kegiatan penelitian tentu digunakan cara atau teknik yang dianggap 

paling tepat dalam pengumpulan data yang disebut “metode pengumlulan data”. 

Berdasarkan sumber data dan jenis data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, 

maka adapun metode yang akan digunakan adalah metode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi adalah “Pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 

sistematis mengenai penomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan” ( Subagyo, 1997:63). 

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode ini adalah untuk 

mengetahui secara langsung tentang pelaksanaan proses belajar mengajar 

matematika kelas V di SD Negeri Kalangan. Observasi ini dilakukan dengan cara 

peneliti bertindak sebagai partisipan pasif yang mengamati jalannya pembelajaran 
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di kelas yang dipimpin oleh guru. Peneliti mengmbil posisi tempat duduk paling 

belakang, mengamati jalannya proses pembelajaran sambil mencatat segala 

sesuatu yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada siswa, guru, kepala sekolah dan informan 

lain untuk menggali data tentang proses pembelajaran yang berlangsung di SD 

Negeri Kalangan khususnya pada mata pelajaran Matematika.  

Data yang ingin didapatkan dari metode wawancara yaitu untuk 

mengetahui; sejarah SD Negeri Kalangan, prestasi siswa dalam bidang akademik 

dan non akademik, pelaksanaan proses belajar mengajar dan yang terkait dengan 

itu, kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika, usaha-usaha 

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa,  dan sebagainya. 

Adapun yang menjadi sumber data dalam hal ini adalah Kepala Sekolah, guru, 

siswa, dan orang-orang yang dianggap berkompeten dalam penelitian ini. 

3. Analisis Dokumentasi 

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode ini adalah untuk 

mengetahui berapa jumlah guru dan pegawai, jumlah siswa, hasil evaluasi 

pembelajaran khususnya pelajaran matematika, kurikulum yang dipergunakan dan 

struktur organisasi sekolah dan data yang terkati dengan penelitian ini. 

 

E. Validitas Data 

Validitas dalam penelitian kualitatif adalah untuk menetapkan kredibilitas 

data yang terkumpul sehingga data-data tersebut benar-benar dianggap valid dan 

sesuai dengan kenyataan.  
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Adapun dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teknik sebagai 

berikut: 

1. Kecukupan referensi, dalam melakukan penelitian, pengamat atau peneliti 

akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bahan bacaan atau 

referensi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin ditemukan 

jawabannya, sehingga akan menghasilkan gambaran yang komprehensif dan 

menyeluruh tentang objek penelitian 

2. Ketekunan pengamatan, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti 

dan  rinci secara berkesinambungan terhadap hal-hal yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini 

3. Pemeriksaan sejawat, peneliti akan mendiskusikan semua data-data hasil 

penelitian dengan pihak yang lebih berkompeten dalam hal ini 

4. Triangulasi/crosschek, yaitu bertujuan untuk mengecek kembali data-data 

yang diperoleh. Ada tiga teknik triangulasi yang bisa digunakan, namun dalam 

penelitian ini hanya akan digunakan dua teknik yaitu; triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. 

a. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber, seperti Kepala Sekolah, Guru dan Siswa. Untuk menguji 

kredibilitas data tentang proses belajar mengajar Matematika Kelas V akan 

dilakukan dengan observasi, dokumentasi atau arsip, pencatatan peristiwa 
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atau kegiatan, wawancara dengan nara sumber yaitu Guru Kelas yang 

dianggap kompeten tentang permasalahan yang ingin diketahui.   

b. Triangulasi teknik  

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Artinya setelah peneliti memperoleh data dari 

sumber data, selanjutnya peneliti melakukan pengecekan tentang 

kebenaran informasi atau data yang diberikan baik dengan mengubah 

metode pengumpulan data atau dengan mencari sumber yang lain. Bila 

terjadi perbedaan hasil data yang diperoleh maka peneliti akan 

mendiskusikannya dengan nara sumber. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis validitas data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

metode ilmiah, karena dengan analisis validitas data maka data-data tersebut dapat 

diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.  

Agar data yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, 

maka peneliti akan melakukan lang-langkah analisis validitas data dengan cara: 

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari objek penelitian dengan 

melakukan pengamatan, wawancara, pencatatan, dokumentasi dan perekaman 

proses belajar mengajar. 

2. Reduksi data yaitu penyaringan data yang diperoleh dilapangan. Hal ini 

dilakukan karena data yang diperoleh cukup banyak, maka perlu dilakukan 
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penyeleksian data-data yang dianggap penting dan sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengelompokkan, merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang 

tidak penting. 

3. Penyajian data (Display Data), setelah dilakukan reduksi data, maka langkah 

selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian yang bersifat naratif. 

4. Seluruh hasil analisis yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian data 

diambil suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan tentang pelaksanaan 

pembelajaran Matematika kelas V di SD Negeri Kalangan akan dituangkan 

dalam bentuk laporan. 

Proses analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Model analisis data (Sugiyono, 2008: 338) 

 

Pengumpulan Data 

Displai Data 
Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 
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BAB   IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian  

 

Gambar 4. Papan Nama SD N Kalangan 

 

1. Sejarah singkat SD N Kalangan 

Sekolah yang menjadi tempat penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri 

Kalanga yang berjarak sekitar 3 kilometer sebelah utara dari Kecamatan 

Gemolong tepatnya di Jalan Veteran No. 324 Kalangan RT 07/II Gemolong 

Sragen 57274, Provinsi Jawa Tengah. Dari dokumen yang ada diketahui bahwa 

SD Negeri Kalangan resmi didirikan pada tanggal 1 bulan Juli tahun 1985 dengan 

keputusan 421.2/018/X/05/85, ( Observasi & Dokumen sekolah tanggal 27 April 

2009). 
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Dari sejak berdiri hingga saat ini, SD Negeri Kalangan sudah sering 

berganti pimpinan atau kepala sekolah. Berdasarkan dokumen yang ada diketahui 

bahwa pada awal berdirinya sekolah ini dipimpin oleh Bapak Suprapto yaitu dari 

tahun 1985 samapi 1990. Sejak berdiri hingga saat ini cukup banyak kemajuan 

yang telah dicapai hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang ada berupa 

gedung sekolah, ruang kelas yang luas, alat dan media pembelajaran yang dimiliki 

meskipun masih terbatas serta lingkungan sekolah yang bersih, asri dan kondusif. 

Apa yang ada sekarang ini sudah barangtentu tidak terlepas dari kerja keras 

Kepala Sekolah sebagai pimpinan dengan dibantu oleh guru dan didukung oleh 

masyarakat serta pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. 

 Sejak tahun 2003 sampai sekarang SD Negeri Kalangan dipimpin oleh 

Bapak Sumarno. Seperti dituturkan oleh Kepala Sekolah kepada peneliti: ”Saya 

diangkat menjadi Kepala Sekolah di sini sejak tahun 2003, tepatnya tanggal 12 

bulan Agustus”. (wawancara dengan Kepala Sekolah SD N Kalangan tanggal 27 

April 2009 ). 

 Dari beberapa kepala sekolah yang menjabat di SD Negeri Kalangan 

sudah banyak kemajuan yang dicapai baik dari segi fisik bangunan sekolah 

maupun SDM siswanya. Prestasi yang pernah diraih oleh sekolah ini cukup 

banyak mulai dari prestasi mata pelajaran hingga prestasi-prestasi yang 

berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler baik ditingkat Kecamatan, 

Kabupaten dan Provinsi sehingga koleksi piagam dan piala penghargaan cukup 

banyak dikoleksi. 
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Adapun visi dan misi Sekolah Dasar Negeri Kalangan dari dokumen yang 

ada adalah sebagai berikut: 

Visi :  

Menjadi lembaga pendidikan yang mempersiapkan lulusan terampil, bermartabat, 

berani bersaing dan siap menjawab perkembangan jaman. 

Misi  :  

1. Mendorong dengan mengembangkan sikap serta pemikiran kreatif, analisis 

2. Mengupayakan terbentuknya para lulusan pendidikan dasar yang memiliki 

ketrampilan ilmu berwawasan integritas tinggi. 

3. Menjadikan lulusan pendidikan dasar dan siap menghasilkan pemikir, peneliti, 

pengembang dan pemaham masyarakat dan bangsa. 

4. Mempunyai pandangan luas, bersikap terbuka terhadap perubahan 

/perkembangan jaman. 
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2. Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan media pembelajaran matematika dalam sistem pendidikan 

merupakan sesuatu yang mutlak adanya. Hal ini karena media merupakan faktor 

atau salah satu penentu yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses 

belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang berkwalitas akan sangat 

menentukan prestasi belajar matematika siswa. Bila ketersedia media dalam suatu 

sistem pembelajaran telah mencukupi dan dimanfaatkan maka akan berdampak 

pada kelancaran proses belajar mengajar.  

Banyak hal yang telah diusahakan oleh guru dan kepala sekolah untuk 

memenuhi kebutuhan akan media pembelajaran dan sara kelengkapan sekolah. 

Usaha-usaha tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian akan 

pentingnya ketersediaan media dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kepala 

sekolah sebagai pimpinan melakukan berbagai macam usaha secara maksimal 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga jumlah media dan prasarana di SD 

Negeri Kalangan bisa dikatakan cukup memadai seperti dituturkan oleh Kepala 

Sekolah kepada peneliti:  

“…sarana pembelajaran di sekolah memang cukup memadai dalam artian media 

yang tersedia sudah dapat membantu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Namun demikian kami masih tetap merasa kekurangan dan perlu ada penambahan 

lagi terutama media-media yang bersifat elektronik. Karena bagaimanapun juga 

ini perlu untuk dikenalkan kepada siswa agar siswa minimal mengetahui jenis-

jenis dari media mutakhir seperti komputer dan yang lainnya. Sedangkan untuk 

pengadaan sarana prasarana pendidikan, kami banyak mendapat bantuan dari 

pemerintah dan untuk jenis media sederhana atau non elektronik sebagian didapat 

dari guru yang memang sengaja membuat untuk alat peraga”. (CL. 2, hal. 138).  

 

Untuk lebih jelas mengenai jumlah sarana dan media yang ada di SD 

Negeri Kalangan, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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a. Jumlah dan kondisi ruang 

 

Tabel 2 

Kadaan sarana dan prasarana SD N Kalangan 

 
No Jenis Ruang Jumlah 

(Ruang) 

Luas  

(m
2
) 

Kondisi ruangan 
* 

Ket 

B RR RB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

R. Belajar 

R. Praktek  

Lapangan  

R. Perpustakaan 

R. Kepsek  

R. UKS 

R. Guru 

R. Komputer 

Musholla  

R. WC 

Gudang 

R. Penjaga  

6 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

4 Ruang 

- Ruang 

4 Ruang 

390 m
2 

48 m
2 

400 m
2 

50 m
2 

20 m
2 

40 m
2 

40 m
2 

50 m
2 

35 m
2 

30 m
2 

30 m
2 

48 m
2 

5 Rg 

1 Rg 

1 Rg 

1 Rg 

1 Rg 

1 Rg 

1 Rg 

1 Rg 

1 Rg 

1 Rg 

1 Rg 

4 Rg 

1 Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

1 Rg 

- Rg 

 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

- Rg 

 

 

*) B kondisi baik, RR kondisi rusak ringan, RB rusak berat. 

Sumber: Dipetik dari sarana dan prasarana SD N Kalangan 2009 

b. Data jumlah buku pelajaran 

Tabel 3 

Data Jumlah Buku 

Jenis buku Kls 

Status buku  Ket.  

Teks Penunjang 
Bacaan 

lainnya 

 

B. Indonesia I, II, III, IV, V, VI 187 15 13  

Matematika  I, II, III, IV, V, VI 103 12 9  

PKn  I, II, III, IV, V, VI 126 13 14  

B. Inggris I, II, III, IV, V, VI 97 11 10  

Sains I, II, III, IV, V, VI 57 10 11  

IPS I, II, III, IV, V, VI 122 8 8  

Agama  I, II, III, IV, V, VI 154 10 20  

Olahraga   I, II, III, IV, V, VI 55 17 9  

B. Jawa I, II, III, IV, V, VI 48 15 10  

Komputer  I, II, III, IV, V, VI 24 13 6  

Budipekerti I, II, III, IV, V, VI 43 11 22  
Sumber jumlah impentaris buku SD N Kalangan 2009 
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c. Jumlah media pembelajaran dan kondisi peralatan praktek 

 

Tabel 4 

Data jumlah media pembelajaran 

 

Jenis alat 
Jumlah 

(buah) 

Kondisi Ket 

B RR RB  

Proyektor  1 1 -   

Bangun ruang  3 set 3 set -- --  

Peraga phythagoras 3 set 3 set --- --  

Bangun datar 5 set 5 set -- --  

Peta 4 3 -- 1  

Globe  3 2 -- 1  

Komputer  2 2 - --  

Penggaris  6 6 -- --  

Kalkulator  2 2 -- --  

Mikrophon  1 1 -- --  

Matras 3 2 1 --  

Bola basket 3 3 -- --  

Bola sepak 4 2 1 1  

Tongkat estafet 1 set 1 set -- --  

Bola voli 2 2 -- --  

Lembing 8 8 -- --  

Papan tulis 7 7 -- --  

Papan grafik 3 3 -- --  

Gambar  25 19 5 1  

Diagram 3 3 -- --  

Audio (radio, tape) 2 2 -- --  

Audio dan video (TV,VCD,DVD) 1 1 -- --  

Sumber jumlah media dan peralatan SD N Kalangan 

 

Dari tebel tersebut diketahu bahwa fasilitas yang dimiliki oleh SD Negeri 

Kalangan sudah cukup memadai dan dapat mendukung kelancaran proses belajar 

mengajar. Ketersediaan media atau fasilitas tersebut tidak akan banyak memberi 

manfaat bagi guru dan siswa bila tidak dimanfaatkan dengan baik dan secara 

profesional. Dengan fasilitas yang ada dan setiap guru mampu untuk 

mengoprasionalkan maka hal tersebut akan dapat meningkatkan kwalitas dan 

mutu pendidikan baik dari segi pendidik (guru) maupun peserta didik (siswa) 

sebagai pemanfaat dari segala fasilitas yang ada.  
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3. Data jumlah siswa  

Keberhasilan dari suatu lembaga pendidikan tidak bisa hanya dinilai dari 

segi fisik dan banyaknya fasilitas yang dimiliki, akan tetapi faktor siswa juga 

sangat berpengaruh baik dari segi kuantitas ataupun kwalitas.Dari keseluruhan 

siswa yang sekolah di SD Kalangan sebagian besar berasal dari daerah sekitar 

Desa Kalangan, namun ada juga siswa yang berasal dari luar Desa Kalangan 

seperti dari Jenalasan dan Purworejo.  

Adapun data jumlah siswa SD Negeri Kalangan pada tahun ajaran 

2008/2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini:    

Tabel 5 

Data Jumlah Siswa 

 
Tahun 

pelajaran 
Kelas Pria Wanita Jumlah 

Angka 

DO/pindah 

2008/2009 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

15 

10 

10 

12 

15 

14 

14 

17 

09 

 12  

10 

19 

29 

27 

19 

24 

25 

33 

4 

Total 76 81 157 4 

              Sumber : Dikutip dari data jumlah siswa SD N Kalangan tahun ajaran 2006-2009 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah siswa yang menuntut ilmu di 

SD Negeri Kalangan mengalami penurunan ini dikarenakan oleh semakin 

berkembangnya dunia pendidikan sehingga sebagian orang tua atau masyarakat 

sebagian menyekolahkan anak mereka ke tempat lain terutama ke Gemolong 

sebagai pusat pendidikan yang cupup maju salah satunya dengan adanya sekolah 

bertaraf internasional di wilayah tersebut. 
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4. Guru dan Karyawan  

Untuk mendapatkan prestasi belajar yang maksimal, guru merupakan 

komponen yang sangat menentukan, karena guru merupakan narasumber ilmu 

pengetahuan dan sebagai pembimbing dan Pembina bagi siswa. Dalam hal ini 

guru harus memiliki kemampuan professional sebagai tenaga pendidik sesuai 

dengan tuntutan masyarakat yang semakin maju dan kompleks. 

Adapun jumlah guru yang mengajar di SD N Kalangan sebanyak 14 orang, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 6 

Data Guru di SD N Kalangan Tahun 2009 

 
No  Nama Guru Jabatan  Pendidikan Terakhir 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Sumarno  

Suparno 

Supini 

Sumardi 

Suardi 

Siti Askarini 

H. Samsidi 

Noviasanti Nurkartika 

Novi Anggraini 

Khusnul Khasanah 

Endri Rahmanto 

Mulyani  

Wagimin 

Sutrisno  

Kepala Sekolah 

Guru Kelas III 

Guru Kelas I 

Guru BK 

Guru Kelas IV 

Guru Agama 

Guru Penjaskes  

Guru Kelas II 

Guru Bahasa Inggris 

Guru Komputer 

Guru Kelas  VI 

Guru Kelas V 

Penjaga  

Penjaga  

Sarjana  

Diploma  

Sarjana  

Sarjana  

Diploma  

Sarjana  

Diploma  

Diploma  

Sarjana  

Diploma  

Sarjana  

Sarjana  

----- 

----- 

 Sumber: Dikutip dari data guru SD N Kalangan tahun 2009  

 

Keberadaan tenaga pendidik atau guru di Sekolah Dasar Negeri Kalangan 

bila dilihat dari jumlah dan kualitas serta kualifikasi akademik telah memenuhi 

persyaratan. Demikian juga dengan keberadaan guru matematika, yang secara 
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akademik memang berasal dari sarjana matematika sehingga hal ini akan lebih 

optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.  

Dalam wawancara dengan peneliti, Kepala Sekolah menjelaskan tentang 

jumlah guru yang mengajar di SD Negeri Kalangan sebagai berikut:  

 

“Secara akademik keseluruhan guru yang mengajar di sini sudah memenuhi 

kualifiksi yaitu sudah sarjana kecuali beberapa orang yang masih dalam proses 

tersebut. Guru dan karyawan yang ada di sini berjumlah 14, guru ada 12 orang 

dan 2 orang tenaga administrasi dan petugas kebersihan. Dari 12 orang guru 

tersebut hanya 9 orang yang bersetatus Pegawai Negeri Sipil sedangkan 5 sisanya 

masih bersetatus wiyata bakti”. (CL. 3, hal. 142). 

 

Disetiap lembaga pendidikan guru memegang peran penting dalam 

kesuksesan belajar siswa demikian halnya juga di SD Negeri Kalangan. Sebagai 

tenaga pendidik slah satu tugas poko guru selain mengajar adalah sebagai 

administrator kelas yaitu guru diwajibkan untuk menyusun program tahunan dan 

rambu-rambu pembelajaran yang sering disebut dengan istilah RPP. Hal ini juga 

dilakukan oleh semua guru yang mengajar di sekolah ini. Dalam merancang dan 

membuat RPP dan Silabus pelajaran yang akan diajarkan selama kurun waktu 

tertentu diakui oleh guru memang tidak ada kendala yang terlalu berarti karena 

program pembelajaran disusun secara bersama-sama dalam forum kelompok kerja 

guru (KKG) yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan guru dalam 

menyusun program pembelajaran. Demikian halnya guru kelas V yang menjadi 

objek penelitian ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mulyani guru kelas 

lima kepada peneliti seperti berikut ini:  

“…...menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dilakukan secara 

bersama-sama oleh semua guru termasuk saya dalam forum KKG. Caranya guru 

mata pelajaran berkumpul dengan sesama guru mata pelajaran seperti guru agama 

berkumpul dengan sesama guru agama untuk membuat RPP tersebut, demikian 
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adjuga halnya dengan guru matematika, semua guru matematika berkumpul 

menjadi satu dan secara bersama-sama membuat RPP matematika. Ini bertujuan 

untuk memudahkan guru dalam menyusun rancangan tersebut dan dengan adanya 

forum KKG akan sangat membantu bagi teman-teman guru yang baru terangkat 

menjadi guru. Selin itu dalam forum KKG kita juga mengadakan diskusi atau 

saling memberi masukan demi peningkatan kinerja dalam mengajar”.(CL. 4, hal. 

145). 

 

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa selain mengajar guru juga 

sebagai administrator sekolah yaitu dengan membuat rancangan pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Dalam membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan secara bersama-sama dalam forum kelompok kerja guru (KKG) yang 

bertujuan utuk mempermudah dan membantu mereka dalam menjalankan tugas 

sebagai pendidik di sekolah mereka masing-masing.  
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5. Struktur Organisasi SD N Kalangan 

Sebagai suatu lembaga atau organisasi, struktur kepengurusan sudah tentu 

mutlak diperlukan sebagai gambaran dari terorganisasinya pembagian tugas dalam 

lembaga atau organisasi tersebut. Demikian pula halnya dengan SD Negeri 

Kalangan sebagai lembaga pendidikan pengorganisasian mutlak dibutuhkan demi 

efektivitas dan efisiensi kerja agar tercapai tujuan pengajaran yang telah 

ditetapkan. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri 

Kalangan dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

Gambar 5 

Struktur Organisasi SD N Kalangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Keterangan: 

  = Garis komando 
  = Gari koordinasi 

Sumber : dikutip dari struktur organisai SD N Kalangan 2009 

 
 

 

Komite Sekolah  

 

Kepala Sekolah SD 

N Kalangan 

 

Guru 

Kelas I 

 

Guru 

Kelas II 

 

 

Penjaga  

 

Guru 

Kelas III 

 

 

Guru 

Kelas IV 

 

 

Guru 

Kelas VI 

 

 

Guru 

Kelas V 

 

 

Guru mata pelajaran  

 

Masyarakat sekitar 
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B. Hasil penelitian  

1. Pelaksanaan Belajar Mengajar Matematika Kelas V SD N Kalangan 

Untuk mendapatkan data secara jelas dan detail tentang pelaksanaan 

belajar mengajar matematika kelas V di SD Negeri Kalangan, peneliti secara 

langsung datang ke sekolah untuk melakukan wawancara dan pengamatan 

mengenai pelaksanaan pembelajaran matematika dengan cara ikut serta masuk ke 

dalam kelas kemudian mengambil posisi duduk dipaling belakang agar tidak 

menggangu jalannya proses pembelajaran seperti pada gambar dibawah ini: 

  

            Gambar 6 pengamatan (27 Juli 2009) PBM matematika kelas V SD N Kalangan 

 

Berdasarkan jadwal pelajaran dan pengamatan (tanggal 27 Juli 2009) di 

lapangan, dapat dijelaskan bahwa pelajaran matematika kelas V SD Negeri 

Kalangan dilakukan dua kali dalam  satu minggu yaitu hari Senin dan Selasa pada 

jam pertama yang dimulai dari jam 07.15 samapai 08.25. Dari keseluruhan proses 

belajar mengajar matematika di kelas V SD N Kalangan keberadaan guru sangat 

memegang peranan penting demi tecapainya tujuan pembelajaran. Pelaksanaan 
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pembelajaran yang diterapkan masih bersifat konvensional hal ini terlihat dari 

dominasi guru dalam proses tersebut (teacher centered). Demikian juga halnya 

dengan media yang digunakan masih tergolong sederhana namun demikian secara 

umum proses belajar mengajar telah berjalan dengan baik dan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai hal ini terlihat dari hasil latihan 

yang diberikan guru kepada siswa oleh sebagian siswa dapat mengerjakan dengan 

baik dan benar.  

Mengingat keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh peneliti 

sehingga sangat tidak memungkinkan bagi peneliti untuk selalu hadir dan intens 

dalam mengikuti jalannya proses belajar mengajar matematika di kelas V SD N 

Kalangan atas dasar pemikiran itulah maka peneliti lebih banyak melakukan 

wawancara mendalam dengan guru kelas, Kepala Sekolah serta siswa. Hal lain 

juga disebabkan oleh sifat materi pelajaran matematika yang sering diulang-ulang 

sehingga dalam beberapa kali pertemuan guru menggunakan metode dan media 

yang sama dalam mengajar maka atas dasar itulah peneliti lebih banyak 

melakukan wawancara yang mendalam dengan Mulyani selaku guru kelas lima 

seperti gambar di bawah ini: 

 

Gambar…………… 
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Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya baha dalam 

kegiatan belajar mengajar terdapat beberapa unsur di dalamnya antara lain yaitu 

guru. Dari hasil pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa guru kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Kalangan telah melaksanakan tugasnya sebagai pengajar 

dalam kegiatan belajar mengajar matematika dengan baik. Pada saat pembelajaran 

matematika, guru senantiasa menerapkan langkah-langkah atau prosedur umum 

dalam proses belajar mengajar yang dimulai dengan kegiatan pembukaan 

(opening), pengulangan (review), kemudian melakukan penjelasan (explanation), 

dan latihan  (exercise) sebagai langkah penutup diakhir pembelajaran. Sesi-sesi ini 

biasa dilakukan oleh guru dalam setiap mengajar matematika, artinya selama 

melaksanakan proses belajar mengajar matematika di dalam kelas guru senantiasa 

melakukan prosedur umum tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan Mulyani 

kepada peneliti dalam sebuah wawancara, berikut petikannya. 

“…proses belajar mengajar merupakan hal yang sangat kompleks, sehingga 

diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam penyampaikan materi pelajaran. 

Sebagai suatu proses, belajar mengajar perlu ditata dengan sebaik mungkin mulai 

dari awal sampai akhir. Langkah-langkah umum dalam proses belajar mengajar 

selau saya terapkan dalam mengajar seperti melakukan pendahuluan atau 

pembukaan. Langkah pendahuluan dapat dilakukan dengan mengucapkan salam 

atau menanyakan kabar siswa, dan bisa juga dengan menenangkan siswa yang 

terlihat masih belum tertib dan ribut. Ini penting untuk dilakukan dalam mengajar 

agar tercipta suasana yang tenang sehingga siswa betul-betul siap secara mental 

dan fisik untuk mengikuti proses belajar mengajar”. (CL. 5, hal. 149). 

 

Apa yang dijelaskan tersebut memang penting untuk diperhatikan bagi 

setiap guru, terumata guru yang mengajar di tingkat sekolah dasar. Seperti 

diketahui anak ukuran sekolah dasar masih lebih senang bermain dan ribut dengan 

mengganggu teman mereka atau melakukan hal-hal yang terkadang membuat guru 

merasa jengkel dan disaat itulah peran awal bagi seorang guru ketika akan 
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mengajar diperlukan yaitu menenangkan siswa yang masih ribut agar mereka siap 

secara mental dan fisik untuk menerima pelajaran.  

Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam proses belajar mengajar 

yang diterapkan oleh guru kelas V SD Negeri Kalangan dalam mengajar 

matematika. 

 Pendahuluan  

Langkah awal yang dilakukan dalam proses pembelajaran matematika 

ialah melakukan pendahuluan. Dari hasil pengamatan (tanggal 27 Juli 2009) 

kegiatan pendahuluan dilakukan dengan menciptakan kondisi belajar yang 

kondusif, guru menenangkan beberapa siswa yang terlihat masih ribut, menegur 

siswa yang belum rapi (duduk menghadap belakang, mondarmandir dan 

sebagainya). Langkah ini dilakukan agar semua siswa betul-betul siap secara 

mental dan fisik untuk mengikuti pelajaran.  

Peran guru sebagai pengajar dalam kegitan belajar mengajar 

(instruksional) adalah menyampaikan sejumlah informasi, fakta serta tugas dan 

segugus keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Keberhasilan proses 

pembelajaran diantaranya sangat dipengaruhi oleh kegiatan pendahuluan dalam 

pembelajaran. Beberapa kegiatan pendahuluan pembelajaran yang dilakukan 

seperti menciptakan kondisi awal untuk menciptakan kondisi siap belajar dan 

apersepsi atau penilain kemampuan awal siswa seperti yang dituturkan Mulyani 

pada peneliti: 

“Langkah pendahuluan dapat dilakukan dengan mengucapkan salam atau 

menanyakan kabar siswa, dan bisa juga dengan menenangkan siswa yang terlihat 

masih belum tertib dan ribut. Ini penting untuk dilakukan dalam mengajar agar 
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tercipta suasana yang tenang sehingga siswa betul-betul siap secara mental dan 

fisik untuk mengikuti proses belajar mengajar”. (CL. 5, hal. 149). 

 

Kegiatan awal dalam proses belajar mengajar sangat penting untuk 

dilakukan oleh guru, karena dalam kegiatan awal ini guru mepersiapkan kondisi 

kelas dan siswa sebaik mungkin agar konsentrasi dan perhatian siswa tertuju 

dengan sepenuhnya kepada apa yang diajarkan. Kegiatan belajar mengajar harus 

lah dikondisikan dengan sebaik mungkin seperti dengan menata ruang kelas, 

mengatur bangku atau tempat duduk siswa, dan memberikan motivasi kepada 

siswa agar menjadi bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

 Review 

Langkah selanjutnya setelah melakukan pendahuluan dalam proses belajar 

mengajar adalah revew atau pengulangan kembali terhadap materi pelajaran yang 

telah disampaikan. Pada tahap ini guru melakukan pemaparan kembali tentang 

materi pelajaran yang telah disampaikan. Contohnya seperti menjelaskan kembali 

tentang bilangan kuadrat atau pangkat sederhana. Pemaparan kembali mengenai 

materi pelajaran yang lau sebagai penyambung atau batu lomcatan untuk masuk 

pada materi yang baru yaitu menghitung pangkat dan akar sederhana. Penjelasan 

kembali secara singkat tentang materi pelajaran yang lalu  merupakan pemanasan 

(warming up) sekaligus sebagai batu lomcatan bagai guru untuk masuk kemateri 

selanjutnya seperti yang diungkapkan guru kepada peneliti: 

“…tahap review dilakukan dengan pengulangan kembali materi pelajaran yang 

telah disampaikan dan sebagai batu loncatan terhadap materi pelajaran yang akan 

disampaikan, ini penting untuk dilakukan karena materi pelajaran matematika itu 

dari awal sampai akhir tetap ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya”. 

(CL. 5, hal. 149).  
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 Pengulangan kembali materi pelajaran yang telah disampaikan akan sangat 

bermanfaat bagi siswa, karena dengan demikian siswa dapat mengingat-ingat 

kembali mengenai materi pelajaran yang telah dipelajari. Selain manfaat bagi 

siswa, langkah ini juga bermanfaat bagi guru untuk melakukan pengukuran 

kembali tentang kemampuan siswa terhadap materi pelajaran sekaligus sebagai 

batu loncatan untuk menghubungkan pelajaran yang telah lewat dengan pelajaran 

yang akan disampaikan. 

Selain dengan melakukan pengulangan kembali materi pelajaran yang 

telah disampaikan, dari hasil observasi tanggal 27 Juli 2009 pada tahapan ini guru 

juga memanfaatkan dengan membahas PR yang telah diberikan kepada siswa 

pada pertemuan sebelumnya. Hal semacam ini dilakukan apa bila dari hasil 

penilain ternyata sebagian besar siswa salah dalam menjawab ini menunjukkan 

bahwa siswa belum menguasai materi pelajaran. Pembahasan tugas tersebut 

seputar menghitung perpangkatan dan akar sederhana. Pembahasan tugas rumah 

tersebut dilakukan dengan cara guru menyuruh siswa secara acak untuk 

mengerjakan soal di papan tulis secara bergantian. Pada kesempatan itulah guru 

menerangkan kembali kepada siswa materi pelajaran yang sebelumnya telah 

diajarkan. Karena jumlah PR yang diberikan ada lima butir soal, maka yang maju 

untuk mengerjakan soal tersebut pun ada beberapa orang siswa diantaranya adalah 

Wardani. Hal ini dapat dilihat  pada gamba di bawah ini: 
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              Gambar 8 siswa sedang mengerjakan soal latihan (PR) di papan tulis 

Adapun soal yang menjadi PR siswa tersebut adalah seperti di bawah ini 

1. 81  =……x….. 

2. 225 =…..x….. 

3. 3 
2 
x 6

2 
= ….. 

4. 10 x 10 = ......  

5. 8
2  

+ 6
2 

= ….. 

Melakukan pembahasan terhadap latihan atau pekerjaan rumah siswa 

tersebut merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh guru agar siswa lebih 

memahami materi pelajaran yang telah disampaikan. Ketika melakukan 

pembahsan tugas tersebut secara otomatis guru melakukan pengulangan kembali 

terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan cara ini merupakan salah satu 

langkah yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran matematika di kelas V SD 

Negeri Kalangan. Pembahasan dan pengulangan ini bertujuan agar siswa benar-
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benar memahami pelajaran sehingga pada pembahasan berikutnya siswa tidak 

mengalami kesulitan.  

Mengenai pentingnya pengulangan atau review dalam proses belajar 

mengajar matematika oleh Mulyani menuturkan seperti berikut: 

“…review dapat juga dilakukan dengan membahas tugas rumah atau PR siswa. Ini 

perlu dilakukan apa bila dari hasil penilain ternyata masih banyak siswa yang 

salah dalam menjawab itu berarti menunjukkan bahwa siswa belum mengerti 

dengan pelajaran yang diajarkan sehingga perlu untuk diulang kembali. (CL. 5, 

hal. 150). 

 

Tugas yang diberikan guru kepada siswa merupakan alat atau instrument 

untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang 

telah disampaikan. Bila dari hasil tugas tersebut siswa masih banyak yang salah 

dalam mengerjakan, itu berarti menandakan siswa belum mengerti dan memahami 

materi pelajaran. Tapi bila dari hasil latihan tersebut sebagian besar dari siswa 

telah mengerjakan dengan benar berarti siswa telah mengerti dan paham dengan 

materi pelajaran yang telah diajarkan sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan 

ke pelajaran berikutnya. 

 Pemaparan atau Inti 

Langkah selanjutnya setelah pendahuluan dan review adalah melakukan 

pemaparan terhadap materi pelajaran sebagai inti dari keseluruhan proses belajar 

mengajar. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan tanggal 27 Juli 2009, 

sebagai contoh guru menjelaskan materi tentang penarikan akar pangkat dua. 

Pembahasan ini masih merupakan bagian dari materi pokok ajaran menghitung 

perpangkatan dan akar sederhana. Pada tahap ini guru melakukan pemaparan 

materi pelajaran sebagai inti dari proses belajar mengajar. Proses ini berlangsung 
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kurang lebih selama 60 menit. Dalam mengajar matematika guru sangat 

memperhatikan keaktifan siswa dan komonikasi antara siswa dengan siswa dan 

antara siswa dengan guru karena dengan demikian siswa lebih semangat dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. Kaitannya dengan metode yang digunakan 

dalam menyampaikann materi tersebut masih bersifat konvensional yaitu metode 

ceramah atau melakukan penjelasan yang dikombinasikan dengan metode 

ekspositori dan latihan (deill). Penggunaan metode tersebut sesuai dengan yang 

tercantum dalam RPP pelajaran matematikan kelas V Sekolah Dasar seperti di 

bawah ini: 

Materi Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : V / I 

Pertemuan Ke  : 6 

Alokasi waktu  : 3 x 35 Menit 

Standar Kompetensi  : Melakukan Operasi Hitung Bilangan Bulat dalam     

          pemecahan masalah  

I. Kompetensi Dasar 

Menghitung perpangkatan dan akar sederhana 

II. Indikator 

- Menuliskan pangkat dua sebagai perkalian berulang 

- Melakukan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat dua 

III. Tujuan pembelajaran : Melakukan dan menggunakan operasi hitung 

bilangan bulat 

IV. Materi ajar  : Operasi hitung bilangan bulat 
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V. Metode pembelajaran : Tanya jawab, ceramah, ekspositori, latihan 

VI. Langkah-langkah pembelajaran :  

Kegiatan awal 

Apresepsi  

Memberikan motivasi dan semangat dengan permainan atau cerita pendek 

Kegiatan inti 

- Membuat tabel perkalian dari perkalian 1 sampai dengan 10 lalu beri 

warna bilangan yang dikalikan bilangan yang sama, melakukan diskusi 

dan bersama-sama menarik kesimpulan. 

- Menjelaskan cara melakukan operasi hitung bilangan berpangkat dua, 

memberikan beberapa permasalah melakukannya jawab dengan siswa. 

Contoh permasalahan  

1. 8
2
+4

2 
= (8x8)+(4x4) apakah hasilnya sama dengan 8

2
+4

2 
= (8+4)

2
 

2. 6
2
x5

2 
= (6x6)+(5+5) apakah hasilnya sama dengan 6

2
 +5

2
 = (6x5)

2
 

Manakah yang benar? 

- Mengingatkan kembali tentang aturan baku operasi hitung campuran 

bilangan bulat 

- Siswa diuji keterampilan dan kemampuan dengan mengerjakan soal-

soal latihan termasuk soal operasi hitung campuran bilangan 

berpangkat dua. 

Kegiatan akhir 
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Guru mereview kembali mengenai materi yang telah disampaikan, 

memberikan pekerjaan rumah dan memberi tugas membaca materi yang 

akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

VII. Alat / bahan dan sumber belajar 

- Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Dasar Kels 5 M. Khafid, 

Sutati Erlangga. 

- Matematika SD untuk Kelas V Zaini. M. Sani dan Siti M. Amin 5 A 

Esis 

- Matematika progresif Teks Utama SD Kelas 5 Munawati Fitriyah 

Widya Utama 

- White board, papan tulis, spidol, kapur, penghapus dan papan tulis. 

VIII. Penilaian  

Teknik  

Tes dan non tes 

Bentuk  

Isian  

Instrument  

1. Arti dari 5
2 

……. 

2. 12
2 

…x….=… 

3. 50
2
 + 10

2
 =… 

4. 60
2
 : 20

2
-10

2
 =… 

Untuk lebih detail tentang RPP Kelas V SD Negeri Kalangan dapat dilihat 

pada halaman lampiran.  
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Untuk memudahkan siswa menguasai materi pelajaran yang berkaitan 

dengan kuadrat dan akar pangkat oleh guru siswa diharuskan untuk menghafal 

perkalian 1 sampai 10 dengan alasan cara ini akan sangat membantu siswa dalam 

belajar menghitung kuadrat dan akar dalam angka-angka besar. Untuk 

memudahkan siswa menghafal perkalian tersebut didinding kelas sudah 

ditempelkan perkalian 1 sampai 10. Bentuk dari media tersebut seperti di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Media pembelajaran matematika 

Keterangan tersebut didapatkan dari penjelasan yang diberikan oleh 

Mulyani kepada peneliti, berikut adalah petikannya: 

 “…secara keilmuan siswa harus benar-benar menguasai perkalian, penjumlahan, 

pengurangan dan pembagian sebagai kemampuan awal yang harus dikuasai oleh 

setiap siswa. Untuk siswa kelas V saya mengharuskan mereka untuk menghafal 

perkalian 1 sampai 10 agar siswa lebih mudah memahami pelajaran operasi 

penarikan akar akan tetapi bukan berarti dalam mengajar siswa selalu disuruh 

untuk menghafal materi. Dalam mengajar penekanannya adalah pemahaman 

bagaimana agar siswa betul-betul memahami alur atau jalan pengerjaannya 

sehingga bisa menghasilkan seperti itu. Kalau siswa sudah memahami alur atau 

cara pengerjaannya maka mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan penarikan akar dalam angka besar ”. (CL. 5, hal. 150).  
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Pada saat pemaparan materi guru menyertakannya dengan memberikan 

beberap contoh sebagai latihan kepada siswa untuk dikerjakan di dalam kelas. 

Metode latihan (drill) dalam mengajar matematika masih dianggap cara yang 

paling tepat untuk melatih kemampuan berhitung dan memantapkan pemahaman 

siswa terhadap materi yang diajarkan.  

“Metode yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar  matematika 

adalah  metode latihan. Latihan tersebut bisa berupa pekerjaan rumah dan bisa 

juga latihan  di dalam kelas. Untuk pekerjaan di dalam kelas diberikan ketika 

proses belajar mengajar berlangsung. Pemberian latihan saat proses belajar 

mengajar berlangsung adalah untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap 

materi yang diajarkan, apakah mereka sudah mengerti ataukah belum. Kalau 

belum maka akan diulang kembali penjelasan mengenai materi tersebut, tapi kalau 

sudah akan dilanjutkan kemateri berikutnya apabila waktu memungkinkan tapi 

kalau tidak memungkinkan akan diakhiri dengan pemberian tugas rumah”. (CL. 7, 

hal. 158).  

  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

guru dalam mengajar matematika sangatlah memperhatikan keberhasilan siswa 

dalam belajarnya. Ini ditunjukkan dengan keseriusan guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran yang diikuti dengan latihan bagi siswa. Latihan tersebut 

merupakan bagian dari proses belajar mengajar yang akan memberikan informasi 

kepada guru mengenai kemajuan belajar siswa. Apa bila dari hasil tersebut siswa 

sudah banyak yang benar dalam pengerjaan tugas latihan maka akan dilanjutkan 

kemateri berikutnya dan jika belum akan diulang kembali. 

Penggunaan media dalam pembelajaran matematika di kelas V SD Negeri 

Kalangan masih tergolong sederhana. Penggunaan media tersebut disesuaikan 

dengan materi pelajaran sehingga yang menjadi dasar pertimbangan dalam 

penggunaannya adalah kecocokan media dengan materi yang akan diajarkan. Cara 

memilih media dan metode pembelajaran tergantung dari materi yang akan 
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diajarkan dan ketersediaan media di sekolah, bila media yang dibutuhkan itu tidak 

tersedia di sekolah, maka terkadang guru menggunakan media yang dibuat sendiri 

seadanya. Sebagai contoh pada saat guru mengajar materi tentang bangun ruang, 

kubus, dan sejenisnya cukup hanya dengan menggunakan kotak kapur atau kardus 

kecil, demikian juga kalau guru mengajar tentang segitiga, persegi pajang dan 

sejenisnya, guru menggunakan media pancagram atau bisa juga dengan gambar 

atau kertas potong yang dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Keterangan 

tersebut didapat dari hasil wawancara peneliti dengan Mulyani, berikut adalah 

petingannya:  

“ Penggunaan media dalam pembelajaran matematika sangat tergantung dari 

mater yang akan diajarkan. Sebagai contoh kalau materi yang akan diajarkan 

tentang bangun ruang dan segitiga maka media yang digunakan bisa kubus, kotak 

kapur atau dengan media kertas yang dipotong sesuai bentuk yang diinginkan, 

selain itu bisa juga dengan media panjagram karena yang terpenting bagi saya 

adalah bagaimana media tersebut dapat memberikan gambaran nyata terhadap 

materi pelajaran yang saya sampaikan “. (CL. 7, hal. 157). 

  

 Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

dalam pembelajaran matematika merupakan hal yang sangat penting untuk 

dilakukan oleh guru dengan mempertimbangkan kesesuaian antara materi 

pelajaran dengan media yang akan digunakan. Penggunaan media pembelajaran 

khususnya pada pelajaran matematika bisa dengan media yang sederhana asalkan 

media tersebut memenuhi syarat sebagai salah satu alat peraga yang dapat 

meransang minat, motivasi, semangat dan pemahaman siswa. Atas dasar itulah 

guru harus bisa memilih media pembelajaran matematika yang dianggapnya 

paling tepat dan bila perlu membuat dan merancang sendiri media pembelajaran 

dengan kreatifitas yang dimiliki. Dalam menentukan media pembelajaran 
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matematika, yang terpenting adalah siswa dapat melihat secara langsung apa yang 

dimasudkan dalam pembelajaran tersebut sehingga mereka tidak hanya mendapat 

penjelasan  verbal dari guru tapi melihat secara langsung maksud dari materi 

tersebut seperti pada materi tentang bangun ruang guru cukup memperagakan 

bentuk bangun ruang dengan kotak kapur karena itulah inti dari materi tersebut 

yang harus diketahui siswa yaitu mengetahui bentuk dari bangun ruang. 

Pada dasarnya proses belajar mengajar tidak mesti hanya dilakukan di 

dalam ruang kelas, tapi bisa juga di luar kelas, seperti di lingkungan sekolah, alam 

terbuka atau di perpustakaan. Diakui bahwa proses belajar mengajar matematika 

juga terkadang berlangsung di luar kelas seperti di perpustakaan. Pada dasarnya 

metode semacam ini sangat bermanfaat bagi siswa karena ada variasi dalam 

belajar mereka sehingga siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

Walau bagaimanapun variasi metode mengajar mengang harus dilakukan oleh 

setiap guru tidak hanya guru matematika karena metode belajar yang monoton 

akan berdampak pada kebosanan siswa dalam belajar. 

Penjelasan tersebut dituturkan Mulyani kepada peneliti (wawancara 

tanggal 10 Agustus 2009) seperti berikut: 

“…perpustakaan terkadang saya gunakan sebagai media alternatif dalam 

pembelajaran matematika apa bila ada keperluan, seperti keharusan untuk 

mengikuti workshop, seminar atau pelatihan. Terkadang kalau ada urusan 

keluarga yang sifatnya mendesak dan tidak dapat untuk ditinggalkan maka 

disitulah juga kadang saya tugaskan siswa ke perpustakaan untuk mengerjakan 

apa saja yang penting mereka tidak ribut dan mengganggu kelas lain. Ini akan 

dilakukan kalau benar-benar tidak ada guru yang akan menggantikan”.(CL. 7, hal. 

158).  

 

Pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai media dalam pembelajaran 

sangat efektif untuk dilakukan oleh semua guru termasuk guru matematika agar 
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ada variasi metode dalam mengajar sehingg siswa tetap antusias dalam belajar ini 

juga akan dapat menumbuhkan minat baca siswa yang akhir-akhir ini semakin 

melemah kita lihat. Karena  dengan membaca akan semakin banyak kita 

mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang belum diketahui dan dikuasai.  

 Penutup  

Peran guru pada akhir peroses belajar mengajar selanjutnya adalah 

mengakhiri peroses pembelajaran. Proses belajar mengajar matematika di kelas V 

SD N Kalangan selalu diakhiri dengan pemberian tugas kepada siswa, hal ini 

sekaligus sebagai tindak lanjut untuk mengukur sejauh mana siswa memahami 

materi pelajaran yang telah disampaikan  Pemberian tugas pada akhir 

pembelajaran biasanya dalam bentuk pekerjaan rumah (PR). Tugas rumah 

umumnya dilakukan siswa diluar LKS. Misalnya menjawab soal latihan mengenai 

materi yang baru saja disampaikan. Dari hasil pengamatan tanggal 27 Juli 2009, 

diketahui bahwa pada akhir proses belajar mengajar matematika guru memberikan 

5 soal latihan sebagai pekerjaan rumah kepada siswa yang materinya mengenai 

penarikan akar. Soal-soal yang telah diberikan harus dikerjakan oleh siswa dan 

dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.  

Pemaparan tersebut di atas didapat dari keterangan yang diberikan oleh 

Mulyani kepada peneliti (wawancara tanggal 27 Juli 2009), berikut petikan 

wawancara tersebut: 

“Setiap akhir proses belajar mengajar matematika saya selalu memberikan 

tugas kepada siswa  seputar materi pelajaran yang telah disampaikan. Untuk tugas 

rumah paling sedikit 5 dan paling banyak 10 soal. Mengenai jumlah soal itu 

tergantung dari tingkat kesulitan soal yang diberikan. Jumlah tersebut bisa saja 

lebih banyak kalau ada libur panjang seperti libur Lebaran atau libur Semester”. 

(CL. 5, hal. 151).  
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Dari penjelasan yang diberikan, bahwa metode penugasan selalu 

diterapkan oleh guru pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk melatih 

keterampilan siswa dalam berhitung serta untuk memantapkan pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran yang telah diterimanya. Dari dokumen yang ada dan 

hasil wawancara sebagaimana yang telah dijelaskan, selain memberikan tugas 

rumah pada akhir pembelajaran, guru juga terkadang memberikan tugas untuk 

mengerjakan Lebar Kerja Siswa (LKS) sebagai tugas rumah bagi siswa. Tugas-

tugas tersebut biasanya jumlahnya lebih banyak bila dibandingkan dengan tugas 

harian siswa. Mengenai jumlah soal latihan yang harus dikerjakan siswa yang ada 

dalam buku LKS itu disesuaikan dengan jumlah hari libur sekolah. 

Dari semua penjelasan yang diberikan oleh narasumber dan hasil 

pengamatan selama penelitian mengenai pembelajaran matematika di kelas V SD 

Negeri Kalangan dapat diberikan gambaran secara umum bahwa sebelum 

melaksanakan tugas pokonya yaitu mengajar, guru terlebih dahulu melakukan 

perencanaan terhadap materi yang akan disampaikan.  

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar pada bidang studi 

matematika, guru kelas V SD Negeri Kalangan senantiasa berusaha dengan 

semaksimal mungkin agar setiap materi pelajaran yang disampaikan dapat 

dimengerti oleh siswa. Salah satu dari usaha yang dilakukan adalah dengan 

memanfaatkan media yang tersedia di sekolah sebagai alat peraga dalam 

pembelajaran. Jika media pembelajaran yang dibutuhkan tidak tersedia di sekolah, 

guru akan berusaha untuk membuat sendiri media pembelajaran yang seadanya. 

Selain dengan melakukan pemanfaatan media yang ada di sekolah, guru juga 
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menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi sekalipun memang metode 

yang paling sering digunakan dalam pembelajaran matematika adalah metode 

ceramah (penjelasan) dan latihan (drill). 

 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Matematika Kelas 

V SD Negerei Kalangan dan pemecahannya. 

Dari hasil pengamatan peneliti ternyata banyak sekali kendala yang 

dihadapi baik oleh siswa maupun guru di dalam pembelajaran matematika 

khususnya pada kelas V Sekolah Dasar Negeri Kalangan. Kendala –kendala 

tersebut bersumber dari guru, siswa, media, sarana, metode pembelajaran, 

ketersediaan waktu dan sebagainya. Diantara kendala- kendala tersebut lebih rinci 

diantaranya seperti; semangat belajar matematika siswa yang masih kurang, hal 

ini tampak dari kurangnya respon balik dari siswa bila guru meminta untuk 

mengerjakan soal latihan di depan. Kemudian kendala yang lain yaitu kemampuan 

siswa dalam menangkap materi pelajaran yang disampaikan bervariasi, ada yang 

cepat mengerti dan sebagiannya lagi ada yang lamban sehingga menuntut 

kesabaran yang cukup dari guru dalam membimbing siswa yang seperti itu.   

Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran 

matematika di kelas V SD Negeri Kalangan secara lebih detail, selain dengan 

melakukan pengamatan peneliti juga melakukan wawancara dengan guru kelas V. 

Berikut ini adalah cuplikan wawancara peneliti dengan guru kelas V SD Negeri 

Kalangan, (wawancara tanggal 7 September 2009).  

“Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika sebenarnya sangat 

banyak sekali, antara lain seperti; siswa yang kurang bersemangat dalam belajar 

matematika, media pembelajaran matematika masih belum mencukupi dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 101 

memadai sehingga penggunaan media dalam pembelajaran masih sederhana dan 

terbatas. Daya tangkap siswa terhadap materi yang diajarkan sangat beragam ada 

yang cepat dan ada pula yang lambat sehingga menyita banyak waktu. Waktu 

yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah materi yang harus disampaikan hal 

ini diperburuk lagi denga banyaknya hari libur”.(CL. 8.1, hal. 161). 

 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika memang 

sangat kompleks sehingga diperlukan kesabaran dan ketekunan dari guru ketika 

mengajar matematika. Kesan matematika sebagai pelajaran yang sulit perlu 

dihilangkan dari diri siswa agar siswa merasa percaya diri dan optimis bahwa 

mereka dapat dan mampu untuk menguasai pelajaran tersebut jika mereka mau 

belajar lebih rajin dan giat. Untuk menumbuhkan perasaan tersebut guru 

merupakan kunci dari semua itu. Salah satu yang perlu untuk dilakukan untuk 

menghilangkan kesan bahwa pelajaran matematika itu sulit adalah dengan 

menerapkan metode belajar kooperatif learning dan dengan penerapan konsep 

belajar aktif, efektif, kreatif dan menyenangkan. Dengan konsep ini siswa akan 

lebih banyak berperan dalam proses pembelajaran dan tidak lagi hanya menjadi 

pendengar yang hal ini dapat menimbulkan kebosan siswa. Agar proses belajar 

mengajar menjadi efektif penggunaan media peraga dan penggunaan metode 

mengajar yang bervariasi bisa menjadi salah satu cara untuk mencapai hal 

tersebut.  

Bila proses belajar mengajar telah berjalan dengan efektif maka akan 

menumbuhkan motivasi belajar dalam diri siswa, motivasi tersebut akan 

mendorong siswa untuk lebih semangat dan rajin belajar matematika. Dengan 

motivasi yang diikuti kesungguhan dalam belajar maka tujuan atau kompetensi 

yang ingin dicapai dalam materi pelajaran matematika akan dapat dicapai. Hal 
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tersebut akan sejalan dengan prestasi siswa, semakin tinggi motivasi dan semangat 

belajar siswa yang diiringi dengan kesungguhan dalam belajar akan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa sehingga dengan hasil tersebut motivasi untuk 

terus belajar akan semakin kuat. 

Untuk menambah data informasi lebih lengkap terkait dengan kendala 

yang dihadapi dalam pembelajaran matematika, peneliti melakukan wawancara 

dengan salah seorang siswa kelas V yaitu Suhartono. Berikut adalah hasil 

cuplikan wawancara peneliti dengan Suhartono (wawancara 7 September 2009). 

“….yang menjadi kendala dalam belajar matematika adalah masih kurangnya 

ketersediaan buku paket. Kadang saya merasa bosan dan malas dalam belajar 

matematika karena Ibu Guru terlalu cepat dalam menerangkan pelajaran sehingga 

saya tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan”. (CL. 8.2, hal. 164). 

 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika Kelas V 

di Sekolah Dasar Negeri Kalangan bila dirunut akan ditemuan ada dua faktor yang 

menjadi kendala yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya 

kemampuan siswa dalam menangkap materi pelajaran sangat beragam, ada siswa 

yang cepat memahami dan mengerti dengan materi pelajaran yang disampaian 

oleh guru namun ada juga siswa yang butuh waktu yang cukup panjang dan 

perhatian khusus dari guru agar bisa mengerti dan memahami materi yang 

disampaikan. Kondisi ini terkadang diperburuk dengan kurang semangatnya siswa 

dalam mengikuti pelajaran matematika. Hal ini bisa disebabkan karena memang 

siswa kurang berminat dengan pelajaran matematika atau juga karena metode 

yang di pakai guru dalam mengajar kurang tepat sehingga siswa cepat merasa 

bosan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah guru, hal ini terkait dengan 
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penyampaian materi yang di dalamnya ada metode dan media yang digunakan 

dalam mengajar matematika.  

 

3. Prestasi siswa (sekolah) 

Tolok ukur keberhasilan lembaga pendidikan secara formal adalah dengan 

mengukur tingkat kelulusan siswa pada Ujian Akhir Nasional (UAN). Untuk 

Sekolah Dasar Negeri Kalangan pada setiap tahunnya dapat meluluskan siswanya 

100%, bahkan untuk tahun ajaran 2008/2009 SD Negeri Kalangan mendapat 

predikat lulusan terbaik se Kecamatan pada mata pelajaran Matematika dengan 

nilai tertinggi 90,50 yang diraih oleh Imam Pambudi. Sedangkan untuk prestai 

non akademik, siwa SD Negeri Kalangan telah banyak menorah prestai mulai dari 

tingkat kecamatan sampai Provinsi seperti yang dituturkan Kepala Sekolah kepada 

peneliti (wawancara tanggal 5 Oktober 2009). 

“…prestasi yang pernah diraih oleh siswa seperti juara I pada olimpiade IPA 

tingkat kecamatan di tahun 2007, kemudian olimpiade IPA tingkat kabupaten 

pada tahun 2008 mereka dapat juara II dan juara I matematika tahun 2007, 

kemudia pernah juga mendapat juara III lomba dokter cilik tingkat kecamatan. 

Kalau yang sampai provinsi siswa kami pernah mengikuti lomba catur”.(CL. 9, 

hal. 167). 

 

Untuk lebih jelas mengenai prestasi belajar siswa SD Negeri Kalangan 

dalam bidang akademik khususnya pada mata pelajaran matematika dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 7  

Hasil UAN matematika siswa SD N Kalangan  

Tahun ajaran 2006/2007 sampai 2008/2009. 

 

Tahun  

Pelajaran  

Jumlah siswa Nilai  Lulusan % 

Terendah  Tertinggi  

2006/2007 224 5.00 8.00 100% 

2007/2008 225 5.51 7.99 100% 

2008/2009 228 5.50 9.50 100% 

(sumber dokumen SD N Kalangan 2009) 

Keberhasilan siswa dalam belajar mereka sangat ditentukan oleh banyak 

unsur diantaranya guru. Guru sebagai ujung tombak dunia pendidikan secara 

langsung sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Selain guru, 

faktor siswa itu sendiri jauh lebih besar dalam menentukan keberhasilan dalam 

belajar karena bagaimanapun pandainya seorang guru dalam mengajar bila siswa 

yang bersangkutan malas dan tidak bersemangat untuk belajar maka akan sangat 

mustahil untuk dapat mencapai prestasi belajar yang terbaik. 

Untuk dikelas lima SD Negeri Kalangan, siswa yang paling berprestasi 

dalam pelajaran matematika adalah Warsini Anggraini. Secara keseluruhan dari 

raport hasil belajarnya memang sangat membanggakan terutama untuk kategori 

pelajaran berhitung seperti IPA dan matematika. Dari penjelasan yang diberikan 

kepada peneliti diketahui bahwa keberhasilan dalam belajar matematika menurut 

dia sangat ditentukan oleh ketekunan, keuletan dan membuang rasa malu untuk 

bertanya bila tidak mengerti tentang suatu materi pelajaran serta diikuti dengan 

rajin dalam berlatih dan belajar. Hal ini seperti diungkapkannya dalam wawancara 

tanggal 03 Agustus dengan peneliti. Berikut adalah cuplikan wawancara tersebut. 
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“Pelajaran matematika pada awalnya memang terasa sulit, tapi kalau kita 

mau pelajari dengan tekun dan rajin berlatih malah belajar matematika lebih 

mengasyikkan dari belajar IPS. Karena menurut saya belajar matematika itu tidak 

perlu dihafal seperti pelajaran yang lain. Cara yang selama ini saya lakukan adalah 

dengan banyak melakukan latihan baik itu di sekolah maupun di rumah. Kalau 

latihan yang rutin yaitu mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh Ibu guru. 

Selain mengerjakan tugas dari Ibu guru, saya juga berlatih dengan mengerjakan 

soal-soal yang ada di buku paket bahkan terkadang Ibu saya membuat soal untuk 

saya kerjakan. Nanti kalau dari latihan tersebut ada yang tidak bisa dikerjakan 

pertama kali saya akan bertanya kepada Ibu saya karena beliau juga seorang 

guru”.(CL. 10, hal. 171). 

 

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa memang banyak sekali faktor 

penentu keberhasilan siswa dalam belajar. Adanya motivasi dari dalam diri siswa 

itu sendiri untuk terus belajar kemudian menyukai dan mencintai suatu bidang 

mata pelajaran tentu tidak lah lahir dengan sendirinya. Peran orang tua dan 

keluarga di rumah juga sangat berpengaruh terhadap semangat dan motivasi 

belajar siswa. Dengan adanya bantuan berupa bimbingan dan pengarahan dari 

keluarga akan semakin menambah semangat dan motivasi belajar siswa sehingga 

dari semangat belajar yang tinggi tersebut akan timbul kesadaran dari dalam diri 

siswa untuk senantiasa meningkatkan prestasi belajarnya.  

Untuk prestai non akademik yaitu berupa perlombaan yang pernah diikuti 

oleh siswa SD Negeri Kalangan tercatat telah beberapa kali meraih juara secara 

bervariasi. Prestasi non akademik yang pernah diraih oleh sekolah SD Negeri 

Kalangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 8 

Prestasi Siswa SD N Kalangan  

 

No Jenis lomba Juara Ket 

1 Olimpiade IPA tingkat kecamatan tahun 2007 I  

2 Olimpiade IPA tingkat kabupaten tahun 2008 II   

3 Juara lomba matematika tingkat kecamatan 

2007 

I  

4 Gerak jalan indah tingkat kecamatan 2008  I  

5 Lomba peringatan HUT pramuka 2009 I  

6 Lomba dokter cilik tingkat kecamatan 2008 II  

7 Lomba catur tingkat provinsi 2008 III  

(sumber dokumen SD N Kalangan 2008 dan wawancara) 

Prestasi yang diraih oleh siswa Sekolah Dasar Negeri Kalangan 

merupakan kebanggaan tersendiri bagi guru. Keberhasilan yang dicapai 

merupakan kerja keras dari semua komponen mulai dari guru yang secara 

langsung berinteraksi dengan siswa dalam proses belajar mengajar samapi kepada 

petugas kebersihan yang secara rutin dengan tenaganya menyiapkan tempat yang 

kondusif dan bersih dalam keseluruhan proses belajar mengajar di SD Negeri 

Kalangan. 

Hal menarik dari salah satu program Sekolah Dasar Negeri Kalangan 

dalam kaitannya dengan meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa adalah 

dengan diadakannya pembagian reward atau hadiah kepada siswa yang 

mendapatkan peringkat pertama samapai ketiga pada tiap kelas di akhir semester. 

Dari penjelasan yang diberikan bahwa pada setiap akhir semester siswa-siswa 

yang mendapat peringkat tiga besar di kelas akan mendapatkan hadiah berupa 

buku tulas dan sejumlah uang. Mengenai nominal dari uang tersebut dijelaskan 
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bahwa itu disesuaikan dengan kemampuan sekolah karena yang terpenting atau 

inti dari penberuan hadiah tersebut adalah bertujuan untuk menumbuhkan 

motivasi dan semangat belajar siswa sehingga akan lahir persaingan yang positif 

dalam kelas untuk meraih prestasi yang terbaik. Apa yang dijelaskan tersebut 

didapat dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kalangan 

(tanggal 5 Oktober 2009), berikut kutipan wawancara tersebut: 

“Setiap akhir semester di sekolah kami ada acara pembagian hadiah kepada siswa-

siswa yang berpresatasi sebagai salah satu cara yang kami lakukan agar siswa 

tetap semangat dan termotivasi dalam belajar. Hadiah tersebut diberikan kepada 

siswa yang meraih peringkat satu, dua dan tiga di kelas. Pemberian hadiah 

dilakukan pada setiap akhir  semester sebelum libur semester. Hadiah yang 

diberikan bermacam-macam terkadang berupa uang dan buku tulis yang kalau 

dilihat dari jumlahnya memang tidak banyak, karena yang terpenting adalah 

tujuan dari pemberian hadiah tersebut yaitu untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa”.(CL. 9, hal. 167). 

 

Dengan adanya motivasi dan semangat belajar yang kuat dari siswa, itu 

merupakan modal utama untuk mewujudkan dan meningkatkan hasil belajar 

secara maksimal. Seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas bahwa untuk 

menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa memang banyak cara yang 

bisa dilakukan dan salah satunya adalah dengan memberikan hadiah kepada siswa 

yang berprestasi atau yang mendapatkan juara di kelas. Dengan adanya pemberian 

hadaiah tersebut secara otomatis akan lahir persaingan antara siswa sehingga 

semangat dalam belajar pun akan semakin meningkat. Dari banyak teori diketahui 

memang bahwa metode pemberian hadiah jauh lebih efektif untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan semangat belajar siswa dibandingkan dengan metode hukuman. 

Atas dasar pertimbangan itulah Sekolah Dasar Negeri Kalangan pada setiap akhir 

semester senantiasa memberikan hadiah kepada siswa mereka yang berprestasi. 
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 C. Pembahasan 

1. Proses Belajar Mengajar Matematika 

Proses belajar mengajar merupakan tugas pokok bagi guru. Seperti 

diketahui bersama bahwa proses belajar mengajar merupakan hal yang sangat 

kompleks di dalamnya karena banyak hal atau banyak faktor yang mempengaruhi 

proses tersebut, diantaranya adalah pelaku pendidikan itu sendiri yaitu guru. 

Kaitannya dengan hal tersebut, Acshanuddin (2001) menyebutkan bahwa tugas 

dan tanggung jawab guru diantaranya adalah merancang pembelajaran, melakukan 

dan memimpin proses belajar mengajar, menilai proses belajar mengajar, dan 

menafsirkan dan memanfaatkan hasil penilaian bagi penyempurnaan perencanaan 

dan pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Dalam proses pembelajaran guru hendaknya melibatkan unsur metode 

pengajaran dan media sebagai alat bantu dalam mengajar. Dalam menggunakan 

media dan metode pembelajaran guru haruslah mempertimbangkan kesesuaian 

media dengan materi pelajaran karena tujuan penggunaan media adalah agar 

mengarah pada optimalisasi aktivitas dan kreatifitas siswa dalam pembelajaran 

sehingga dapat mencapai pembelajaran yang maksimal. Pelaksanaan proses 

belajar mengajar di SD Negeri Kalangan sudah berjalan sebagaimana mestinya 

sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pengajar guru diharuskan untuk melakukan perencanaan pembelajaran sebelum 

melakukan proses belajar mengajar tersebut. Sejalan dengan hl ini, (Sudjana, 2005 

) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi tugas poko guru yaitu: (1) 

Merencanakan program belajar mengajar, (2) Melaksanakan dan memimpin 
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proses belajar mengajar, (3) Menilai kemajuan proses belajar mengajar, (4) 

Menguasai bahan pelajaran, dalam arti bidang studi yang dibinanya. 

Dari pendapat tersebut dalam pembelajaran matematika, guru kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Kalangan telah melaksanakan proses belajar mengajar 

sebagaimana mestisi seperti merancang program pembelajaran selama dua 

semester yang tertuang dalam RPP dan silabus, melakukan dan meminpin proses 

belajar mengajar dengan ikut melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, hal ini dilakukan dengan penerapan metode dan penggunaan media 

yang dianggap paling tepat sehingga merangsang partisipasi dan daya serap siswa.  

Penguasaan guru terhadap materi pelajaran mutlak adanya karena 

merupakan salah satu hal terpenting yang harus ada dalam diri guru agar pelajaran 

yang diajarkan terarah. Selain kemampuan guru dalam menguasai materi 

pelajaran, motivasi guru dalam mengajar juga perlu untuk diperhatikan karena 

motivasi mengajar yang rendah akan ikut menentukan kualitas belajar mengajar 

terlebih lagi dalam mengajar matematika pada tingkat sekolah dasar.  

Pentingnya kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

khususnya dalam pembelajaran matematika yaitu guru harus mampu untuk 

mengembangkan kompetensi dirinya sendiri. Menjadi guru yang mampu 

membelajarkan peserta didik mencari, menggali dan menemukan kompetensi 

dirinya diperlukan kemauan, kemampuan dan kesungguhan yang kuat dari guru.  

Pada umumnya pelajaran matematika sering dianggap sebagai satu 

pelajaran yang sulit dan membosankan bagi siswa. Hal ini biasanya dikarenakan 

kurang terampilnya guru dalam proses belajar mengajar. Menurut Tim Penatar 
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Guru Provinsi Jateng (1993) menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu 

untuk diperhatikan oleh tenaga pengajar, khususnya guru matematika agar hal 

tersebut tidak terjadi; (1) materi pelajaran disampaikan secara menarik dan 

dinamis, (2) guru harus benar-benar menguasai materi, (3) menggunakan metode 

yang tepat sehingga dapat membangkitkan minat siswa dalam belajar matematika, 

(4) metode yang digunakan memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif, (5) 

menggunakan berbagai sarana dan alat (media) peraga yang sesuai.  

Penggunaan media dan metode yang baik dalam pembelajaran akan lebih 

banyak diserap oleh siswa, karena tujuan dari pembelajaran adalah agar siswa 

betul-betul memahami apa yang diajarkan. Ini sejalan dengan pendapat Retno 

Siswanto (http://media.diknas.go.id/media/document/4271.pdf). “Pada dasarnya, 

tugas utama seorang guru matematika adalah membantu siswanya mendapatkan 

informasi, ide-ide, keterampilan-keterampilan, nilai-nilai, dan cara-cara berpikir 

serta cara-cara mengemukakan pendapat”. Namun tugas yang paling utama dari 

para guru matematika di SD adalah membimbing para siswa tentang bagaimana 

belajar yang sesungguhnya serta bagaimana belajar memecahkan masalah 

sehingga hal-hal tersebut dapat digunakan di masa depan mereka di saat mereka 

sudah meninggalkan bangku sekolah lalu terjun ke lapangan-lapangan kerja yang 

sesuai. Hal ini sebagaimana dinyatakan Joyce (1992:1) berikut ini: " … the most 

important long-term outcome of instruction may be the students' increased 

capabilities to learn more easily and effectively in the future, both because of the 

knowledge and skill they have acquired and because they have mastered learning 

process."  
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Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, guru sangat menentukan 

keberhasilan belajar siswa sekalipun memang bukan itu adalah satu-satunya. 

Terdapat banyak faktor yang menjadi pendukung keberhasilan belajar siswa 

diantaranya adalah penggunaan media dan metode pembelajaran yang baik dan 

tepat serta perencanaan program pembelajaran yang berisikan berbagai perangkat 

dan bahan ajar yang telah direncanakan dan dirancang secara sistematis sebagai 

pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi peserta didik. Karena 

hanya dengan perencanaan yang matang dan cara yang sistematis tujuan 

pembelajaran akan dapat tercapai. 

2. Kendala-kendala dalam pembelajaran matematika  

Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika cukup banyak dan 

beranekaragam seiring dengan banyaknya faktor yang menentukan keberhasilan 

dalam proses tersebut. Kendala-kendala tersebut seperti faktor siswa yang kurang 

semangat untuk belajar matematika. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang 

terampilnya guru dalam mengemas pembelajaran sehingga siswa cepat merasa 

bosan atau karena siswa tersebut dari segi inteligennya memang rendah sehingga 

lamban dalam belajar matematika dan mengakibatkan kurang semangat. 

Keterbatasan media pembelajaran yang tersedia di sekolah juga turut menjadi 

kendala dalam pembelajaran matematika, sebab salah satu faktor penentu dalam 

keberhasilan belajar siswa adalah ketersediaan media yang mencukupi. Karena 

dengan penggunaan media dalam pembelajaran akan berdampak pada keaktifan 

siswa dalam proses belajar mengajar. Secara garis besar kendala-kendala tersebut 

dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
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Hal ini seperti yang dikemukakan Muhibin Syah (2006:132), tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar, yaitu: 

1. Faktor internal yaitu faktor dari dalam siswa tentang keadaan jasmani dan 

rohani 

2. Faktor eksternal yang datang dari luar meliputi kondisi tempat tinggal, tempat 

belajar, dan sarana prasarana belajar 

3. Faktor pendekatan belajar yaitu jenis upaya kegiatan pembelajaran baik 

strategi maupun metode yang digunakan dalam belajar. 

 

Upaya untuk mengatasi kendala belajar eksternal tersebut dapat dilakukan 

dengan jalan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan 

kemampuan dan kondisi yang ada. Ini dilakukan karena tidak mungkin satu 

metode pembelajaran pemberlakuannya harus dipaksakan. Penggunaan metode 

dan media dalam pembelajaran matematika merupakan keharusan agar siswa lebih 

mudah mengerti dan memahami pelajaran yang disampaikan. Penggunaan metode 

dan media dalam pembelajaran matematika sangat bersifat pleksibel sehingga 

tidak ada satu metode atau media yang dianggap paling tepat, penggunaan metode 

dan media pembelajaran disesuaikan dengan pokok bahasan atau materi pelajaran 

yang akan disampaikan.  

Dengan metode pembelajaran yang tepat siswa bisa meraih hasil belajar 

yang maksimal. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah belajar itu harus 

mengasyikkan dan berlangsung dalam suasana gembira, sehingga pintu masuk 

untuk informasi baru akan lebih besar dan terekam dengan baik. Salah satu hal 

yang sangat perlu untuk diperhatikan oleh guru ketika proses pembelajaran adalah 

adanya interaksi. Interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar efektif yang 

mempengaruhi kesuksesan belajar siswa. Dengan adanya interaksi yang baik 

antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru maka terbentuklah suasana 
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pembelajaran yang efektif yang didalamnya terdapat suatu kegiatan pembelajaran 

yang melibatkan seluruh siswa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Tabrani 

Rusyan (1987:75) bahwa pembelajaran berlangsung efektif ketika memenuhi 

kriteria sebagai berikut: (1) mampu mengembangkan konsep generalisasi serta 

mampu mengubah bahan ajar yang abstrak menjadi jelas dan nyata, (2) mampu 

melayani gaya belajar dan kecepatan belajar peserta didik yang berbeda-beda, (3) 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran sehingga mencapai 

tujuan sesuai dengan program yang ditetapkan. 

Selain itu juga permasalah ini dapat dipecahkan dengan tetap fokus dalam 

pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh Lindgren dalam Toeti Soekamto 

dan Udin S. Winataputra (1997:4) bahwa fokus dari suatu sistem pembelajaran 

mencakup tiga aspek, yaitu: (1) siswa, sebab tanpa siswa tidak akan terjadi proses 

belajar mengajar, (2) proses belajar mengajar, yaitu apa yang dihayati oleh siswa 

pada saat mereka belajar, bukan apa yang harus dilakukan guru untuk 

mengajarkan materi pelajaran tetapi apa yang akan dilakukan oleh para siswa 

untuk mempelajarinya, (3) situasi belajar, yaitu lingkungan tempat terjadinya 

proses belajar mengajar.  

Dari berbagai kendala yang dihadapi ada beberapa hal yang dapat 

diupayakan dengan kondisi tersebut adalah; perlu adanya pelatihan kepada tenaga 

pendidik (guru) agar lebih terampil dan kreatif dalam membuat media praga 

sederhana dalam pembelajaran matematika serta memperkenalkan kepada guru 

tentang teknologi agar tidak gagap dengan teknologi, pengadaan buku referensi 

perlu ditambah, hendaknya guru selalu memotivasi siswa agar gemar untuk 
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belajar matematika karena akan sangat bermanfaat bagi masa depan mereka, siswa 

dibebanka agar memiliki kalkulator bagi yang belum punya dan diberikan sangsi 

bagi yang tidak membawa karena lupa, bila memungkinkan guru dapat membeli 

atau membuat CD tutorial pembelajaran matematika.  

Berkaitan dengan waktu pembelajaran, dapat diusulkan kepada Kepala 

Sekolah untuk dilakukan penambahan jam pelajaran atau penambahan pertemuan 

seperti penambahan diluar jam pelajaran. Berkaitan dengan referensi yang kurang 

lengkap di perpustakaan dapat menempuh beberapa cara untuk menambah 

referensi tersebut, yaitu dengan cara; melengkapi referensi dengan membeli buku, 

mewajibkan siswa yang lulus untuk memberi kenang-kenangan  berupa  buku-

buku  yang  berhubungan   dengan  mata pelajaran,   meminta bantuan buku 

kepada  pemerintah setempat, menfaatkan dana bantuan pendidikan yang 

diberikan oleh pemerintah untuk membeli buku. 

Kendala-kendala tersebut di atas sebernya dapat diatasi oleh guru dengan 

menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat sehingga siswa ikut 

aktif dalam proses belajar mengajar. Dengan menggunakan metode dan media 

yang tepat diharapkan guru dapat mempengaruhi siswa untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Hal ini senada dengan pendapat Nana 

Sudjana (2005:147) yang mengatakan bahwa” Pendekatan pembelajaran tindakan 

guru melaksanakan rencana mengajar. Artinya usaha guru dalam meningkatkan 

variabel pengajaran (tujuan, bahan, metode dan alat, serta evaluasi) agar dapat 

mempengaruhi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif guru tidak 

harus menggunakan sarana dan prasarana yang mahal”. 
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Bila guru telah dapat mempengaruhi belajar siswa maka hal ini akan dapat 

meningkatkan memotivasi belajar siswa dan menambah kesemangatan dan 

keceriaan mereka dalam belajar terlebih lagi pada pembelajaran matematika yang 

sering terkesan membosankan, maka disinilah keterampilan guru dalam mengajar 

benar-benar diperlukan karena dengan begitu tujuan dari kegiatan belajar 

mengajar dapat tercapai.  

Bagi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar matematika, guru 

perlu untuk mensiasatinya dengan menggunakan metode pembelajaran yang 

bersifat aktif, kreatif dan menyenangkan atau PAKEM, sehingga siswa dapat 

terlibat langsung dalam proses belajar mengajar tersebut. Upaya untuk 

meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika perlu 

untuk selalu dilakukan oleh guru dan disitulah dituntut untuk menyampaikkan 

materi pelajaran dengan cara-cara yang menarik bagi siswa. Seorang guru dituntut 

memiliki kemampuan profesional dan kepandaian dalam menguasai bahan 

pelajaran.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi 

dalam pembelajaran matematika uatamanya berkaitan dengan faktor eksternal 

yang dapat diatasi dengan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi serta 

diikuti dengan penggunaan media yang tepat sehingga tercipta proses belajar 

mengajar yang efektif dan menyenangkan. 
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3. Prestasi Belajar  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prestasi belajar adalah 

“penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

oleh guru”, (Depdikbud, 1995: 700). Sedangkan menurut Nasution (1995:4) 

prestasi belajar berasal dari dua kata yaitu prestasi dan belajar. Prestasi adalah 

hasil suatu kerja yang baik secara maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi 

tanpa pemborosan, sedangkan belajar adalah suatu perubahan melalui mendengar, 

mengingat, membaca, merenungkan dan menganalisa, membandingkan 

menggunakan pengalaman-pengalaman yang lamapu.  

Gagne dalam Haris Mudjiman (2009:87) menjelaskan bahwa ada 

beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penumbuhan motivasi belajar, yaitu 

seperti kebijakan instruksional, penyajian bahan ajar, kebijakan tentang penilaian 

dan pemberian umpan balik. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa dalam hal pemberian 

umpan balik, strategi meningkatkan motivasi belajar adalah dengan memberikan 

umpan balik mengenai pekerjaan siswa sesegera mungkin, tidak menunda-nunda 

memberikan „reward‟, pujian dan pengakuan kepada siswa secara adil dan 

bijaksana. 

Pada dasarnya prestasi belajar yang diraih oleh siswa tidaklah berdiri 

sendiri, namun ditentukan oleh beberapa faktor seperti  motivasi belajar siswa. 

Noehi Nasution (1993) memberikan definisi bahwa motivasi adalah kondisi 

psikologi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jenis motivasi 

ditinjau dari segi sumbernya dapat digolongkan menjadi dua yaitu motivasi 
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instrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa tersebut dan motivasi 

ekstrinsik yaitu motivasi yang lahir karena disebabkan oleh adanya ransangan dari 

luar diri siswa. Motivasi instrinsik dapat diketahui dari keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas karena merasa butuh dan menginginkan tujuan tercapai. 

Dengan adanya motivasi instrinsik ini akan memungkinkan siswa untuk 

senantiasa belajar tanpa ada paksaan atau disuruh oleh orang lain. Hal tersebut 

seperti yang dikemukakan oleh Martinis Yamin (2004: 86) bahwa pada intinya 

motivasi instrinsik adalah dorongan belajar yang tumbuh dari dalam diri subyek 

belajar. 

 Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang muncul dalam 

diri siswa karena disebabkan oleh adanya dorongan atau rangsangan dari luar 

seperti untuk mendapatkan penghargaan (reward), untuk mendapatkan pujian dan 

sebagainya. Memberikan hadiah atau ganjaran merupakan salah satu metode yang 

dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Pemberian 

hadiah atau reward kepada siswa yang berprestasi akan sangat efektif untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Sardiman 

(1996) bahwa untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa salah satunya adalah 

dengan memberikan hadiah. Dari lahirnya motivasi untuk belajar dalam diri siswa 

yang tadinya disebabkan karena adanya hadiah lambat laun dalam diri siswa 

tersebut akan muncul motivasi intstrinsik sebagai sebuah kesadaran bahwa belajar 

memang merupakan suatu kebutuhan yang harus selalu untuk dipenuhi sehingga 

lahirlah konsep belajar mandiri atau belajar sepanjang hayat (long live learning). 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Pelaksanaan belajar mengajar matematika Kelas V di SD N Kalangan  

Pelaksanaan belajar mengajar matematika kelas V di SD Negeri Kalangan 

sudah berjalan sebagai mana mestinya. Dalam melaksanakan pembelajaran 

matematika guru menggunakan langkah-langkah atau prosedur umum dalam 

proses belajar mengajar yaitu membuka pelajaran, kemudian diikuti dengan 

review atau pemanasan (warming up), kemudian melakukan pemaparan materi 

sebagai inti pembelajaran dan diakhiri dengan penutup. Diakhir proses belajar 

mengajar matematika, guru senantiasa memberikan tugas kepada siswa sebagai 

latihan yang akan dikerjakan di rumah (PR). Tugas-tugas tersebut akan 

dikumpulkan untuk diperiksa dan dinilai oleh guru dan dimasukkan sebagai nilai 

harian siswa.  

■ 
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar Matematika 

Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kalangan. 

Pada dasarnya banyak sekali kendala yang dihadapi dalam pembelajaran 

matematika baik oleh guru atau pun siswa. Diatanra kendala-kendala yang 

dihadapi tersebut seperti;(1) motivasi sebagian siswa dalam belajar matematika 

masih rendah, (2) kemampuan siswa dalam menangkap materi yang disampaikan 

berbeda-beda, sehingga dapat menghambat kelancaran proses belajar mengajar, 
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(3) ketersediaan buku paket sebagai pegangan untuk latihan bagi siswa masih 

kurang, (4) waktu yang tersedia masih belum mencukupi bila dibandingkan 

dengan mater yang harus diajarkan. Hal ini diperparah lagi dengan banyaknya hari 

libur sehingga materi pelajaran yang tercantum di RPP atau Silabus tidak bisa 

diajarkan secara tuntas, (5) ketersediaan media pembelajaran khususnya pada 

pelajaran matematika masih kurang sehingga perlu untuk ditambah. 

3. Prestasi belajar siswa. 

Prestasi yang pernah diraih oleh siswa SD Negeri Kalangan cukup banyak 

baik dibidang akademik atau pun non akademik. Untuk prestasi akdemik Sekolah 

Dasar Negeri Kalangan telah mampu menghantar semua siswanya dalam ujian 

akhir nasional dengan kelulusan yang sangat membanggakan terlebih lagi pada 

bidang studi matematima. Pada ujian akhir nasional tahun ajaran 2008/2009 siswa 

SD Negeri Kalangan mendapat nilai tertinggi pada mata pelajaran matematika se 

Kecamatan Gemolong yaitu dengan nilai 9,50. Demikian juga dengan prestasi non 

akademik telah banyak prestasi yang diraih mulai dari tingkat Kecamatan sampai 

tingkat Provinsi. 

Prestasi belajar yang baik hanya akan dapat dicapai apabila siswa memiliki 

motivasi yang tinggi untuk berprestasi. Dengan adanya motivasi dan semangat 

belajar yang kuat dalam dari siswa merupakan modal utama yang harus ada untuk 

mewujudkan dan meningkatkan hasil belajar semaksimal mungkin. Untuk 

menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa tersebut banyak cara yang 

bisa dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan hadiah kepada siswa 

yang berprestasi. Dengan pemberian hadiah tersebut diharapkan semangat dan 
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motivasi belajar siswa akan semakin tingga dan prestasi yang diraih pun akan 

semakin baik. 

 

B. Implikasi 

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran matematika pada 

kelas V SD Negeri Kalanga diketahui bahwa keberhasilan proses belajar mengajar 

sangat ditentukan oleh berbagai faktor seperti kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran dan pengelolaan kelas. Untuk mendapatkan 

keterampilan tersebut, guru perlu untuk banyak berlatih dan memanfaatkan media 

yang tersedia di sekolah serta menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi. Khususnya pada pembelajaran matematika sebenarnya ada banyak 

jenis metode yang dapat digunakan oleh guru seperti; metode  contextual 

learning, metode ceramah – penjelasan, metode diskusi, metode pemberian tugas 

(resitasi), metode pemecahan masalah dan beberapa metode lain yang dianggap 

tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan.  

1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, guru hendaknya menerapkan 

berbagai macam metode dalam mengajar disamping penggunaan prosedur 

umum dalam pembelajaran agar siswa senantiasa termotivasi dan aktif dalam 

proses tersebut.  Agar siswa lebih aktif dan termotivasi dalam proses belajar 

mengajar hal ini dapat dilakukan dengan penerapan metode pembelajaran 

yang bervariasi dan penggunaan media dalam penyampaian materi.  

Untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa khususnya pada 

pelajaran matematika memang tidaklah mudah namun guru haruslah 
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senantiasa berusaha kearah itu salah satunya adalah dengan pemberian hadiah 

kepada mereka yang berprestasi di kelas. Menghilangkan kesan yang selama 

ini berkembang bahwa pelajaran matematika sebagai pelajaran yang sulit dan 

membosankan juga perlu untuk dihilangkan. Untuk menghilangkan kesan 

tersebut guru harus menciptakan suasana belajar yang aktif kreatif dan 

menyenangkan.  

2. Berbagai macam kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika 

merupakan dinamika dalam pembelajaran yang seharusnya dengan kendala 

tersebut guru semakin termotivasi untuk meningkatkan kwalitas diri dan 

kwalitas out put. Diakui memang bahwa dalam pembelajaran matematika 

timbul berbagaimacam kendala yang dihadapi misalnya kurangnya motivasi 

siswa dalam belajar matematika. Selain itu hal lain yang menjadi kendala 

adalah ketersediaan waktu yang tidak sebanding dengan jumlah materi yang 

harus disampaikan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka guru haruslah 

senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada siswa salah satunya 

dengan pemberian hadaiah kepada mereka yang berprestasi. Disamping itu 

menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa bahwa belajar matematika akan 

sangat berguna bagi masa depan mereka. Untuk mengatasi kekuarangan 

waktu yang tersedia dari pihak guru dapat melakukan koordinasi dengan 

kepala sekolah baik dengan meminta penambahan waktu pembelajaran atau 

dengan penambahan jadwal. 

3. Untuk mendapat gambaran secara jelas mengenai keberhasilan siswa dalam 

belajar maka perlu diadakan ujian. Ujian tersebut secara umum dilakukan 
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untuk mengetahui kemajuan belajar siswa atau untuk mengetahui tingkat 

ketercapaian dari setiap bidang studi yang diujian. Dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar tentu sudah ditetapkan apa tujuan yang hendak dicapai dan 

bagaimana cara atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai 

tujuan tersebut yaitu dengan menentukan metode dan media yang akan 

digunakan sehingga pekerjaan tersebut lebih efisien. Kaitannya dengan 

pembelajaran matematika, sesungguhnya telah banyak metode dan media 

yang dapat dipergunakan oleh guru agar kegiatan belajar mengajar 

matematika lebih bermakna dan lebih menyenangkan bagi siswa. Ada 

beberapa jenis media yang dapat dipergunakan oleh guru dalam kegiatan 

belajar mengajar matematika selain media cetak (buku,modul dan LKS) 

seperti penggunaan perangkat lunak dalam Pembelajaran Matematika 

Berbasis Komputer (PMBK), atau model tutorial,  simulasi dan sebagainya. 

Adapun metode yang dapat diterapkan misalnya metode pembelajaran 

matematika yang bersifat konstruktivistik antara lain; metode problems 

solving, open-ended problems, mathematical investigation, guided discovery, 

contextual learning, cooperative learning dan masih banyak metode-metode 

lain yang pada intinya adalah agar proses belajar mengajar yang dilakukan 

lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. 
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C. SARAN - SARAN 

Sebagai akhir dari tesis ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran 

yang semoga saran ini dapat menjadi masukan yang bersifat konstruktif bagi 

dunia pendidikan. 

1. Dengan melihat kondisi sekolah terutama tentang ketersediaan media 

pembelajaran, maka perlu ada perhatian yang lebih besar lagi dari 

Departemen Pendidikan atau instansi yang terkait agar siswa selain 

mendapatkan ilmu secara teoritis juga mereka mendapatkan ilmu berupa 

pengalaman tentang media-media mutakhir yang kedepan akan mereka sering 

temukan. 

2. Berkaitan  dengan  tugas  dan tanggung jawab sebagai pendidik,  guru  

hendaknya  senantiasa meningkatkan kualitas diri terutama yang berkaitan 

langsung dengan tugas pokoknya sebagai pengajar yaitu dengan penguasaan 

metode dan media dalam pembelajaran demi terwujudnya tenaga pendidik 

yang professional. 

3. Begaimanapun canggihnya media yang dipergunakan dan betapapun baiknya 

metode yang dipergunakan dalam proses pembelajaran tanpa diiringi dengan 

adanya motivasi yang kuat dari peserta didik maka semua itu hanya akan sia-

sia dan tidak akan banyak memberi dampak positif terhadap hasil belajar 

siswa. Oleh sebab itulah guru harus senantiasa mendorong dan memotivasi 

para siswa agar mereka giat dan tekun dalam belajar. 
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Lampiran 1 

 

 

Rencana kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk pengumpulan data dalam 

penelitian pelaksanaan pembelajaran matematika di SD Negeri Kalangan 2009. 

 

No Data yang diperlukan  Teknik pengumpulan data Instrumen Responden  

1 2 3 4 5 

1 Sejarah SD N Kalangan Wawancara dan 

dokumentasi 

Pedoman 

wawancara 

dan observasi 

Kepsek  

2 Sarana dan prasarana Wawancara, dokumentasi 

dan observasi 

Pedoman 

wawancara 

dan observasi 

Kepsek  

Guru  

3 Keadaan tenaga 

pendidik dan siswa 

Wawancara, observasi dan 

dokumentasi 

Pedoman 

wawancara 

dan observasi 

Kepsek  

Guru  

4 Kurikulum dan program 

sekolah 

Wawancara, observasi dan 

dokumentasi 

Pedoman 

wawancara 

dan observasi 

Kepsek  

Guru 

Siswa 

5 Ketersediaan media 

pembelajaran 

Wawancara, dokumentasi 

dan observasi 

Pedoman 

wawancara 

dan observasi 

Kepsek  

Guru  

6 PBM matematika di SD 

N Kalangan 

Observasi ,wawancara dan 

dokumentasi 

Pedoman 

wawancara 

dan observasi 

Guru  

Siswa  

7 Pemanfaatan Media 

dalama PBM 

Matematika 

Observasi,wawancara dan 

dokumentasi 

Pedoman 

wawancara 

dan observasi 

Kepsek  

Guru  

8 Kendala-Kendala Yang 

Dihadapi Dalam 

Pembelajaran 

Matematika 

Observasi dan wawancara Pedoman 

wawancara 

dan observasi 

Kepsek 

Guru  

Siswa  

9 Prestasi belajar siswa 

(sekolah) 

dokumentasi Pedoman 

observasi  

Kepsek  

Guru  
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Lampiran 2 

 

Pedoman wawancara 

 

1. Sejarah Sekolah Dasar Negeri Kalangan 

1) Kapan SD Negeri Kalangan mualai berdiri? 

2) Bagaimana sejarah awal berdirinya Sekolah Dasar Negeri Kalangan? 

3) Bagaimana perkembangan SD Negeri Kalangan sejak mulai berdiri samapai sekarang? 

2. Sarana dan prasarana 

1) Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di SD Negeri Kalangan? 

2) Apakah media yang tersedia sesuai dengan kurikulum yang diterapkan? 

3) Apakah jumlah media yang tersedia mencukupi dengan kebutuhan pembelajaran? 

4) Usaha apa saja yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan media pembelajaran? 

5) Apakah ada usaha yang dilakukan oleh guru dalam menyiapkan media dalam 

pembelajaran yang dirancang? 

6) Bagaimana peran kepala sekolah dalam usaha mencukupi kebutuhan media 

pembelajaran yang diperlukan? 

7) Selain usaha dari kepala sekolah dan guru apakah siswa atau masyarakat juga berperan 

dalam usaha melengkapi ketersediaan media pembelajaran? 

8) Bagaimana peran pemerintah dan komite sekolah dalam usaha melengkapi media 

pembelajaran? 

9) Apakah media yang tersedia senantiasa dimanfaatkan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar? 

10) Apakah media yang tersedia ditaruh ditempat yang sama? 

11) Bagaimana usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk memelihara media yang telah 

ada? 
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Lampiran 3 

 

3. Keadaan tenaga pendidik, karyawan dan siswa 

1) Berapa jumlah tenaga pendidik di SD Negeri Kalangan? 

2) Apakah semua tenaga guru yang ada bersetatus pegawai negeri ? 

3) Apakah guru yang mengajar semuanya sudah memenuhi kualifikasi akademik? 

4) Apakah ada guru khusus untuk mata pelajaran matematika? 

5) Berapa jumlah siswa yang sekolah di SD Negeri Kalangan? 

6) Apakah semua siswa yang sekolah disini berasal dari desa kalangan saja? 

4. Kurikulum dan program sekolah 

1) Kurikulum apa yang dipakai di SD Negeri Kalanga? 

2) Siapakah yang menyusun program di SD Negeri Kalangan? 

3) Dari sekian banyak program yang diadakan, program apa yang menjadi unggulan di 

SD Negeri Kalangan? 

4) Apakah semua guru mengetahui tentang program yang diadakan di SD Negeri 

Kalangan? 

5) Bagaimana pelaksanaan kurikulum di SD Negeri Kalangan 

6) Sejauh mana pengetahuan atau pemahaman guru tentang kurikulum yang diterapkan 

di SD Negeri Kalangan? 

7) Kendala apasaja yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum? 

8) Dalam merancang pembelajaran apakah guru yang membuat sendiri? 

9) Apakah setiap guru membuat rencana pembelajaran (RP)? 

10) Apakah ada program ekstrakurikuler yang dilakukan di SD Negeri Kalangan? 

11) Apasaja jenis program yang menjadi kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kalangan? 
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Lampiran 4 

5. PBM matematika di SD N Kalangan 

1) Berapa jam PBM dilaksanakan setiap hari di SD Negeri Kalangan? 

2) Jam berapa PBM dimulai? 

3) Hari apa saja pelajaran matematika diajarkan di SD Negeri Kalangan? 

4) Berapa jam pelajaran matematika diajarkan dalam satu minggu? 

5) Apa saja yang dipersiapkan oleh guru bila ingin mengajarkan matematika? 

6) Bagaimana proses belajar mengajar matematika di SD Negeri Kalangan? 

7) Metode dan media apasaja yang digunakan dalam PBM Matematika? 

8) Metode dan media apa yang paling sering digunakan oleh guru dalam mengajar 

matematika? 

9) Apakah setiap mengajar matematika guru selalu menggunakan media? 

10) Bagaimana pendapat bapak/ibu/saduara tentang penggunaan media dalam PBM 

Matematika? 

11) Apasaja yang menjadi pertimbangan bapak/ibu/saudara dalam memilih media dan 

metode dalam PBM matematika? 

12) Mengapa bapak/ibu/saudara menggunakan media dalam PBM matematika? 

13) Apakah semua media yang tersedia di sekolah selalu digunakan dalam PBM 

matematika? 

14) Bagaimana kriteria proses belajar mengajar yang berhasil? 

15) Apa yang menjadi ukuran keberhasilan PBM yang telah bapak/ibu/saudara lakukan? 

16) Bagaimana perbandingan PBM yang menggunakan media dengan yang tidak 

menggunakan media? 

17) Apakah setiap merancang pembelajaran (RP) bapak/ibu/saudara selalu mencantumkan 

media dan metode yang akan digunakan? 
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18) Bagaimana tanggapan siswa terhadap PBM matematika yang menggunakan media? 

 

19) Apakah PBM yang menggunakan media berpengaruh terhadap pemahaman siswa 

tentang materi yang diajarkan 

20) Apakah dengan menggunakan media dan metode dalam PBM dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa? 

21) Apasaja yang menjadi hambatan bapak/ibu/saudara dalam menggunakan media 

pembelajaran? 

22) Apasaja yang menjadi hambatan bapak/ibu/saudara dalam mengajar matematika? 

23) Bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 

dalam PBM matematika?  

6. Pemanfaatan Media dalama PBM Matematika 

1) Bagaimana pandangan bapak/ibu/saudara tentang media pembelajaran? 

2) Apakah bapak/ibu/saudara selalu menggunakan media ketika mengajarkan 

matematika? 

3) Media apasaja yang sering bapak/ibu/saudara gunakan ketika mengajarkan 

matematika? 

4) Kapan bapak/ibu/saudara menggunakan media pembelajaran? 

5) Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara tentang penggunaan media dalam PBM 

matematika? 

6) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bapak/ibu/saudara dalam memilih media 

pembelajaran? 

7) Mengapa bapak/ibu/saudara menggunakan media dalam PBM matematika? 

8) Apakah semua jenis media (media tradisional sampai dengan media modern) 

digunakan dalam PBM matematika? 

9) Media apa yang sering digunakan dalam PBM matematika? 
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10) Sejauh mana peran media dalam PBM matematika 

11)  Apakah PBM yang menggunakan media berpengaruh terhadap pemahaman siswa 

tentang materi yang diajarkan 

12) Apakah dengan menggunakan media dan metode dalam PBM dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa? 

13) Apasaja yang menjadi hambatan bapak/ibu/saudara dalam menggunakan media 

pembelajaran? 

14) Apasaja yang menjadi hambatan bapak/ibu/saudara dalam mengajar matematika? 

15) Bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 

dalam PBM matematika?  

7. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembelajaran Matematika 

1) Apakah ada kendala yang dihadapi terkait dengan penggunaan media dalam PBM 

matematika 

2) Apasaja jenis kendala yang dihadapi dalam PBM matematika? 

3) Usaha apasaja yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? 

4) Apa yang menjadi kendala bagi siswa dalam belajar matematika? 

5) Usaha apasaja yang dilakukan oleh siswa dalam mengatasi masalah tersebut? 

8. Prestasi belajar siswa (sekolah) 

1) Prestasi apa saja yang telah diraih oleh siswa / sekolah? 

2) Usaha apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa? 

3) Adakah pemberian (hadiah) khusus yang diberikan kepada siswa yang berprestasi? 

4) Bagaimana hasil UN siswa di SD Negeri Kalangan? 
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Lampiran 5 

Pedoman Observasi 

 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan guna memperoleh data tentang : 

1. Keadaan sekolah dan sarana prasarana yang tersedia 

2. Keadaan siswa dan guru  

3. Lingkungan sekolah 

4. Keadaan ruang kelas yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya PBM matematika. 

5. Ruang perpustakaan, kantor dan sebagainya. 

6. Proses belajar mengajar matematika 

7. Program atau kegiatan ekstrakurikuler sekolah 

8. Metode dan media yang digunakan dalam PBM matematika 

9. Hubungan guru dengan siswa dan masyarakat 
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Lampiran 6 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

Catatan lapangan ke  : 1 

Waktu wawancara : Senin, 27 April 2009 pukul 9.30 

Tempat wawancara : Ruang tamu  

Pewawancara  : Zul Anwar (ZA) 

Narasumber  : Kepala Sekolah (KS) 

Topik wawancara : Sejarah SD N Kalangan  

 

Transkrip wawancara 

 Hari Senin tanggal 27 April 2009 jam 06.30 saya datang ke Sekolah Dasar Negeri 

Kalangan. Saya sengaja datang pagi-pagi untuk melihat suasana sekolah. Pada hari itu siswa 

dan guru datang lebih awal karena harus mengikuti upacara bendera. Siswa terlihat sangat 

tertib dan teratur dalam mengikuti upaca bendera tersebut. Pada saat upacara berlangsung 

peneliti ikut serta melakukan upacara sambil mengamati siswa dan guru. Bertindak sebagai 

pembina upacara adalah Kepala Sekolah dan pemimpin upacara Kusnadi salah seorang siswa 

kelas 6. Upacara berlangsung dengan tertib dan hidmat. 

Sebelum upacara selesai, Kepala Sekolah memberikan arahan dan motivasi kepada 

siswa agar selalu rajin dalam belajar. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa 

hal penting yang perlu untuk diketahui oleh siswa dan guru yaitu tentang persiapan 

menghadapi ujian akhir nasional dan persiapan semesteran.  

Setelah upacara selesai siswa terlihat sangat rapi saat memasuki kelas. jarak lapangan 

upacara dengan ruang kelas tidaklah terlalu jauh sehingga tidak membutuhkan waktu yang 

banyak.  
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Setelah selesai mengamati keadaan sekola saya dipersilahkan untuk menunggu di 

ruang guru karena kebetulan pada hari itu Kepala Sekolah ada urusan dinas ke Kantor P & K 

Kecamata. Setelah menunggu beberapa saat Kepala Sekolah pun tiba kembali di sekolah. 

Tepat jam istirahat yaitu jam 09.30 saya bertemu dengan Kepala Sekolah dan saya utarakan 

maksud dan tujuan kedatangan saya. Dan ini adalah cuplikan lengkap transkrip wawancara 

saya dengan Kepala Sekolah. 

ZA : Assalamualaikun Pak. 

KS ; Waalaikum salam warahmatulloh wabarokatuh. 

KS : Silahkan duduk..! 

ZA : Ya… Pak!. terimakasih banyak atas waktunya. 

KS : Sama-sama, apa yang bisa saya bantu? 

ZA : Begini Pak, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak pada minggu     

  yang lalu, bahwa saya akan wawancara dengan bapak. 

   KS : Oo..ya silahkan tentang apa? 

   ZA : Tentang sejarah sekolah. Apakah Bapak tahun kapan sekolah ini berdiri? 

   KS : Sekolah ini berdiri bulan Juli tahun 1985. 

ZA : Kalau Bapak, sejak kapan menjadi kepala sekolah di sini, 

 KS : Saya diangkat menjadi Kepala Sekolah di sini sejak tahun 2003, tapatnya  

tanggal 12 bulan Agustus. 

Za : Sudah berapa orang yang menjabat menjadi kepala dari sejak beridi, mungkin 

bapak tahu? 

KS :  Kalau mengenai itu saya kurang tahu. Tapi kalau tidak salah sudah tujuh 

orang dengan saya. 

 ZA : mungkin itu saja dulu pak yang perlu untuk saya wawancarakan, insyaAllah  

nanti saya sambung lagi, tidak apa-apa kan pak? 
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  KS : O..ya.. tidak apa-apa saya malah merasa senang. 

  ZA : Terimakasih banyak pak, Assalamualaikum 

  KS : Walaikummussalam  

 

Kesimpulan  

 

 Dari informasi yang didapatkan, diketahui bahwa Sekolah Dasar Negeri Kalangan 

merupakan salah satu sekolah yang sudah cukup tua. Sekola ini merupakan sekolah satu-

satunya yang ada di Desa Kalangan sebagai tempat warga menyekolahkan anak-anak mereka. 

Bila dilihat dari antusiasme siswa bersekolah, maka seyogyanya sekolah ini senantiasa untuk 

ditingkatkan baik dari kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.  

Siswa yang sekolah di sini sangat tertib dan taat terhadap peraturan sekolah, hal ini 

terlihat dari kedisiplinan mereka dalam mengikuti upacara bendera dan masuk  kelas tepat 

pada waktunya. Ditambah juga dengan kesadaran mereka yang cukup tinggi akan pentingnya 

kebersihan dan kesehatan. Hal ini terlihat dari sampah yang dibuang pada tempatnya dan 

tersedianya keran air dan sabun sebagai temapat cuci tangan bagi siswa. 
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Lampiran 7 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

 

Catatan lapangan ke  : 2 

Waktu wawancara : Jumat 08 Mei 2009 pukul 9.30 

Tempat wawancara : Ruang tamu  

Pewawancara  : Zul Anwar  

Narasumber  : Kepala Sekolah  

Topik wawancara : Sarana dan prasarana  

 

Transkrip wawancara 

Pada saat saya tiba di Sekolah Dasar Negeri Kalangan jam di HP menunjukkan 

waktu 09. 30, sekolah kelihatan sangat ramai sekali, maklum karena siswa lagi keluar main 

sehingga banyak diantara siswa yang saling kejar-kejaran dan bergembira dengan kesibukan 

mereka masing-masing. Setelah samapi di sekolah saya langsung memarkir motor ditempat 

parkir yang telah disediakan. Sebelum saya menemui Kepala Sekolah saya menyempatkan 

diri berbincang-bincang dengan salah seorang guru sambil menanyakan keberadaan Bapak 

Kepala Sekolah, setelah mendapat jawaban bahwa bapak Kepala Sekolah berada diruangan 

saya langsung menghadap untuk melakukan wawancara berikutnya. Untuk lebih jelasnya 

mengenai cuplikan wawancara dapat disajikan seperti berikut ini: 

ZA : Assalamualaikum. 

KS : waalaikum salam. 

KS : Mari ! silahkan duduk. 

ZA ; Terimakasih, maaf kalau saya menggangu aktifitas Bapak. 

KS : Ah…tidak apa-apa. 
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ZA : Maksud kedatangan saya masih terkait dengan penelitian yang saya lakukan  

di sekolah ini. 

KS ; Ya …apa lagi yang bisa saya bantu? 

ZA : Begini Pak… Saya memang sudah melihat secara langsung keadaan sarana     

dan prasarana yang ada di Sekolah ini, tapi saya ingin mendapat penjelasan 

lebih jauh dari Bapak tentang pasilitas atau sarana yang ada di sini, bisa Bapak 

jelaskan tentang hal tersebut? 

KS : Ketersediaan media dan sarana pembelajaran di sekolah memang cukup 

memadai dalam artian media yang tersedia sudah dapat membantu dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar. Namun demikian kami masih tetap 

merasa kekurangan dan perlu ada penambahan lagi terutama media-media 

yang bersifat elektronik. Karena bagaimanapun juga ini perlu untuk dikenalkan 

kepada siswa agar siswa minimal mengetahui jenis-jenis dari media mutakhir 

seperti komputer dan yang lainnya. Sedangkan untuk pengadaan sarana 

prasarana pendidikan, kami banyak mendapat bantuan dari pemerintah dan 

untuk jenis media sederhana atau non elektronik sebagian didapat dari guru 

yang memang sengaja membuat untuk alat peraga.  

Za : Apakah guru memanfaat media yang ada ketiaka melakukan pembelajaran 

atau tidak? 

Ks : Seperti yang tadi saya sampaikan media di sekolah memang sudah ada 

seperti media elektronik atau komputer. Akan tetapi dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar guru lebih banyak menggunakan media sederhana 

dengan alasan mudah dalam menggunakannya, mudah mendapatkannya, 

kemudian mudah juga untuk dibawa dan tidak ada resiko kecelakaan dalam 
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penggunaan  tidak seperti media elektronik kalau tidak menguasai dengan 

benar malah jadi rusak atau membahayakan diri.  

ZA : Apakah kondisi semua media dan prasarana yang ada baik ? 

KS : Tidak semua sarana yang ada di sini kondisinya baik, karena memang tidak 

ada dana khusus untuk pemeliharaan tapi secara umum semuanya masih bisa 

dipakai. 

ZA : Sarana dan prasarana yang ada didapatkan dari mana pak? 

KS :Sebagian besar untuk pengadaan sarana-prasarana baik itu media, agtau buku 

sebagaian besar biayanya berasal dari pemerintah dan ada yang dari guru tapi 

bentuknya berupa buku biasanya. 

 ZA : Terimakasih banyak pak atas informasi yang diberikan 

ZA : Untuk sementara mungkin itu saja dulu yang perlu untuk saya ketahui 

KS : Ya…sama-sama 

KS : Jangan sungkan-sungkan, selagi saya masih bisa bantu saya akan bantu. 

ZA : Ya Pak ! terimakasih sekali lagi, Assalamualaikum. 

KS : Waalaikum salam. 

 

Kesimpulan  

Sarana dan Prasarana yang ada di Sekolah Dasar Negeri Kalangan sudah cukup 

memadai dan dapat dipergunakan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Jumlah media 

pembelajaran yang banyak tidak akan memberi manfaat banyak bagi guru dan siswa jika 

media tersebut hanya dijadikan pajangan dan tidak diprgunakan. Untuk itu alangkah baiknya 

media yang telah tersedia digunakan dengan sebaik mungkin demi peningkatan kwalitas siswa 

dan sekolah. Sebagian besar sarana dan prasarana tersebut berasal dari pemerintah. Bantuan 

tersebut biasanya berbentuk uang yang kemudian digunakan oleh Kepala Sekolah untuk 
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membeli atau membiayai dan menambah perlengkapan sekolah. Bantuan dari masyarakat juga 

sangat diperlukan terutama buku untuk menambah jumlah koleksi buku di Perpustakaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Lampiran 8 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

 

Catatan lapangan ke  : 3 

Waktu wawancara : Selasa 12 Mei 2009 pukul 09.30 

Tempat wawancara : Ruang tamu  

Pewawancara  : Zul Anwar (ZA) 

Narasumber  : Kepala Sekolah  

Topik wawancara : Tenaga pendidik dan siswa 

 

Transkrip wawancara 

Sekolah Dasar Negeri Kalangan terlihat cukup ramai, saya melihat jam menunjukkan 

jam 09.30. pertanda jam istirahat masih ada. Setelah memarkir kendaraan saya langsung 

menuju ruang Kepala Sekolah. Setelah tiba di ruang tersebut saya dipersilahkan untuk masuk 

dan duduk. Sebelum saya memulai wawancara terlebih dahulu saya melakukan percakapan 

atau basa-basi untuk mencairkan suasana.  

Lengkapnya wawancara saya sebagai berikut: 

ZA : Assalamualaikum Pak. 

KS : Walaikum salam. 

KS : Silahkan duduk. 

ZA : Terimakasih Pak!. 

ZA : Menyambung wawancara saya sebelumnya, pada kesempatan ini  

 saya ingin mengetahui lebih jauh tentang tenaga pendidik di sekolah yang  

 bapak pimpin ini. Berapa jumlah guru yang mengajar disini ?. 
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KS : Secara akademik keseluruhan guru yang mengajar di sini sudah memenuhi 

kualifiksi yaitu sudah sarjana kecuali beberapa orang yang masih dalam proses 

tersebut. Guru dan karyawan yang ada di sini berjumlah 14, guru ada 12 orang dan 

2 orang tenaga administrasi dan petugas kebersihan. Dari 12 orang guru tersebut 

hanya 9 orang yang bersetatus Pegawai Negeri Sipil sedangkan 5 sisanya masih 

bersetatus wiyata bakti.  

KS : Karenai di Sekolah ini memakai sistim guru kelas sebagai mana sekolah pada 

umumnya, guru yang mengajar pun tidak terlalu banyak jumlahnya ada 12 orang 

ditambah tenaga kebersihan dan penjaga. 

Za : Apakah semua guru yang mengajar di sini sudah memenuhi kualifikasi atau 

belum?. 

Ks : Secara akademik keseluruhan guru yang mengajar di sini sudah memenuhi 

kualifikasi yaitu sudah sarjana, kecuali beberapa orang yang masih dalam proses 

tersebut. 

Za : Kalau kelas lima gurunya siapa? 

Ks : Untuk guru Kelas 5 dipegang oleh Bu Mulyani, Kelas 1 oleh Supini, kemudian 

Kelas 2 diasuh oleh Noviasanti Nurkartika, sedangkan Kelas 3 dipegang oleh 

Suparno, kemudian Kelas 4 oleh Suardi dan Kelas 6 oleh Endri Rahmanto. 

Sedangkan guru yang lain adalah guru mata pelajaran. Pendidikan Agama Islam 

diasuh oleh Siti Askarini, kemudian Novi Anggraini guru Bahasa Inggris dan 

penjaskes oleh H. Samsidi dan komputer diasuh oleh Khusnul Khasanah, BK oleh 

Sumardi. 

Za : Itu jumlah guru Pak !. Kalau jumlahnyasiswa berapa? 

Ks : Kalalu jumlah pasnya saya tidak hafal, nanti kamu lihat saja di dokumen sekolah 

agar lebih pas.  
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Za : Ya Pak !. Apakah semua siswa yang sekolah dini berasal dari desa sini saja atau 

bagaimana? 

Ks : Sebagian besar memang siswa berasal dari desa siini, tapi ada juga siswa yang 

berasal dari desa tetangga seperti Jenalas, bahkan ada tiga orang siswa kami yang 

dari luar daerah. Mereka pindahan karena mengikuti orang tua mereka. 

Za : Terimakasih pak atas waktunya. 

Ks : Ya sama-sama 

Za : Assalamualaikum 

Ks : Waalaikum salam. 

 

 

Kesimpulan  

Tenaga pendidik di SD Negeri Kalangan sudah cukup banyak dan telah memenuhi 

syarat akademik sebagai tenaga pendidik sehingga tidak ada kesulitan yang berarti bagi 

mereka dalam mengajar. Selain memiliki tenaga pengajar Sekolah Dasar Negeri Kalangan 

juga memiliki petugas kebersihan yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan 

sekolah.  

Sedangkan siswa yang bersekolah di SD Negeri Kalanan masih sebagian besarnya 

berasal dari Desa Kalangan karena memang sekolah ini merupakan sekolah satu-satunya di 

desa tersebut. Tapi ada juga beberapa orang siswa yang berasal dari desa tetangga mereka 

memilih SD Negeri Kalangan sebagai tempat bersekolah barangkali karena di tampat tersebut 

lebih nyaman dan menyenangkan. 
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Lampiran 9 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

 

Catatan lapangan ke  : 4 

Waktu wawancara : Senin, 04 Mei 2009 pukul 07.00 

Tempat wawancara : Ruang tamu  

Pewawancara  : ZA 

Narasumber  : Guru Kelas 5 (Mulyani) 

Topik wawancara : Penyusunan program atau (RPP) matematika kelas V  

 

Transkrip wawancara 

Peneliti datang di SD Negeri Kalangan jam 07.00 pagi dihari Senin tanggal 04 Mei 

2009. Suasana Sekolah sudah terlihat ramai, ananak-anak sudah berdatangan seiring dengan 

petugas kebersihan yang sedang melakukan bersih-bersih di halaman Sekolah dan sekitarnya. 

Setelah saya memarkir kendaraan ditempat parkir saya langsung melihat-lihat keadaan 

sekeliling sekolah dengan aktifitas siswa yang beraneka ragam menunggu bel pertanda masuk 

kelas. Setelah menunggu beberapa lama pertanda bel masuk kelas pun tiba. Setelah 

mendengar bel pertanda masuk kelas siswa secara serentak masuk ke Kelas mereka masing-

masing. Saat bel pertanda masuk siswa pun masuk kelas dengan tenang dan santai diikuti oleh 

guru dari belakang mereka.. 

Setelah pelajaran selesai peneliti melakukan wawancara dengan Mulyani seperti 

berikut ini: 

Za : Assalamualaikum. 

Mul : Waalaikum Salam 

Za : Maaf kalau saya mengganggu. 
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Mul : Ooh…. tidak apa-apa. 

Mul : Apa yang dapat saya bantu ? 

Za : Begini Bu, saya mau melakukan wawancara dengan ibu tentang penyusunan program 

pembelajaran atau RPP, apakah Ibu diwajibkan untuk membuat RPP? 

Mul : Tentu !. Semua guru diharuskan untuk membuat RPP 

Za : Kapan Ibu membuatnya ? 

Mul : Salah satu tugas poko sebagai pendidik selain mengajar adalah melakukan 

administrasi sekolah yaitu melakukan prencanaan pembelajaran atau RPP. Menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dilakukan secara bersama-sama oleh 

semua guru termasuk saya dalam forum KKG. Caranya guru mata pelajaran 

berkumpul dengan sesama guru mata pelajaran seperti guru agama berkumpul 

dengan sesama guru agama untuk membuat RPP tersebut, demikian juga halnya 

dengan guru matematika, semua guru matematika berkumpul menjadi satu dan secara 

bersama-sama membuat RPP matematika. Ini bertujuan untuk memudahkan guru 

dalam menyusun rancangan tersebut dan dengan adanya forum KKG akan sangat 

membantu bagi teman-teman guru yang baru terangkat menjadi guru. Selin itu dalam 

forum KKG kita juga mengadakan diskusi atau saling memberi masukan demi 

peningkatan kinerja dalam mengajar. 

 ZA : Kapan biasanya pertemuan KKG diadakan? 

Mul  : Biasanya kita berkumpul setiap minggu terakhir pada setiap bulan.  

Za : Ada berapa sekolah yang menjadi peserta KKG? 

Mul : Itu modelnya pergugus, untuk sekolah disini masuk gugus Hasanuddin yang terdiri 

dari 11 Sekolah Dasar salah satunya adalah SD N Kalangan 

Za : Apa saja isi dari RPP itu? 
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Mul : Dalam RPP itu tercantum materi-materi pokok dan sub pokok pembelajaran yang 

akan diajarkan selama kurun waktu tertentu. Di dalamnya juga terdapat metode dan 

media yang akan digunakan dalam mengajar. Ini untuk mempermudah guru dalam 

mengajar. Materi pelajaran yang ada dalam RPP tersebut nantinya akan disampaikan 

kepada siswa dalam bentuk poko-pokok pembahasan agar siswa juga mengetahuinya.  

Za : Terimakasih Bu atas informasi yang diberikan 

Mul: : Ya sama-sama. 

Za : Assalamualaikum 

Mul : Waalaikum salam. 

 

 

Kesimpulan  

Sebelum melakukan proses  belajar mengajar di kelas guru diharuskan terlebih 

dahulu untuk membuat program pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan istilah RPP. 

RPP tersebut dibuat dalam suatu forum yang disingkat KKG sebagai kepanjangan dari 

Kelompok Kerja Guru. Sekolah Dasar Negeri Kalangan termasuk kedalam Gugus 

Hasanuddin. Gugus ini terdiri dari beberapa sekolah dasar yang ada di di sekitar Kecamatan 

Gemolong. Forum KKG ini sangat bermanfaat bagi guru, karena dengan adanya forum ini 

guru bisa saling tukar pikiran atau pendapat dan pengalaman dalam mengajar sehingga satu 

dengan yang lain dapat saling mengisi dan melengkapi demi tercapainya proses pembelajaran 

yang lebih baik.  

Dalam pelaksanaannya forum ini secara berkala bergantian sebagai tempat 

pertemuan sekaligus barang kali sebagai media silaturrahmi antar guru agar sesama guru 

timbul rasa saling membutuhkan dan perhatian. Terlebih lagi bagi guru yang baru ini sangat 

bermanfaat baginya. Dengan ikut dalam forum KKG kuru yang baru mengajar akan 
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mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang keadaan di lapangan dimana temapat dia 

mengajar. 
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Lampiran 10 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

 

Catatan lapangan ke  : 5 

Waktu wawancara : Senin 27 Juli 2009 jam 07.00 

Tempat wawancara : Ruang guru 

Pewawancara  : ZA 

Narasumber  : Guru Kelas V (Mulyani) 

Topik wawancara : PBM Matematika  

 

Transkrip wawancara 

Saya tiba di Sekolah Dasar Negeri Kalangan sekitar jam 07.00. setelah memarkir 

kendaraan saya masuk kehalaman sekolah dan bertemu dengan Kepala Sekolah untuk sekedar 

memberitahukan akan kedatangan saya. Pada saat saya tiba di Sekolah Dasar Negeri 

Kalangan, sekolah masih terlihat ramai dengan kedatangan para siswa yang berbondong-

bondong memasuki halaman sekolah. Tepat pukul 07.15 bel berbuci pertanda jam pelajaran 

akan dimulai dan siswa pun dengan santai dan tertib memasuki kelas mereka masing-masih. 

Setelah bertemu dengan Bu Mulyani saya meminta ijin agar bisa untuk mengikuti proses 

belajar mengajar di dalam kelas dengan tujuan agar saya mendapat gambaran yang jelas 

tentang bagaimana pelaksanaan PBM Matematika di Kelas lima. Saya pun ikut masuk dengan 

mengikuti bu Mul dibelakangnya dan saya mengambil tempat duduk dipaling belakang agar 

tidak menggangu jalannya PBM. 

Setelah duduk sebagaimana layaknya seorang siswa selama kurang lebih 70 menit, 

bel berbunyi lagi tepat pada pukul 08.25 menit pertanda keluar main. Setelah keluar saya pun 

meminta ijin untuk bisa melakukan wawancara dengan Mulyani. 
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Berikut adalah transkrip lengkap wawancaar kami 

Za : Tadi waktu ibu mengajar, siswa kelihatan antusias sekali dalam mengikuti pelajaran, 

apa setiap ibu mengajar suasananya seperti itu atau bagai mana? 

Mul : Keadaannya tidak jauh berbeda seperti yang tadi kamu lihat. Ya seperti lah 

keadaannya. 

Za : Bagaimana langkah-langkah mengajar yang baik menurut Ibu? 

Mul : Perlu deketahui bahwa proses belajar mengajar merupakan hal yang sangat 

kompleks, sehingga diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam penyampaikan 

materi pelajaran. Sebagai suatu proses, belajar mengajar perlu ditata dengan sebaik 

mungkin mulai dari awal sampai akhir. Langkah-langkah umum dalam proses belajar 

mengajar selau saya terapkan dalam mengajar seperti melakukan pendahuluan atau 

pembukaan. Langkah pendahuluan dapat dilakukan dengan mengucapkan salam atau 

menanyakan kabar siswa, dan bisa juga dengan menenangkan siswa yang terlihat 

masih belum tertib dan ribut. Ini penting untuk dilakukan dalam mengajar agar tercipta 

suasana yang tenang sehingga siswa betul-betul siap secara mental dan fisik untuk 

mengikuti proses belajar mengajar. Memberikan  semangat atau motivasi kepada 

siswa juga penting untuk dilakukan agar siswa tetap bersemangat dalam belajarnya, 

mengetahui kemampuan awal siswa mengenai apa yang akan saya ajarkan, dan tentu 

tidak lupa memberi motivasi kepada siswa supaya semangat dan senang mengikuti 

pelajaran matematika.   

Za : Setelah itu apa langkah selanjutnya? 

Mul : Setelah melakukan pendahuluan dilanjutkan dengan review. Pada tahap review 

dilakukan dengan pengulangan kembali materi pelajaran yang telah disampaikan dan 

sebagai batu loncatan terhadap materi pelajaran yang akan disampaikan, ini penting 

untuk dilakukan karena materi pelajaran matematika itu dari awal sampai akhir tetap 
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ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Sesi review dapat juga dilakukan 

dengan membahas tugas rumah atau PR siswa. Ini perlu dilakukan apa bila dari hasil 

penilain ternyata masih banyak siswa yang salah dalam menjawab itu berarti 

menunjukkan bahwa siswa belum mengerti dengan pelajaran yang diajarkan sehingga 

perlu untuk diulang kembali. 

Za : Setelah melakukan review apa langkah selanjutnya?   

Mul : Langkah selanjutnya adalah memaparkan materi pelajaran sebagai inti dari proses 

belajar mengajar. Setelah menjelaskan pokok materi pelajaran saya terkadang 

memberikan latihan kepada siswa dalam proses ini tujuannya adalah untuk 

mengetahui apakah siswa telah mengerti atau belum dengan materi pelajaran yang 

saya sampaikan. 

Za : Kalau dari siswa apa saja yang harus ada agar proses belajar mengajar berjalan 

dengan lancar? 

Mul : Selain kelengkapan alat belajar seperti buku pensil, polpen dan kelengkapan lainnya, 

khusus secara keilmuan siswa harus benar-benar menguasai perkalian, penjumlahan, 

pengurangan dan pembagian sebagai kemampuan awal yang harus dikuasai oleh setiap 

siswa. Untuk siswa kelas V saya mengharuskan mereka untuk menghafal perkalian 1 

sampai 10 agar siswa lebih mudah memahami pelajaran operasi penarikan akar. Tapi 

bukan berarti dalam mengajar siswa selalu disuruh untuk menghafal materi. Dalam 

mengajar penekanannya adalah pemahaman bagaimana agar siswa betul-betul 

memahami alur atau jalan pengerjaannya sehingga bisa menghasilkan seperti itu. 

Kalau siswa telah memahami alur atau cara pengerjaannya maka mereka tidak akan 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan penarikan akar dalam angka besar.  

Za : Setelah selesai memaparkan materi, apa langsung diakhiri atau bagaimana?  
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Mul : Ya...!. Setiap akhir proses belajar mengajar matematika saya selalu memberikan 

tugas kepada siswa  seputar materi pelajaran yang telah disampaikan. 

Za : Jumlahnya berapa? 

Mul : Untuk tugas rumah paling sedikit 5 dan paling banyak 10 soal. Mengenai jumlah soal 

itu tergantung dari tingkat kesulitan soal yang diberikan. Jumlah tersebut bisa saja 

lebih banyak kalau ada libur panjang seperti libur Lebaran atau libur Semerster. 

Za : Apa lagi yang perlu diperhatikan sebagai guru ketika mengajar?  

Mul : Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam mengajar adalah penguasaan 

guru terhadap materi pelajaran. Selain itu variasi metode dalam mengajar juga perlu 

diperhatikan. Sebaiknya dalam mengajar jangan menggunakan satu metode alangkah 

baiknya kalau metode yang digunakan itu bermacam-macam agar siswa tidak cepat 

merasa bosan dalam belajar. 

Za : Terimakasih atas waktunya Bu. 

Mul : Ya...sama-sama. 

 

 

Kesimpilan  

 

 Proses belajar mengajar memang merupakan suatu yang sangat kompleks, banyak 

persoalan yang timbul dan muncul di dalamnya sehingga terkadang sangat sulit untuk 

diprediksikan kemungkinan–kemungkinan yang akan terjadi di dalamnya.. Agar proses 

belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, guru perlu untuk mempersiapkan diri, 

terutama pada penguasaan materi pelajaran agar benar-benar dikuasai. Kemudian selain itu 

penerapan langkah-langkah dalam mengajar juga perlu untuk dilakukan agar PBM dapat 

berjalan dengan baik. Seperti melakukan pendahuluan, kalau bagi guru baru barangkali 
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perkenalan merupan cara yang paling tepat untuk melakukan pendahuluan dalam proses 

belajar mengajar. 

 Selain dengan melakukan langkah-langkah umum dalam PBM, penguasaan terhdap 

media pembelajaran juga perlu dikuasai oleh guru terutama penguasaan terhadap media 

elektronek ini mutlak harus dikuasai karena tuntutan profesi menuntut seperti itu. Selain itu 

guru juga perlu memperhatikan metode dalam mengajar. Metode dalam dalam mengajar 

sebaiknya divariasikan agar tidak timbul kejenuhan dalam diri siswa.   
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Lampiran 11 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

 

Catatan lapangan ke  : 6 

Waktu wawancara : Senin 03 Agustus 2009 jam 07.00 

Tempat wawancara : Ruang guru 

Pewawancara  : ZA 

Narasumber  : Guru Kelas V (Mulyani) 

Topik wawancara : PBM Matematika  

 

Transkrip wawancara 

Seperti pada minggi sebelumnya saya berusaha datang pagi ke SD N Kalangan agar 

dapat melihat secara langsung PBM matematika. saya tiba di Sekolah Dasar Negeri Kalangan 

sekitar jam 07.00. setelah memarkir kendaraan saya masuk kehalaman sekolah dan bertemu 

dengan Kepala Sekolah untuk sekedar memberitahukan akan kedatangan saya. Sekolah masih 

terlihat ramai dengan kedatangan para siswa yang berbondong-bondong memasuki halaman 

sekolah. Tepat pukul 07.15 bel berbuci pertanda jam pelajaran akan dimulai dan siswa pun 

dengan santai dan tertib memasuki kelas mereka masing-masih. Setelah bertemu dengan Bu 

Mulyani saya meminta ijin agar bisa untuk mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas 

dengan tujuan agar saya mendapat gambaran yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan PBM 

Matematika di Kelas lima. Saya pun ikut masuk dengan mengikuti bu Mul dibelakangnya dan 

saya mengambil tempat duduk dipaling belakang agar tidak menggangu jalannya PBM. 

Setelah proses belajar mengajar matetmatika selesai saya melanjutkan wawancara 

saya dengan Mulyani di ruang tamu. Berikut adalah transkrip lengkap wawancaar dengan 

Mulyani. 
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Za : Maaf saya mengganggu waktu istirhat Ibu. 

Mul : Ya tidak apa-apa. 

Za : Saya masih ingin melanjutkan wawancara saya yang minggu lalu, masih tentang 

PMB matematika. 

Mul : Apa lagi yang mau ditanyakan  ? 

Za : Kalau pada minggu lalu dari catatan saya ibu sudah menjelaskan saya tentang tugas-

tugas yang ibu berikan kepada siswa baik tugas berupa latihan di dalam kelas atau di 

rumah (PR). Apakah tugas-tugas yang telah ibu berikan selalu ibu tagih untuk 

dikumpulkan atau bagaimana? 

Mul : Ya Tentu. Setiap ada tugas siswa saya selalu menyuruh untuk mengumpukannya. 

Itu tujuannya agar siswa merasa diperhatikan, karena kalau tidak hal ini akan dapat 

lemah semangat belajarnya, sedangkan siswa yang tidak mengerjakan malah 

kesenangan. 

Za : Kapan biasanya tugas-tugas tersebut di periksa bu? 

Mul : Kalau ada waktu dan memungkinkan saya priksa di sekolah (di ruang guru) tapi 

kalau tidak memungkinkan ya di rumah agar lebih fokus juga.  

Za : Apakah tugas rumah tersebut dimasukkan ke dalam nilai atau bagaimana? 

Mul : Tentu!. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa akan saya masukkan ke dalam 

daftar nilai harian siswa sehingga nanti akan menjadi salah satu pertimbangan kami 

dalam menaikkan siswa ke kelas yang lebih atas.  

 

Kesimpulan  

 

 Pemberian tugas dalam pembelajaran matematika memang sangat diperlukan bahkan 

harus dilakukan oleh setiap guru yang mengajar matematika ini berguna untuk mengasah 
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ingatan dan keterampilan siswa dalam berhitung apa lagi untuk ukuran anak sekolah dasar. 

Pemberian tugas baik berupa tugas rumah atau tugas sekolah haruslah sedapat mungkin agar 

diperiksa oleh guru yang bersangkutan, karena hal ini akan berdampak fsikologi terhadap diri 

siswa. Siswa yang rajin dalam mengerjakan tugas kalau setiap kali ada tugas atau PR tapi 

tidak pernah ditanya apalagi diperiksa oleh guru, lama kelamaan siswa tersebut akan merasa 

malas untuk mengerjakan tugas. Sebaliknya siswa yang malas dalam mengerjakan tugas akan 

merasa keenakan dengan hal tersebut karena tidak ada apa-apa kalau dia tidak mengerjakan 

tugas. Ini bukan berarti bahwa siswa yang tidak mengerjakan tugas harus dihukum, tapi 

hendaknya guru memberi perhatian terhadap siswa yang mengerjakan tugas ini demi menjaga 

semangat belajar mereka. Dan yang tidak mengerjakan lama-kelamaan juga akan merasa risih 

dan malau bila teman-temannya mengerjakan tugas sedangkan dia sendirian tidak 

mengerjakan.  

 Memasukkan nilai tugs ke dalam nilai harian juga perlu untuk diperhatikan agar guru 

benar-benar mengetahui perkembangan belajar siswa. Dengan tetap memberikan tugs kepada 

siswa, guru akan semakin bisa mengukur kemampuan siswa dan kemampuan dirinya dalam 

mengajar. Bila nilai hasil latihan siswa sudah di atas rata-rata berarti dia sebagai guru telah 

berusaha dalam menjalankan tugasnya namun bila sebaliknya maka dia harus berusaha untuk 

meningkatkan kwalitas diri terutama dalam mengajar. 
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Lampiran 12 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

 

Catatan lapangan ke  : 7 

Waktu wawancara : Senin 10 Agustus 2009 jam 08.00 

Tempat wawancara : Ruang guru 

Pewawancara  : ZA 

Narasumber  : Guru Kelas V (Mulyani) 

Topik wawancara : Media dan metode dalam Pembelajaran Matematika 

 

Transkrip wawancara 

Saya tiba di Sekolah Dasar Negeri Kalangan sekitar jam 08.00. setelah memarkir 

kendaraan saya masuk kehalaman sekolah dan bertemu dengan Kepala Sekolah untuk sekedar 

memberitahukan akan kedatangan saya. Pada saat saya tiba di Sekolah Dasar Negeri 

Kalangan sekolah terlihat sepi, setelah saya melihat jam ternyata ini masih jam pelajaran 

sehingga siswa tidak ada yang di luar. Saya pun oleh kepala sekolah disuruh untuk menunggu 

di ruang tamu untuk menunggu bu Mul yang akan keluar setelah mengajar selama dua jam 

pelajaran. Setelah jam menunjukkan puku 08.25 menit bel pun berbunyi pertanda jam 

pelajaran telah berakhir dan siswa berhamburan keluar. Saya pun menyambut ketika bu Mul 

tiba di ruang tamu sekolah sebagai tanda antusiasme saya untuk bertemu dengannya. Stelah 

berbincang-bincang seperlunya, saya pun kemudian mengutarakan tujuan saya yaitu untuk 

melakukan wawancara sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. 

Berikut adalah petikan wawancara saya selengkapnya dengan Bu Mulyani : 

Za : Assalamualaikum  

Mul : Walaikum salam. 
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Mul : Sudah lama ya? 

Za  : Nggak bu, baru saja 

Mul : Mau menemui saya? 

Za : Ya…Bu. Saya mau melanjutkan wawancara saya dengan Ibu. 

Mul : Ya….silahkan.  

Za : Kalau Ibu mengajar biasanya menggunakan media apa saja? 

Mul : Media yang digunakan masih tergolong media sederhana dan jarang bahkan tidak 

pernah menggunakan media komputer karena saya belum mahir dalam 

mengoprasikan sehingga ada perasaan takut untuk menggunakannya. Kalau media 

sederhana kan lebih enak mudah dibawa, dan tidak ada resiko kecelakaan dalam 

menggunakannya. Penggunaan media dalam pembelajaran matematika sangat 

tergantung dari mater yang akan disampaikan. Sebagai contoh kalau materi yang 

akan diajarkan tentang bangun ruang dan segitiga maka media yang digunakan bisa 

kubus,, kotak kapur atau dengan media kertas yang dipotong sesuai bentuk yang 

diinginkan, selain itu bisa juga dengan media panjagram karena yang terpenting bagi 

saya adalah bagaimana media tersebut dapat memberikan gambaran nyata terhadap 

materi pelajaran yang saya sampaikan.  

Za : Bagaimana bentuk media pancagram itu? 

Mul : Media pancagram itu adalah salah satu media pembelajaran matematika jika 

dipotong-potong menurut garis yang telah ada akan berwujud bangun datar yang 

berbentuk persegi panjang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku 

sama kaki dan jajaran genjang.  

Za :Oo…begitu ya bu, terimakasih banyak bu atas ilmunya. 

Za ; Ada tidak yang lain Bu selain dari yang tadi disebutkan? 
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Mul : Selain yang saya sebutkan tadi perpustakaan terkadang saya gunakan sebagai media 

alternativ dalam pembelajaran matematika apa bila ada keperluan, seperti keharusan 

untuk mengikuti workshop, seminar atau pelatihan. Terkadang kalau ada urusan 

keluarga yang sifatnya mendesak dan tidak dapat untuk ditinggalkan maka disitulah 

juga kadang saya tugaskan siswa ke perpustakaan untuk mengerjakan apa saja yang 

penting mereka tidak ribut dan mengganggu kelas lain. Ini akan dilakukan kalau 

benar-benar tidak ada guru yang akan menggantikan.  

Za : Kalau metode yang sering dugnakan apa saja? 

Mul : Metode yang saya gunakan dalam mengajar masih tergolong metode konvensional. 

Metode yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar  matematika adalah  

metode latihan. Latihan tersebut bisa berupa pekerjaan rumah dan bisa juga latihan  

di dalam kelas. Untuk pekerjaan di dalam kelas biasanya diberikan ketika proses 

belajar mengajar berlangsung. Pemberian latihan saat proses belajar mengajar 

berlangsung adalah untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang saya 

sampaikan, apakah mereka sudah mengerti ataukah belum. Kalau belum maka akan 

diulang kembali materi tersebut, tapi kalau sudah akan dilanjutkan kalau waktu 

memungkinkan tapi kalau tidak memungkinkan akan diakhiri dengan pemberian 

tugas rumah.  

Za : Kalau menurut pandangan Ibu bagaimana kriteri pembalajaran yang baik?  

Mul : Kalau menurut saya proses belajar mengajar harus melibatkan siswa untuk ikut 

secara aktif dalam belajar. 

Za ; bagaimana caranya? 

Mul : Caranya seperti tadi disebutkan yaitu dengan menggunakan menggunakan media 

dan metode mengajar yang bervariasi agar siswa tidak cepat bosan. 

Za : Itu saja yang perlu untuk saat ini, terimaksih atas waktunya. 
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Mul : Ya sama – sama . 

 

Kesimpulam  

 Penggunaan metode dan media dalam pembelajaran merupakan slah satu hal yang 

perlu diperhatian agar siswa dapat berinteraksi secara lansung dengan materi yang diajarkan 

melalui perantara media. Dengan menggunakan media dalam proses belajar mengajar diyakini 

bahwa hal tersebut jauh lebih baik dari pada pembelajaran yang tidak menggunakan media. 

Penggunaan media dalam pembelajaran akan semakin meningkatkan keaktifan siswa, dari 

keaktifan tersebut motivasi belajar siswa akan semakin besar juga. Dengan motivasi yang 

besar dalam belajar pembelajaran dalam semua bidang studi akan mudah untuk dimengerti 

dan difahami terlebih lagi bidang studi matematika. 

 Penggunaan metode pembelajaran juga merupakan faktor yang sangat menentukan 

kelancaran proses belajar mengajar. Sebaiknya dalam proses belajar mengajar guru 

mengubah-ubah strategi atau metodenya mengajar. Ini bertujuan untuk mempertahankan 

motivasi dan semangat belajar siswa, karena dengn menggunakan metode yang monoton akan 

mudah membuat siswa mereasa bosan dalam belajar. Bila hal ini terjadi maka siswa pada 

dasarnya tidak sedang belajar, karena hati, pikiran dan perasaannya tidak tertuju kepada apa 

yang disampaikan guru sehingga sangat sulit bagi guru dan siswa mewujudkan hasil 

pembelajaran yang maksimal. 
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Lampiran 13 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

 

Catatan lapangan ke  : 8.1 

Waktu wawancara : Senin 7 September 2009 jam 08.00 

Tempat wawancara : Ruang guru 

Pewawancara  : ZA 

Narasumber  : Guru Kelas V (Mulyani) 

Topik wawancara : Kendala-kendala dalam Pembelajaran matematika 

 

Transkrip wawancara 

 

Sekolah Dasar Negeri Kalangan terlihat ramai, jam di HP menunjukkan pikul 08.20. 

saat itu bapak ibu guru dan siswa sedang keluar main dan tidak ada kegiatan belajar mengajar 

di ruangan. Setelah memarkir kendaraan saya langsung menuju ruang guru dimana para guru 

berkumpul sambil berbincang-bincang antara satu dengan lainnya termasuk juga di dalamnya 

Bu Mulyani. Setelah ucapkan salam saya lalu masuk untuk salam-salaman sebagai tanda 

keakraban. Setelah mengutarakan maksud kedatangan saya, Bu Mulyani pun mempersilahkan 

saya untuk menunggu di ruang tamu. Setelah ibu Mulyani tiba saya pun memulai wawancara. 

Pada kesempatan itu saya melakukan wawancara dengan tema kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pembelajaran matematika.  
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Berikut adalah petikan lengkap wawancara saya: 

Za : Assalamualaikum Bu..!! 

Mmn : Waalaikum Salam 

ZA : Maaf bu kalau saya mengganggu 

Mmn : Ooh…. tidak apa-apa 

Mmn : Apa yang dapat saya bantu ? 

ZA : Begini Bu, saya mau melakukan wawancara dengan ibu tentang kendala-kendala 

yang dihadapi dalam PBM matematika, bisa ibu jelaskan tentang hal itu? 

Mul : Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika sebenarnya sangat banyak 

sekali, antara lain seperti; siswa yang kurang bersemangat dalam belajar matematika, 

media pembelajaran matematika masih belum mencukupi dan memadai sehingga 

penggunaan media dalam pembelajaran masih sederhana dan terbatas. Daya tangkap 

siswa terhadap materi yang diajarkan sangat beragam ada yang cepat dan ada pula 

yang lambat sehingga menyita banyak waktu, waktu yang tersedia tidak sebanding 

dengan jumlah materi yang harus disampaikan hal ini diperburuk lagi denga 

banyaknya hari libur. 

Za : Banyak sekali ya kendala yang dihadapi dalam pebelajaran matematika, tadi telah 

disebutkan kalau salah satu kendala yang dihadapi adala kekurangan media, berarti 

kalau Ibu mengajar terkadang tidak memakai alat peraga? 

Mul : Ya… seperti itulah. Tapi tergantung dari materi yang akan diajarkan seperti apa 

yang telah saya jelaskan sebelumnya, kalau untuk matematika disini masih 

menggunakan media sedehana tapi yang penting kan media tersebut sekalipun 

sederhana tapi tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Za : Mmm….begitu ya Bu. Ada tidak usaha dari sekolah atau pemerintah untuk 

melengkapi media pembelajaran? 
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Mul : Ada tapi itu masih kurang, perlu ada langkah yang lebih agresif kalau kita ingin 

lebih baik ya terutama dalam hal buku. 

Za : Ya Bu..betul juga itu, terimakasih bu atas keterangannya, cukup itu saja yang saya 

ingin tanyakan. 

Mul : Ya…sama – sama. 

 

Komentar peneliti 

 

 Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika memang sangat banyak, ini 

juga didapat dari hasil pengamatan peneliti di dalam kelas. siswa yang kurang semangat 

dalam belajar, kekurangan media yang ada di sekolah, ketersediaan waktu yang masih belum 

mencukupi kesemuanya itu merupakan kendala tersendiri dalam pembelajaran matematika. 

Terlebih lagi mengajar matematika ditingkat sekolah dasar, guru betul-betul harus sabar dan 

jangan lekas marah.  

 Sekalipun banyak sekali kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika di SD 

Negeri Kalangan tapi guru dengan pengalamnya mengajar mampu untuk mengatasi hal 

tersebut minimal dapat diminimalisir kendala-kendala yang dihadapai. Ini terbukti dengan 

prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Jadi kendala dan keterbatasan yang ada tidak 

dijadikan sebagai alasan untuk tidak menjadi maju dalam ilmu dan pengetahuna tapi dengan 

keterbatasan itu mereka ingin membentuk generasi yang lebih baik dan berkwalitas.  
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Lampiran 13 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

 

Catatan lapangan ke  : 8.2 

Waktu wawancara : Senin 7 September 2009 jam 08.00 

Tempat wawancara : Halaman sekolah 

Pewawancara  : ZA 

Narasumber  : Suhartono (siswa kelas V)  

Topik wawancara : Kendala-kendala dalam Pembelajaran matematika 

 

Transkrip wawancara 

 

Sekolah Dasar Negeri Kalangan terlihat ramai, jam di HP menunjukkan pikul 08.20. 

saat itu bapak ibu guru dan siswa sedang keluar main dan tidak ada kegiatan belajar mengajar 

di ruangan. Setelah memarkir kendaraan saya langsung menuju ruang guru dimana para guru 

berkumpul sambil berbincang-bincang antara satu dengan lainnya termasuk juga di dalamnya 

Bu Mulyani. Setelah ucapkan salam saya lalu masuk untuk salam-salaman sebagai tanda 

keakraban. Setelah mengutarakan maksud kedatangan saya, Bu Mulyani pun mempersilahkan 

saya untuk menunggu di ruang tamu. Setelah Ibu Mulyani tiba, saya pun memulai wawancara. 

Pada kesempatan itu saya melakukan wawancara dengan tema kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pembelajaran matematika. Setelah merasa puas dengan penjelasan yang diberikan oleh 

Bu Mulyani mengenai kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika, saya 

kemudian mencari salah seorang siswa kelas lima untuk saya wawancarai mengenai hal yang 

sama yaitu tentang kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika. Dengan dibantu 

oleh Ibu Mulyani, peneliti tidak kesulitan untuk menemukan siswa yang kelas lima. Setelah 
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bertemu dengan salah seorang siswa kelas V kemudian wawanca pun dimulai, berikut adalah 

cuplikan wawancara selengkapnya. 

 

ZA : Nama mu siap Dik ? 

ST : Nama saya Suhartono, Pak !. 

ZA : Kamu benar Kelas Lima ? 

ST : Ya. 

ZA : Begini Dik, saya mau bertanya kepada kamu tentang apa saja yang menjadi kendala  

kamu dalam belajar matematika, bisa kamu jelaskan apa saja yang menjadi kendala 

kamu dalam belajar matematika 

ST : Kalau yang saya rasakan selama ini yang menjadi kendala dalam belajar matematika 

adalah masih kurangnya ketersediaan buku paket. Karena kekurangan tersebut 

akhirnya satu buku untuk dua orang siswa, yang hal ini terkadang membuat saya 

malas dalam belajar. 

ZA : Selain dari yang tadi kamu sebutkan, apa lagi yang menjadi kendala dalam belajar 

matematika khususnya di dalam kelas. 

ST : Kadang saya merasa bosan dan malas dalam belajar matematika karena Ibu Guru 

terlalu cepat dalam menerangkan pelajaran sehingga saya tidak mengerti dengan apa 

yang dijelaskan. Kalau kami tidak mengerti kami terkadang malu untuk bertanya 

kepada Bu Guru karena sering kali kalau kita bertanya itu dibilangnya kita bodoh, 

jadinya lebih baik tidak usah bertanya dari pada malah diketawakan sama teman-

teman, kan jadi malu. 

za : Kalau dengan tugas-tugas yang diberikan bagaimana? Ada tidak kesulitan yang kamu 

hadapi? 
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ST : Kalau tugas yang diberikan memang tidak ada masalah kalau sudah mengerti, tapi 

kalau belum mengerti ya harus berusaha agar mengerti. Kala saya belum mengerti 

saya akan tanyakan kepada teman yang sudah mengerti.  

ZA : Sudah dulu ya Dik..terimakasih atas informasi yang kamu berikan. 

 

Komentar peneliti 

 

 Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika memang sangat banyak, dari 

hasil wawancara dengan siswa diketahui bahwa sebagian lagi yang menjadi kendala dalam 

pembelajaran matematika adalah keterbatasan buku yang dimiliki oleh sekolah. Hal ini dapat 

berdampak kepada kurang optimalnya siswa dalam belajar karena bagaimanapun juga 

ketersediaan buku sangat menunjang dalam kelancaran proses belajar mengajar. Kekurangan 

buku tersebut bisa disiasati oleh guru dengan mengelompokkan siswa yang saling berdekatan 

tempat tinggal agar dapat belajar secara bersama-sama. Kalau cara yang paling praktis adalah 

dengan mencukupi kekurangan tersebut baik dengan membeli atau dengan mengajukan 

permohonan kepada dinas terkait tentang perlunya kelengkapan sarana pembelajaran dalam 

hal ini yaitu buku.  

 Selain persoalan kekurangan buku, kendala yang dihadapi siswa adalah sikap guru 

dalam mengajar, guru sebaiknya dalam mengajar tidak hanya berorientasi kepada tuntasnya 

segugus materi yang harus disampaikan kepada siswa tanpa memperhatikan apakah siswa 

mengerti atau tidak dengan apa yang diajarkan. Mengedepankan kepahaman siswa barang kali 

lebih tepat dari pada hanya mengejar target. Kalau memang materi yang telah disiapkan tidak 

bisa rampung dalam jangka waktu yang telah ditentukan, solusi yang diberikan kepada siswa 

bukan dengan melakukan penjelasan sepintas lalu . Untuk mengatasi hal tersebut guru bisa 

meminta penambahan jadwal atau dengan melakukan les. 
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Lampiran 14 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

 

Catatan lapangan ke  : 9 

Waktu wawancara : Senin 05 Oktober 2009 jam 08.00 

Tempat wawancara : Ruang Kepsek 

Pewawancara  : ZA 

Narasumber  : Kepala Sekolah 

Topik wawancara : Prestasi belajar siswa 

 

Transkrip wawancara 

Saya tiba di Sekolah Dasar Negeri Kalangan jam di HP menunjukkan waktu 08. 00, 

sekolah kelihatan sangat ramai sekali, maklum karena siswa lagi keluar main sehingga banyak 

diantara siswa yang saling kejar-kejaran dan bergembira dengan kesibukan mereka masing-

masing. Setelah samapi di sekolah saya langsung memarkir motor ditempat parkir yang telah 

disediakan. Sebelum saya menemui kepala sekolah saya menyempatkan diri berbincang-

bincang dengan salah seorang guru sambil menanyakan keberadaan Bapak Kepala Sekolah, 

setelah mendapat jawaban bahwa bapak kepala sekolah berada diruangan saya langsung 

menghadap untuk melakukan wawancara berikutnya. Untuk lebih jelasnya mengenai cuplikan 

wawancara dapat disajikan seperti berikut ini: 

 

Za : Assalamualaikum 

Ks : Walaikum salam, silahkan duduk. 

Za : Terimakasih Pak.  

Za : Saya mau melanjutkan wawancara saya dengan bapak. 
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Ks : Ya, silahkan tentang apa? 

Za : Tentang prestasi yang pernah diraih oleh siswa, terutama dalam bidang akademik, 

bisa bapak terangkan? 

Ks : Kalau dibidang akademik siswa kami tidak terlalu banyak, karena akhir-akhir ini 

perlombaan jarang diadakan, tapi sekedar informasi saja untuk melengkapi 

penelitianmu. Ada beberapa prestasi yang pernah diraih oleh siswa seperti juara I 

pada olimpiade IPA tingkat kecamatan di tahun 2007, kemudian olimpiade IPA 

tingkat kabupaten pada tahun 2008 mereka dapat juara II dan juara I matematika 

tahun 2007, kemudia pernah juga mendapat juara III lomba dokter cilik tingkat 

kecamatan. Kalau yang sampai provinsi siswa kami pernah mengikuti lomba catur.  

Za : Ternyata banyak juga prestasi siswa yang telah diraih. 

Ks : Begitulah. 

Za : Ada tidak program atau semacam hadiah yang diberikan kepada siswa yang 

berpresati di sekolah? 

Ks : Ada…Setiap akhir semester di sekolah, kami mengadakan acara pembagian hadiah 

kepada siswa-siswa yang berpresatasi sebagai salah satu penghargaan sekaligus cara 

yang kami lakukan agar siswa tetap semangat dan termotivasi dalam belajar. Hadiah 

tersebut diberikan kepada siswa yang meraih peringkat satu, dua dan tiga di kelas. 

Pemberian hadiah tersebut dilakukan pada setiap akhir  semester sebelum libur 

semester. Hadiah yang diberikan terkadang berupa uang dan buku tulis. Memang 

kalau dilihat dari jumlahnya tidaklah banyak, tapi yang terpenting adalah tujuan dari 

pemberian hadiah tersebut yaitu sebagai penghargaan dan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa”. 

Za : Itu saja yang perlu saya ketahui untuk saat ini, terimakasih banyak Pak. 

Ks  : Samaa-sama  
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Za : Saya pamit dulu pak 

Ks ; Ya silahkan. 

 

Komentar peneliti 

 Setelah mendapat keterangan dari kepala sekolah dan diperkuat dengan dokumen yang 

ada ternyata siswa Sekolah Dasar Negeri Kalangan sangat banyak dalam menoreh prestasi. 

Prestasi yang diraih oleh siswa merupakan bentuk komitmen siswa, bahwa dalam meraih 

prestasi tersebut perlu ada kerjasama yang baik dari setiap komponen pendidikan seperti guru, 

kepala sekolah, pemerintah juga masyarakat secara umum.  

 Dengan pemberian hadiah kepada siswa yang berpresati hal ini tentu sangat baik untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan semangat belajar siswa. Dengan adanya pemberian hadiah 

tersebut siswa akan lebih termotivasi lagi untuk belajar agar dapat meraih hadiah. Selain itu 

guru sebagai tenaga pendidik merupakan ujung tombak sebagai agen perubahan kearah 

kemajuan dengan memberikan yang terbaik kepada anak didik dalam dunia pendidikan. 

Segudang prestasi yang telah diraih oleh guru dalam mencetak SDM di Indonesia secara 

umum perlu dipertahankan dan diberi penghargaan agar tetap semangat dlam menjalankan 

tugas mula mereka. 
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Lampiran 15 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

 

Catatan lapangan ke  : 10 

Waktu wawancara : Senin 03 Agustus 2009 jam 08.00 

Tempat wawancara : Halaman sekolah  

Pewawancara  : ZA 

Narasumber  : Warsini Anggraini (siswa kelas V) 

Topik wawancara : Tugas sekolah 

 

Transkrip wawancara 

 

Seperti pada minggi sebelumnya saya berusaha datang pagi ke SD N Kalangan agar 

dapat melihat secara langsung PBM matematika. saya tiba di Sekolah Dasar Negeri Kalangan 

sekitar jam 07.00. setelah memarkir kendaraan saya masuk kehalaman sekolah dan bertemu 

dengan Kepala Sekolah untuk sekedar memberitahukan akan kedatangan saya. Pada saat saya 

tiba di Sekolah Dasar Negeri Kalangan jam di HP menunjukkan tepat pukul 07.00, sekolah 

masih terlihat ramai dengan kedatangan para siswa yang berbondong-bondong memasuki 

halaman sekolah. Tepat pukul 07.15 bel berbuci pertanda jam pelajaran akan dimulai dan 

siswa pun dengan santai dan tertib memasuki kelas mereka masing-masih. Setelah bertemu 

dengan Bu Mulyani saya meminta ijin agar bisa untuk mengikuti proses belajar mengajar di 

dalam kelas dengan tujuan agar saya mendapat gambaran yang jelas tentang bagaimana 

pelaksanaan PBM Matematika di Kelas lima. Saya pun ikut masuk dengan mengikuti bu Mul 

dibelakangnya dan saya mengambil tempat duduk dipaling belakang agar tidak menggangu 

jalannya PBM. 
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Setelah duduk sebagaimana layaknya seorang siswa selama kurang lebih 70 menit, 

bel berbunyi lagi tepat pada pukul 08.25 menit pertanda keluar main. Setelah siswa keluar 

main, saya menemui salah seorang yaitu Warsini Anggraini siswa kelas V untuk melakukan 

wawancara. 

Berikut adalah transkrip lengkap wawancaar kami. 

 

Za : Namamu siap dek..? 

Wa : Warsini Anggraini. 

Za : Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran matematika di kelasmu? 

Wa : Bagus Pak. sangat menyenangkan. 

Za : Kenapa? 

Wa : Karena buguru saat mengajar kami matematika tidak pernah memarahi kami kalau 

kami tidak bisa mengerjakan tugas. Bu guru dengan sabar akan menjelaskan lagi 

kepada kami. Setelah menjelaskan materi kami diberi beberapa soal latihan. Latihan 

itu kan untuk menguji kemampuan saya, kalau saya bisa mengerjakannya dengan 

benar saya sangat senang sekalai tapi kalau salah ya sedih juga. Ketika kami belajar 

guru tidak hanya menjelaskan saja, tapi juga ada latihan mengerjakan soal-soal bu 

guru memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut belajar menjadi guru di depan 

kelas. Dengan mengerjakan tugas di depan kayaknya saya seperti guru. 

Za : Apakah kamu sering disuruh maju untuk mengerjakan tugas? 

Wa : Ya. Sering… 

Za : Bagai mana cara kamu belajar matematika sehingga bisa mendapat nilai yang 

bagus? 

Wa : Pelajaran matematika pada awalnya memang terasa sulit, tapi kalau kita mau 

pelajari dengan tekun dan rajin berlatih malah belajar matematika lebih 
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mengasyikkan dari belajar IPS. Karena menurut saya belajar matematika itu tidak 

perlu dihafal seperti pelajaran yang lain. Cara yang selama ini saya lakukan adalah 

dengan banyak melakukan latihan baik itu di sekolah maupun di rumah. Kalau 

latihan yang rutin yaitu mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh Ibu guru. 

Selain mengerjakan tugas dari Ibu guru, saya juga berlatih dengan mengerjakan 

soal-soal yang ada di buku paket bahkan terkadang Ibu saya membuat soal untuk 

saya kerjakan. Nanti kalau dari latihan tersebut ada yang tidak bisa dikerjakan 

pertama kali saya akan bertanya kepada Ibu saya karena beliau juga seorang guru”. 

Za : Apa kamu senang kalau ada latihan atau PR yang diberikan? 

Wa : Ya saya senang, karena ada pekerjaan yang akan saya lakukan nanti setelah pulang.  

Za : Oo..begitu ya.. Kalau tugasmu itu tidak diperiksa atau tidak ditanyakan oleh bu guru 

bagaimana perasaanmu? 

Wa : Kalau bu guru tidak memeriksa dan menilai PR yang telah saya kerjakan, saya 

merasa malas untuk mengerjakan tugas lagi, karena kalau diperiksa ada rasa bangga 

dalam hati apalgi kalau dapat seratus. Kalau tugasnya diperiksa saya selau sungguh-

sungguh untuk mengerjakannya, tapi kalau tidak saya jadi malas. 

Za : Yaa…udah tetap belajar yang rajin ya…biar tambah pintar 

Wa : Makasih pak… 

 

Komentar peneliti 

 

 Pemberian tugas dalam bentuk apapun baik itu tugas rumah atau tugas yang lainnya 

sebaiknya selalu diperiksa atau minimal ditanyakan kepada siswa agar siswa timbul semangat 

untuk mengerjakan tugas dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya.  
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 Tugas yang telah diberikan oleh guru bila tidk diperiksa atau tidak ditanya kepada 

siswa akan bedampak negatif terhadap belajar siswa, seperti siswa yang rajin pada mulanya 

dalam mengerjakan tugas akan menjadi malas, karena tidak ada perhatian dari guru terhadap 

tugas tersebut. Sedangkan siswa yang tidak atau malas dalam mengerjakan tugas akan merasa 

keenakan dan tidak akan segan-segan meninggalkan tugas yang diberikan. Atas dasar itulah 

guru perlu untuk selalu memeriksa atau menanyakan mengenai tugas yang teleh ia berikan. 
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