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ABSTRAKS 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

PENERAPAN TEKNIK INDUKSI PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI KEDAWUNG 

3 TAHUN 2011/2012  

 

Ina Suryani, A510 080 218 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika bagi siswa 

kelas IV SD Negeri Kedawung 3 tahun pelajaran 2011/2012 melalui penggunaan Teknik 

Induksi.  

 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 

siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian  adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 

Kedwadung 3, kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang berjumlah 29 siswa. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang mempunyai empat 

buah komponen yaitu  pengumpulan data,reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada Peningkatan hasil belajar 

mata pelajaran Matematika melalui penerapan Teknik Induksi pada siswa kelas IV SD. Hal 

itu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya hasil belajar pada setiap siklusnya. Pada siklus I 

niai rata-rata siswa 65,58 mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 75,34 dan pada 

siklus III mencapai 85,17. Dengan demikian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa 

pembelajaran matematika dengan menggunakan Teknik Induksi dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Kedawung 3, kecamatan Kedawung, 

Kabupaten Sragen. 

 

 

Kata kunci : hasil belajar, teknik induksi  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Pendidikan adalah wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur  

dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat 

diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai 

indvidu maupun sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan makhluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa. Perilaku-perilaku yang dimaksud di atas, adalah seperti yang tercantum 

di dalam penjelasan Undang - undang tentang  Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 

2003 pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa: “Setiap satuan pendidikan formal maupun 

nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan 

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, 

sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. (Depdiknas 2003:15)”  

Pendidikan sekolah atau pendidikan formal telah dilaksanakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sebagaimana terdapat dalam pasal 1 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara (Depdiknas 2003:1) 

  

Sedangkan pemerintah sendiri juga ikut mendorong program pendidikan 

tersebut dengan dimuatnya suatu peraturan tentang pendidikan di dalam suatu Undang-

undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap 



warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan ayat (3) ditegaskan bahwa 

“pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. 

Untuk mewujudkan tekad tersebut di atas, dibutuhkan guru-guru yang dapat 

mengajarkannya dengan baik dan benar, dalam arti guru di tuntut menguasai bahan 

ajar, guru mampu mengelola program pembelajaran, guru mampu mengelola kelas, 

menggunakan media dan sumber pengajaran, mengelola interaksi belajar mengajar, 

guru  menguasai landasan-landasan kependidikan, dan guru mampu menilai prestasi 

belajar siswa untuk kepentingan pengajaran. Hal ini sesuai dengan pendapatnya 

Samana (1994: 61-67) 

    

Dalam hal ini juga dipertegas dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 tahun 

2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa 

“bimbingan pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”. 

Menurut Sunaryo Kartodinoto (1996: 78) Pendidikan juga diartikan suatu proses 

membawa manusia dari apa adanya kepada bagaimana seharusnya. Selain tersebut di 

atas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2005 tentang Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), maka dengan KTSP inilah tiap tingkat satuan pendidikan berhak 

menyusun kurikulum sendiri sesuai eksistensi satuan pendidikan yang bersangkutan. 

  Berdasarkan uraian di atas, pendidikan harus dilaksanakan dengan kesadaran 

dan tanggung jawab yang tinggi dari siswa, orangtua, guru, sekolah, masyarakat dan 

pemerintah. Dalam proses pembelajaran harus ada pembimbingan, latihan-latihan, 

percobaan, dan pemahaman para pendidik terhadap kondisi awal siswa, sehingga dapat 

digunakan untuk memberi motivasi belajar: 

  Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pengembangan 

kemampuan siswa sekolah dasar dalam bidang ilmu pengetahuan, di antaranya adalah 

pelajaran matematika yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang 

lebih tinggi, mengembangkan bakat dan minat serta adaptasi dengan lingkungan. Melatih 



keterampilan siswa untuk berpikir secara kreatif dan inovatif melalui pembelajaran 

matematika merupakan pelatihan awal bagi siswa untuk berpikir kritis, dalam 

mengembangkan daya cipta dan minat siswa sejak dini. Sehubungan dengan hal ini, 

pengajaran matematika mendapat perhatian besar untuk seluruh jenjang pendidikan, 

terutama tingkat sekolah dasar. Keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada 

kompetensi guru dan siswa sehingga lebih bermakna apabila menggunakan media dan 

teknik yang tepat untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti masih banyak temuan siswa yang 

kurang memahami materi pembelajaran, sementara guru belum optimal menggunakan 

sarana dan pra sarana serta memilih teknik yang tepat khususnya mata pelajaran 

matematika. Hal ini sangat dirasakan pada pendidikan tingkat dasar. Matematika sendiri 

adalah salah satu pelajaran yang diberikan  di sekolah tingkat dasar sampai perguruan 

tinggi, di setiap sekolah dasar maupun perguruan tinggi pelajaran matematika adalah 

sebagai momok yang menakutkan, oleh karena itu peran kami selaku calon guru ingin 

merubah pelajaran yang menakutkan menjadi menyenangkan. Matematika adalah salah 

satu  dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Hal Ini tidak berarti 

keterampilan yang lain tidak perlu. Matematika adalah pelajaran yang mempelajari 

tentang hitungan. Akan tetapi, di sekolah dasar (SD),  sangat disayangkan pelajaran 

matematika belum mendapat perhatian yang sepenuhnya dari guru. Ini terbukti, menurut 

pengamatan penulis, guru jarang sekali memfasilitasi para siswanya mengembangkan 

pelajaran matematika dalam kegiatan pembelajaran  di kelas. 

Sehubungan dengan uraian  di atas, kegiatan pembelajaran  di SD pelajaran 

matematika menjadi salah satu bagian pengetahuan yang harus diajarkan kepada siswa 

dan dikuasai oleh siswa. Dengan kemampuan yang dimilikinya, siswa akan mampu 

berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungannya. Pelajaran matematika  ini adalah 



satu keterampilan yang harus dibekalkan kepada setiap siswa sejak dini.  Dalam 

mengajar guru memilih teknik yang paling tepat untuk mengatasi kesulitan siswa dalam 

mengekspresikan ide, gagasan ke dalam bentuk pengajaran. Guru memilih penggunaan 

teknik induksi  ini diharapkan menjadi solusi dalam pengembangan pengajaran 

matematika. Dalam menerapkan model ini guru harus menguasai materi yang diajarkan, 

karena model pembelajaran ini merupakan mata pelajaran yang diujikan atau pelajaran 

pokok. Pembelajaran matematika semakin baik, karena siswa diberi kesempatan untuk 

menuangkan ide-idenya ke dalam sebuah pembelajaran secara bebas dan terkendali.   

Untuk memupuk bakat dan kreativitas siswa perlu diberi bimbingan-bimbingan 

yang berupa pengetahuan dasar tentang cara dan unsur-unsur yang perlu diterapkan 

dalam pembelajaran matematika. Frekuensi latihan perlu ditambah sehingga timbul rasa 

senang jika mengikuti pelajaran. Implikasi uraian di atas berkaitan dengan penelitian ini 

adalah perlu adanya peningkatan kemampuan siswa kelas IV dalam pembelajaran 

matematika melalui penggunaan teknik induksi. Namun, berdasarkan hasil observasi 

awal yang dilakukan peneliti, kualitas kemampuan matematika siswa kelas IV SD Negeri 

Keadawung 3  masih tergolong rendah. Hal ini terlihat ketika mereka diberi pertanyaan 

secara lisan. Dari 29 siswa di kelas itu, hanya 10 orang yang menjawab secara lancar. 

Menurut hasil wawancara dengan siswa dan guru kelas IV SD Negeri Kedawung 3, 

rendahnya kemampuan siswa disebabkan oleh beberapa faktor.  

a)  Siswa jarang diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya.. 

b) Guru tidak menggunakan kiat-kiat khusus dalam mengajarkan pelajaran matematika  

kepada siswanya. 

c)  Siswa bosan ketika diajak berkomunikasi dengan guru. 

Berangkat dari latar belakang, perlu dicarikan alternatif pemecahan agar 

masalah itu dapat diminimalisir. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah 



dengan cara mengajarkan pelajaran matematika dengan penggunaan teknik induksi untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Kedawung 3,  

tahun pelajaran 2011/2012. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat 

didefinisikan masalah yang timbul antara lain :  

1. Masih kurangnya keaktifan siswa selama proses belajar matematika. 

2. Kurang tepatnya metode dan pendekatan yang digunakan guru dalam 

penyampaian materi. 

3. Kurangnya minat siswa dalam mata pelajaran Matematika  

4. Masih rendahnya hasil belajar matematika. 

5. Kurang optimalnya dalam pemanfaatan media pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah  

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam maka perlu adanya pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Mata pelajaran dalam penelitian ini adalah pembelajaran Matematika. 

2. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai peningkatan hasil belajar mata 

pelajaran Matematika melalui penerapan teknik induksi pada siswa kelas IV 

SD Negeri Kedawung 3 tahun 2011/2012. 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah ”Apakah penggunaan teknik 

induksi dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 

Kedawung 3  Tahun Pelajaran 2011/2012?” 

 

 

 



E. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar 

matematika mealui penerapan teknik Induksi pada siswa kelas IV di SD Negeri 

Kedawung 3 tahun pelajaran 2011/2012.  

F.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Guru : 

a. Guru mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan teknik induksi 

yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika penjumlahan dan 

pengurangan bilangan pecahan di kelas IV sekolah dasar 

b. Memudahkan guru dalam penanaman konsep tentang penjumlahan dan 

pengurangan bilangan pecahan 

c. Guru bisa menciptakan pembelajaran  PAIKEM yang berpusat pada 

siswa.  

2. Bagi sekolah : 

 Hasil penelitian ini akan memberiakn kontribusi positif pada sekolah dalam 

rangka perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran  

3. Bagi orang tua  

Orang tua mendapat pengetahuan tentang penggunaan Teknik Induksi yang 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Teknik Induksi  

Hakekat Teknik Induksi  

Matematika adalah ilmu deduksi, matematika tersusun deduksi akromatik. 

Namun sesuai dengan perkembangan intelektual siswa di Sekolah Dasar, 

maka dalam pembelajaran matematika perlu ditempuh pola pikir atau pola 

pendekatan induksi. Artinya pemahaman konsep-konsep melalui contoh-

contoh tentang sifat-sifat sama yang dimiliki dan yang tidak dimiliki oleh 

konsep-konsep tersebut merupakan tuntutan pembelajaran anak SD, 

misalnya dalam pengenalan bangun datar, tidak diawali oleh definisi 

bangun-bangun tersebut dan mengenal namanya. Setelah memahami 

mana yang bersesuaian siswa dapat memperkaya dalam situasi yang 

khusus. (Sukirman, dkk 2007: 223). 

 

Metode Induksi dimulai dengan pemberian berbagai kasus, fakta, contoh 

atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prisip. Kemudian 

siswanya dibimbing untuk berusaha keras merumuskan atau 

menyimpulkan prinsip dasar dari pembelajaran tersebut. Metode ini 

disebut metode discovery Socratic. ( Hamdani, 2010:164 ) 

 

Induksi matematika marupakan teknik pembuktian yang baku di dalam 

matematika. Melalui Induksi matematika kita dapat mgurangi langkah – 

langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk kedalam satu satu 

himpuanan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah. Teknik induksi adalah 

pengambilan keputusan dari suatu masalah dari secara umum ke khusus atau 

cara penalaran untuk menemukan suatu rumusan atau theorema baru tapi tidak 

diakui keabsahanya maka teknik dapat di terapkan di SD. 

Penerapan teknik induksi dalam matematika digunakan untuk 

memperoleh dugaan-dugaan tentang rumus atau teorema. Rumus atau 

teorema yang diperoleh dengan penerapan teknik induksi belum dapat 

dikatakan absah sebagai rumus atau teorema. Namun demikian, 

penerapan induksi sangat penting dalam pembelajaran siswa di sekolah-

sekolah, khususnya di SD dan SLTP karena penerapan ini mudah diikuti 

oleh siswa. Penerapan induksi bermula dari percobaan-percobaan atau 



contoh-contoh dan dari contoh-contoh tersebut dicari pola atau ciri 

kesamaannya untuk dapat disusun menjadi suatu kesimpulan yang berupa 

rumus atau teorema dugaan. (Sukirman, dkk 2007: 223).  

 

Teknik induksi merupakan salah satu cara/teknik yang dapat di 

gunakan dalam pembelajaran matematika terutama pada sekolah tingkat dasar, 

karena di sekolah tingkat dasar pembelajaran yang digunakan adalah belajar 

sambil bermain sehingga peneliti ingin menerapkannya pada anak kelas 

empat, peneliti beranggapan bahwa teknik induksi menarik untuk digunakan 

dalam pembelajaran matematika tentang operasi hitung. Dari para ahli 

pendidikan pernah menerapkannya dengan teknik induksi yaitu pada lomba 

karya ilmiah oleh Risnoto, S.Pd  Guru SD Negeri 04 Widodaren, Kecamatan 

Petarukan, Kabupaten Pemalang dengan menyimpulkan bahwa penggunaan 

teknik induksi dapat meningkatkan  keaktifan siswa dan hasil  belajar  

matematika siswa kelas II SD Negeri 04 Widodaren  tentang penjumlahan dan 

pengurangan bilangan pecahan.  

B. Pembelajaran  di SD 

1. Matematika  

Istilah matematika berasal dari kata Yunani “mathein” atau 

“manthenein”, yang artinya “mempelajari”. Mungkin juga, kata tersebut erat 

hubungannya dengan kata Sansekerta “medha” atau „widya‟ yang artinya 

„kepandaian‟, „ketahuan‟, atau „intelegensi‟ ( Moch. Masykur: 2007: 175 ). 

Menurut Johnson dan Myklebust yang ditulis kembali oleh Mulyono (2003: 

252) matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan 

fungsi teoretisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Matematika timbul 

karena fikiran – fikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan 

penalaran ( Rusefendei: 1980 :148 ). 



Menurut (Herman Hudoyo, 2005 : 63), ”Hakekat matematika adalah 

berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur dan hubungan-hubungannya yang 

diatur menurut urutan yang logik”. Hal ini berarti bahwa simbol-simbol dalam 

matematika bersifat abstrak dan kebenarannya berdasarkan alasan logik 

sehingga belajar matematika merupakan aktvitas mental, untuk mendapatkan 

pengertian hubungan– hubungan dan simbol–simbol yang kemudian dapat 

diterapkan ke dalam situasi yang real/nyata. Matematika adalah ilmu tentang 

sesuatu yang memiliki pola keteraturan dan urutan yang logis. Menemukan 

dan mengungkap keteraturan atau urutan ini dan kemudian memberikan arti 

merupakan makna dari mengerjakan matematika. 

Tujuan pembelajaran matematika antara lain: (1) melatih cara berpikir 

dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan 

penyelidikan, explorasi, eksperimen, menunjukan kesamaan, perbedaan, 

konsisten, dan inkonsisten (2) mengembangkan aktifitas kreatif yang 

melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan pengembangan pemikiran 

divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi-prediksi serta mencoba-

coba, (3) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah serta (4) 

mengembangkan kemapuan menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, catatan 

grafik, peta, diagram, dan menjelaskan gagasan. 

Dapat disimpulkan pembelajaran matematika adalah upaya 

menciptakan cara berpikir logis dan dekduktif dengan bahasa simbolik yang 

diterjemahkan dari permasalahan sehari-hari. Pembelajaran matematika di SD 

berperan penting dalam pengajaran,  selain itu dapat  digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan serta dapat menambah pengalaman anak.  



Menurut, Kusumo Priyono (2001: 15) berpendapat, bahwa pembelajaran 

matematika bertujuan untuk : 

a. Merangsang dan menumbuhkan imajinasi dan daya fantasi siswa .  

b. mengembangkan daya penalaran sikap kritis serta kreatif. 

c. Mempunyai sikap kepedulian terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

d. Dapat membedakan perbuatan yang baik dan perlu ditiru dengan yang  

buruk dan tidak perlu dicontoh. 

e. Menumbuhkan  rasa hormat dan mendorong terciptanya kepercayaan diri 

dan sikap terpuji pada siswa. 

 

Berdasarkan  uraian di atas pembelajaran matematika juga dapat 

meningkatkan kemampuan pengetahuan siswa, jadi para pembelajar harus 

sering mengikuti aktivitas siswa  dalam berbagai macam situasi. Di samping 

itu, mereka juga harus terlibat dalam proses pembelajaran dan berusaha untuk 

memahami apa yang mereka bicarakan. Hakikat pembelajaran matematika ini 

adalah  Sebagai wacana untuk menambah pengetahuan peningkatan hasil 

belajar matematika di Kelas IV SD Negeri Kedawung 3 tahun pelajaran  

2011/2012, maka guru harus menguasai beberapa metode untuk 

menghilangkan kejenuhan anak. Menurut Hastuti  (1996: 104) dalam 

pengajaran pelajaran matematika guru dapat menggunakan metode-metode 

bervariasi untuk menghindari kejenuhan pada siswa. Ada 10 metode yang 

dapat dipakai dalam kegiatan belajar mengajar menurut Hastuti  (1996: 104), 

yaitu: 

a. Metode Ceramah 

b. Metode Tanya  Jawab 

c. Metode Diskusi 

d. Metode Demonstrasi 

e. Metode Eksperimen 

f. Metode Latihan (Drill) 

g. Metode Pemberian Tugas atau Resitasi 

h. Metode Karya Wisata. 

i. Metode Belajar Kelompok 

j. Metode Sosiodrama 

 



2. Belajar  

Skinner (2002: 26) berpandangan bahwa ”belajar adalah suatu 

perilaku”. Pada saat orang belajar maka responnya menjadi lebih baik dan 

sebaliknya bila tidak belajar responnya menjadi menurun sedangkan menurut 

Gagne (Yamin, 2005: 17), ”belajar merupakan kegiatan yang kompleks di 

mana setelah belajar tidak hanya memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan nilai, akan tetapi siswa harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan 

mengembangkan pemikirannya karena belajar merupakan proses kognitif”. 

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Purwadarminta: 109) 

”belajar diartikan berusaha (berlatih dsb) supaya mendapat suatu kepandaian”  

Belajar dalam penelitian ini diartikan segala usaha yang diberikan oleh 

guru agar siswa dapat dan mampu menguasai apa yang telah diterimanya 

dalam hal ini adalah pelajaran matematika. Morgan mengemukakan, ”belajar 

adalah setiap yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai 

suatu hasil dari latihan atau pengalaman”. Matematika merupakan ilmu yang 

berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur yang abstrak dan 

hubungan antara hal-hal tersebut. Untuk dapat memahami struktur dan 

hubungan-hubungannya diperlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang 

terdapat dalam matematika 

3. Hasil belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai setelah dilaksanakan 

program kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hasil belajar dalam 

periode tertentu dapat dilihat dari nilai raport yang secara nyata dapat 

dilihat dalam bentuk angka-angka 



Menurut Gagne (Abin Syamsuddin Makmun, 2003: 22) 

mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar yaitu :  

1. Ketrampilan intelektual : kapasitas intelektual seseorang. 

2. Strategi kognitif: kemampuan mengatur cara belajar dan 

berfikir seseorang. 

3.  Informasi verbal: kemampuan menyerap pengetahuan 

dalam arti informasi dan fakta. 

4.   Ketrampilan motoris : menulis, menggunakan 

peralatan. 

5. Sikap dan nilai: kemampuan ini berhubungan dengan 

tingkah laku. 

b. Factor yang mempengarui hasil belajar  

Menurut Ahmadi (1998: 72), setiap aktifitas yang dilakukan 

oleh seseorang tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik 

yang cenderung mendorong maupun yang menghambat. Demikian 

juga dialami belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa itu 

adalah sebagai berikut : 

1) faktor Internal 

 Faktor internal ada1ah faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa. Faktor ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:  

a) Faktor Intelegensi. 

 Intelegensi dalam arti sempit adalah kemampuan untuk 

mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir 

perasaan.  

b) Faktor minat  

Minat adalah kecenderungan yang mantap dalam subyek untuk 

merasa tertarik pada bidang tertentu. Siswa yang kurang 

berminat dalam pelajaran tertentu akan menghambat dalam 

belajar. 

c) Faktor keadaan fisik dan psikis  



Keadaan fisik menunjukkan pada tahap pertumbuhan, 

kesehatan jasmani, keadaan alat-alat indera dan lain 

sebagainya.  

2) faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Faktor eksternal dapat dibagi 

menjadi beberapa bagian yaitu: 

a) faktor guru  

Guru sebagai tenaga berpendidikan memiliki tugas 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, membimbing, 

melatih, mengolah, meneliti dan mengembangkan serta 

memberikan penalaran teknik karena itu setiap guru harus 

memiliki wewenang dan kemampuan profesional, kepribadian 

dan kemasyarakatan. Guru juga menunjukkan fleksibilitas yang 

tinggi yaitu pendekatan didaktif dan gaya memimpin kelas 

yang selalu disesuaikan dengan keadaan, situasi kelas yang 

diberi pelajaran, sehingga dapat rnenunjang tingkat prestasi 

siswa semaksimal mungkin. 

b) Faktor lingkungan keluarga  

Lingkungan keluarga turut mempengaruhi kemajuan hasil 

belajar, bahkan mungkin dapat dikatakan menjadi faktor yang 

sangat penting, karena sebagian besar waktu belajar 

dilaksanakan di rumah, jika keluarga kurang mendukung situasi 

belajar. Seperti kericuhan keluarga, kurang perhatian orang tua, 



kurang perlengkapan belajar maka hal tersebut akan 

mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar. 

c). faktor sumber – sumber belajar  

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dalam proses 

belajar adalah tersedianya sumber belajar yang memadai. Sumber 

belajar itu dapat berupa media/alat bantu belajar serta bahan baku 

penunjang. Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat 

digunakan untuk membantu siswa dalam melakukan perbuatan 

belajar agar pelajaran menjadi lebih menarik dan konkret.      

4. Manfaat Media  

Media pengajaran merupakan salah satu sarana dan prasarana yang 

menunjang dalam kelancaran kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu 

sekolah sebagai satuan pendidikan berkewajiban untuk menyediakan sarana 

dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Menurut Undang-

undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya 

pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa: 

Setiap satuan pendidikan formal maupun non formal menyediakan sarana 

dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesusai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, 

sosial, emosional, dan peserta didik”. 

 

Peryataan tersebut diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa:  

“Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya 

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan”. 

 



Adapun kegiatan yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran  

tentang keefektifan siswa dan waktu yang digunakan dan hal ini dipertegas 

lagi menurut PP No 19 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa: “Beban 

belajar untuk SD SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau 

bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu 

setiap semester dengan sistem tatap muka, penguasaan, penguasaan struktur, 

dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-

masing”. Sedangkan PP No 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1 dinyatakan bahwa : 

“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan di selenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotiVasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreatiVitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”. 

 

Terdapat media pengajaran yang dapat digunakan guru dalam 

mengajar diantaranya adalah video, film, OHP, CD, tape recorder, radio, dan 

televisi. Pemilihan atau penggunaan media-media pengajaran dalam proses 

pembelajaran harus tepat dan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

oleh peserta didik. Menurut H. Muhammad Ali (1987: 92), dalam memilih 

media pengajaran yang tepat seorang guru harus memperhatikan beberapa 

faktor yaitu: 

a. Jenis kemampuan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan. Sebagai 

mana diketahui bahwa tujuan pengajaran menjangkau daerah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bila akan memilih media harus di 

sesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. 

b. Kegunaan dari berbagai jenis media itu sendiri. Setiap jenis media 

mempunyai nilai kegunaan sendiri-sendiri, hal ini harus dijadikan 

bahan pertimbangan dalam memilih jenis media yang akan 

digunakan. 

c. Kemampuan guru menggunakan suatu jenis media. Betapapun 

tingginya nilai kegunaan media tidak akan memberi manfaat 

sedikitpun di tangan orang yang tidak mampu menggunakannya. 

d. Fliksibilitas (lentur), tahan lama dan kenyamanan media. Dalam 

memilih media harus mempertimbangkan kelenturan dalam arti dapat 

di gunakan dalam berbagai situasi, juga tahan lama (tidak sekali 



pakai langsung buang) untuk menghemat biaya dan digunakan tidak 

berbahaya. 

e. Keefektifan suatu benda di bandingkan dengan jenis media lain 

untuk digunakan dalam pengajaran suatu bahan pelajaran tertentu. 

 

Sedangkan Menurut (Wina Sanjaya, 2008: 161). Mc Luhan (dalam 

Basuki Wibawa dan Farida Mukti, 2001: 11), media merupakan kata jamak 

dari “medium” yang berarti perantara atau pengantar memberi batasan media 

dengan sangat luas sehingga mencakup semua alat komunikasi dari seseorang 

ke orang lain yang tidak ada di hadapannya. Saluran komunikasi yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan antara sumber (pemberi pesan) dengan 

penerima pesan (Blake dan Horalsen dalam Latuheru, 1988: 11). 

 

a. Jenis – jenis media pembelajaran  

Media dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, 

tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Arif S. Sardiman 

(1996: 28-79) mengklasifikasikan media menjadi: 

a. media grafis,  meliputi: gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, 

kartun, poster, peta/globe, papan flanel, papan buletin. 

b. media audio,  meliputi: radio, alat rekam, pita magnetik, piringan 

hitam, dan laboratorium bahasa, dan 

c. media proyeksi diam, meliputi: film bingkai (slide), film rangkai 

(film strip), OHP, proyector apaque, tachitoscope, microprojection 

dengan  microfilm 

 

Wina Sanjaya (2008: 170-171) mengklasifikasikan media 

menjadi beberapa klasifikasi. 

a. Dilihat dari sifatnya: media auditif, media visual, dan media 

audiovisual. 

b. Dilihat dari jangkauannya: media yang memiliki daya liput yang luas 

seperti radio dan tv dan media yang mempunyai daya liput yang 

terbatas seperti film slide, film, dan video. 

c.   Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya: media yang 

diproyeksikan seperti film slide, flm strip, dan transparansi, dan 

media yang tidak diproyeksikan,  meliputi  radio, gambar, lukisan, 

dan media bahan cetak lainnya. 

b. Tujuan penggunaan media pembelajaran  



Tujuan utama penggunaan media di dalam proses pembelajaran 

ialah agar pesan atau informasi yang dikomunikasikan  dapat diserap 

semaksimal mungkin oleh para siswa sebagai penerima informasi. 

Bahasa yang dikomunikasikan melalui lambang verbal saja 

kemungkinan terserapnya sangat kecil, sebab informasi yang demikian 

itu merupakan informasi yang sangat abstrak sehingga sangat sulit 

dipahami dan diresapi. Penggunaan media dapat memperkonkret 

informasi yang dikomunikasikan sehingga informasi dapat diserap 

semaksimal mungkin oleh si penerima informasi dan menghilangkan 

verbalisme.  

Wina Sanjaya (2008: 169) menyebutkan  bahwa  media dapat:  

(1) mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa, (2)  

mengatasi batas ruang kelas (3)  memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan (4) 

menghasilkan keseragaman pengamatan, (5)  menanamkan konsep 

dasar yang benar, nyata, dan tepat, (6) motvasi dan merangsang 

siswa untuk belajar dengan baik, (7)  membangkitkan keinginan 

dan minat baru, (8)  mengontrol kecepatan belajar siswa, dan (9)  

memberikan pengalaman yang konkret sampai yang abstrak. 

 

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih media 

Wina Sanjaya (2008: 171)  

a. Media hendaknya sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan     

pembelajaran.  

b. Media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran 

c. Media harus memperhatikan efektvitas dan harus efisien. 

d. Media harus sesuai dengan kemampuan guru untuk 

mengoperasikannya. 

Jadi manfat media sangan penting bagi guru maupun bagi murid. Untuk guru 

lebih memudahkan untuk menerangkan suatu materi kepada para peserta didik dan 

menghindari proses pembelajaran yang pasif di dalam kelas. Sedangkan untuk para 

siswa dapat lebih aktif dalm pembelaajran dan saat menerima materi pembelajaran 

tidak monoton hanya mendenganrkan guru ceramah saja.  



C. Hasil Penelitian yang relevan  

Hasil penelitian yang relevan memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan ada hubungannya 

dengan penelitian yang akan dilakukan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Karyani (2006) tentang peningkatan partisipasi 

siswa dalam belajar matematika di SD Negeri 01 Blora kelas V dengan pendekatan 

realistik menyimpulkan bahwa (1) pendekatan realistik memiliki peranan yang berarti 

dalam meningkatkan partisipasi siswa yang meliputi siswa aktif mengerjakan soal-

soal yang diberikan oleh guru, siswa berani menjawab pertanyaan guru/mengerjakan 

soal ke depan, siswa berani maju ke depan kelas untuk menjelaskan pada siswa lain, 

(2) meningkatkan hasil belajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tutik Ningsih (2006) tentang peningkatan 

partisipasi siswa dalam belajar matematika di SD Negeri 03 Boyolali kelas III melalui 

pendekatan peer teacing menyimpulkan bahwa pendekatan peer teacing 

meningkatkan kemampuan (1) bertanya tentang pelajaran yang belum jelas, (2) 

menyampaikan ide atau gagasan, (3) mengerjakan soal-soal latihan, (4) mengerjakan 

PR, (5) mengerjakan soal ke depan kelas, (6) berinteraksi dengan teman. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nana Muslimah (2006) tentang peningkatan 

partisipasi siswa dalam belajar matematika di SD Negeri 01 Pilangsari Sragen melalui 

peningkatan kemandirian dan keaktifan siswa dalam pendekatan pola latihan 

interaktif  menyimpulkan bahwa dengan pendekatan pola latihan interaktif dapat 

meningkatkan kemandirian dan keaktifan siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Widiastuti  (2006) tentang penerapan 

strategi kognitif dalam upaya peningkatan keaktifan  siswa dalam belajar matematika 



Di SD Negeri 01 Jombor, Sukoharjo menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

strategi kognitif dalam kelompok meningkatkan keaktifan siswa yang sangat berarti. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa penggunaan 

pendekatan pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap siswa dalam belajar 

matematika. Peneliti memandang bahwa penggunaan pendekatan pembelajaran dalam 

proses pembelajaran membantu siswa dalam memahami materi matematika dan dapat 

meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Sehubungan dengan hasil 

tersebut maka peneliti mengembangkan penelitian dengan menerapkan pembelajaran 

matematika dengan teknik induksi untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, sehingga dapat diketahui 

perkembangan prestasi belajar siswa. 

 

Table: Variatif Penelitian 

Penelitian th 

Variabel Penelitian 

Pening

katan 

Partisi 

pasi 

Keaktif

an 

Pembj

Mtk 

Realis 

Tik 

Peer  

Teaching 

Pola 

Inter 

aktif 

S. Kog 

nitif 

Teknik 

Induksi 

Karyani 2006 √ √  √ √     

Tutik 

Ningsih 

2006 √ √  √  √    

Nana 

Muslimah 

2006 √  √ √   √   

Diah 

Widiyastuti 

2006 √  √ √    √  

Ina Suryani 2011 √  √ √     √ 

 

 

 



D. Kerangka Berfikir   

Dengan mengptimalkan teknik induksi dalam pembelajaran Matematika pada 

siswa kelas IV, dimungkinkan guru akan lebih mudah menyampaikan suatu materi, 

dan selanjutnya siswa diharapkan lebih mudah memahami serta menumbuhkan daya 

pikir siswa lebih kreatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan alur kerangka berfikir 

1. Kondisi awal  

2. Guru masih menggunakan metode yang konvensional seperti : cerah ( pembelajran 

yang berpusat pada guru ) dan siswa hanya mendengarkan ulasan dari guru saja. 

3. Hasil pembelajaran siswa rendah  

4. Kemudian melakukan tindakan 

5. Tindakan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran adalah penggunaan teknik 

Induksi  

Kondisi Awal 

 

Kondisi Awan 

Guru 

menggunakan 

metode 

konvensional 

Hasil Belajar 

rendah 

Tindakan 

Hasil belajar 

meningkat 

Aktifitas Siswa 

Kegiatan 

pembelajaran 

dengan 

pendekatan 

Teknik 

Induksi 

Kondisi Akhir 



6. Dalam penggunaan Teknik Induksi aktifitas siswa saat kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih aktif dibandingakan dengan penggunaan metode konfensional 

sebelumnya. 

7. Kondisi akhir setelah penggunaan Teknik Induksi hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. 

E. Hipotesis Tindakan 

Penggunaan teknik induksi dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa  

kelas IV SD Negeri Kedawung 3 Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

TEKNIK PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

1. Kuantitatif  

Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti kondisi alamiah, 

dimana peneliti sebagai instrument kunci ( dengan wawancara mendalam ), 

sempel digunakan secara purposive dan snowbal, data masuk diverifikasi 

digunakan dengan triangulasi, dianalisis secara rasional, induktif untuk 

mencari makna dari sesuatu yang diteliti.  

2. Kualitatif 

Kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan filsafat positivism, 

digunakan untuk penelitian pada populasi yang cukup besar, dilakukan 

pengambilan sempel secara random atau acak, menggunakan anget sebagai 

instrumen pengumpulan data, dianalisis secara statistic untuk menguji 

hipotesis.  

3. PTK  

Penelitain Tindakan Kelas (PTK) diambil dari bahasa Inggris classroom 

action research (CAR). PTK semakin diminati oleh professional sebagai 

upaya pemecahan masalah dan peningkatan mutu pembelajaran. PTK 

mendasarkan diri pada apa yang dilakukan guru untuk memperbaiki proses 

pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya   

Jadi PTK bagi guru SD merupakan suatu penelitian penerapan. PTK 

sangant bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pembelajaran di kelas.  

 



 Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif dan mengacu pada Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Kemmis & Tagrat (dalam Budhi Setiawan, 2008: 3) 

menyatakan bahwa PTK adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif yang 

dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat sosial dan bertujuan untuk memperbaiki 

pekerjaan, memahami pekerjaan, serta situasi di mana pekerjaan ini dilakukan. Lebih 

lanjut, menurut Ebbut (dalam Kasihani Kasbolah, 2001: 9) mengatakan PTK 

merupakan studi yang sistematis yang dilakukan dalam upaya memperbaiki praktik-

praktik dalam pendidikan dengan melakukan tindakan praktis serta refleksi dari 

tindakan tersebut.  

Model tersebut  berupa serangkaian digambarkan dalam bentuk spiral. Setiap 

langkah terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan (Planning), pelaksanaan 

tindakan (Acting), pengamatan (Observing), dan refleksi (Reflecting). Berikut ini 

adalah Visualisasi tahap-tahap tersebut: 

 

 

 

 

 

Siklus Action Research (McNiff dalam Budhi Setiawan, 2008: 4) 

Keterangan:  

1. Planning (perencanaan): Bagaimana meningkatkan kemampuan siswa? Mungkin 

harus dengan menggunakan teknik induksi 

2. Acting (tindakan): Menerapkan teknik induksi dalam pembelajaran matematika. 

3. ObserVing (pengamatan): Peneliti mengamati proses penggunaan teknik induksi di 

dalam pembelajaran matematika.  

Reflecting 

Planning 

Acting 

Observing 



4. Reflecting (refleksi): mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan teknik induksi yang 

telah dilakukan pada siklus I dan II. 

 

B. Tempat Penelitian  

1. Tempat penelitain  

Penelitain dilakukan di SD Negeri Kedawung 3 yang berlokasi di 

kecamatan Kedawung kabupaten Sragen. Peneliti mengambil tempat SD 

Negeri Kedawung 3 sebagi tempat penelitian karena lokasi dekat dengan 

tempat penelitian dan sekolah tersebut memiliki jumalah siswa yang 

representative untuk diteliti. Dan lokasi sekolah tersebut mudah dijangkau 

oleh peneliti sehingga lebih efisien dalam mendapt data. 

 

2. Waktu penelitian  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan selama 5 bulan 

dimulai pada bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan Februari tahun 2012, 

karena pada bulan- bulan tersebut pembelajaran aktif sehingga memudahkan 

dalam melakukan penelitian. Untuk lebih jelasnya rincian waktu dan jenis 

kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel Rincian Kegiatan, Waktu, dan Jenis Kegiatan Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan 

Oktober  Nopember  Desember  Januari  Februari  

1 

Persiapan survey awal 

sampai akhir penyusunan 

proposal 

XXXX     

2 
Penyiapan instrumen dan 

alat 
 XXX    

3 Pengumpulan data  X XX   



4 Analisis data   XX XX  

5 Penyusunan laporan    XX XX 

 

C. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dan guru Kelas IV SD Negeri 

Kedawung 3 tahun pelajaran 2011/2012. Jumlah siswa di kelas ini 29 siswa, terdiri 

dari 13  putra dan 16  putri 

D. Data, jenis data dan sumber data  

1. Data  

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan 

memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian 

dapat berasal dari berbagai sumber yang   dikumpulkan dengan menggunakan 

berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung 

2. Jenis data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data kualitatif adalah data yang tidak berwujud angka. Data kualitatif 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Daftar siswa kelas IV SD Negeri Kedawung 3. 

2) Soal – soal tes  

b. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka. Data kuantitatif 

dalam penelitian ini adalah:  

1) Jumlah murid SD Negeri Kedawung 3 

2) Hasil tes  

3. Sumber data  



Ada dua sumber data  yang dijadikan sebagai sasaran. Sumber data 

tersebut meliputi: 

a. Tempat dan peristiwa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, 

yaitu kegiatan pembelajaran matematika  yang berlangsung di dalam 

Kelas IV SD Negeri Kedawung 3. 

b. Informan, penelitian ini adalah guru kelas IV  dan siswa Kelas IV SD 

Negeri Kedawung  

E. Metode pengumpulan data  

1. Observasi  

Pengamatan observasi partisipan,  dilakukan sebelum, selama, dan sesudah 

siklus penelitian berlangsung  untuk mengetahui perkembangan pembelajaran 

matematika yang dilakukan oleh guru dan siswa. Pengamatan difokuskan pada 

kemampuan guru mengelola kelas, menumbuhkan minat dan motivasi belajar 

siswa, menumbuhkan keaktifan siswa, serta kemampuan memanfaatkan 

pembelajaran. Pengamatan difokuskan juga pada keaktifan siswa mengikuti 

proses pembelajaran, minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran 

matematika serta kemampuan siswa dalam penguasaan materi dengan 

menggunakan teknik induksi. 

2. Tes  

Tes digunakan untuk mengetahui perkembangan atau keberhasilan 

pelaksanaan tindakan. Tes diberikan kepada siswa dalam bentuk soal essay 

dan soal cerita. Soal diarahkan seputar unjuk kinerja pembelajaran 

matematika. Adapun bentuk tes yang dilakukan adalah: 

a. mengunakan bentuk Pos tes yaitu tes yang diberikan kepada siswa 

setelah diadakan  pembelajaran dengan menggunakan teknik induksi. 



3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal yang berupa catatan, 

trankip, buku, surat dan agenda. Metode dokumentasi ini mencari data 

tentang: daftar   nama siswa. 

4. Wawancara  

Wawancara adalah cara pengumpulan data dimana peneliti melakukan dialog 

dengan pihak yang kompeten untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Dalam hal ini pihak yang berkompeten adalah guru – guru 

dan kepala sekolah SD Negeri  3 Kesawung.  

F. Trianggulasi 

Triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada (Sugiyono, 2005: 83). 

Menurut Sugiyono (2005: 83 – 84) triangulasi dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu:  

a. Trianggulasi sumber  

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kevalidan data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Yang berarti dari guru dan siswa.  

 

 

 

 

Triangulasi sumber 

b. Trianggualsi teknik  

Data observasi 

pembelajaran 

Pengamatan 

partisipatif Data kenaikan 

nilai hasil belajar 



Triangulasi teknik untuk menguji kevalidan data dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.  

Pengecekan teknik dengan cara membandingkan observasi dengan  

dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

Triangulasi teknik 

 

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi sumber.  Sumber 

data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber observasi 

adalah data hasil observasi. Sumber wawancara adalah hasil dari wawancara kepala 

sekolah, guru dan siswa. Sumber dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pembelajaran 

dan dokumen pribadi siswa. Triangulasi sumber misalnya digunakan untuk mengecek 

informasi kondisi awal kepada guru. Triangulasi sumber akan digunakan peneliti 

untuk mengecek kevalidan data dengan membandingkan dari beberapa sumber yang 

diperoleh. Sedangkan triangulasi teknik akan digunakan peneliti untuk dengan data-

data yang sama dari berbagai tekni 

 

 

G. Teknik analisis data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah  teknik analisis interaktif. Teknik 

tersebut terdiri atas  empat komponen yang mencakup komponen pengumpulan data 

Pengamatan partisipatif 

Sumber data: 

Siswa, guru, 

KBM 

Wawancara 

Penggunaan dokumen 

Nilai hasil belajar 



dan tiga komponen kegiatan yang saling terkait satu sama lain yang meliputi reduksi 

data, dan penarikan kesimpulan teknik analisis interaktif yang di kembangkan oleh 

Miles dan Huberman ( 1992 : 126 ) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Interaktif ( Miles dan Huberman )  

 

Teknik  analisis interaktif ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan 

dan kekurangan dalam proses pembelajaran baik dari sisi siswa maupun guru. Hasil 

analisis akan digunakan dasar dalam penyusunan perencanaan tindakan. Teknik  

analisis ini juga dilakukan pada survei awal, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

kondisi awal ketrampilan siswa. Setelah kondisi awal diketahui, peneliti 

merencanakan tindakan untuk memecahkan masalah, setiap akhir siklus dianalisis 

kelebihan dan kekuranganya sehingga dapat diketahui hasil penerapan tindakan pada 

setiap siklusnya. Secara terperinci, langkah-langkah dalam teknik ini dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

Pengumpulan 

Reduksi data Display data 

Penariakan kesimpulan 



1.  Pengumpulan data, pengumpulan ini dilakukan dengan mencatat dan melihat 

interaksi lisan serta tindakan antara guru dan siswa yang terjadi dalam proses 

pembelajaran dengan cara mendokumentasikan. 

2. Reduksi data, reduksi ini dilakukan dengan menyeleksi dan memilih data yang 

kurang mendukung penelitian. 

3. Displai data, displai ini yang sudah terkumpul dikelompokkan dalam beberapa 

bagian sesuai dengan jenis pemasalahan supaya mudah di mengerti. Data yang 

ada dijabarkan dan ditafsirkan kemudian dibandingkan persamaan dan 

perbedaaanya. 

4. Penarikan kesimpulan, didasarkan reduksi data dan displai data berupa 

perubahan yang terjadi setelah dilakukan tindakan berlangsung secara 

bertahap. Kesimpulan sementara pada akhir siklus 1, kemudian kesimpulan 

akhir pada siklus II, dan seterusnya sampai kesimpulan terakhir pada siklus 

akhir. 

H. Prosedur penelitian 

 Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif dan mengacu pada Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Kemmis & Tagrat dalam Budhi Setiawan, (2008: 3) 

menyatakan bahwa PTK adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif yang 

dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat sosial dan bertujuan untuk memperbaiki 

pekerjaan, memahami pekerjaan, serta situasi di mana pekerjaan ini dilakukan. Lebih 

lanjut, menurut Ebbut dalam Kasihani Kasbolah, (2001: 9) mengatakan PTK 

merupakan studi yang sistematis yang dilakukan dalam upaya memperbaiki praktik-

praktik dalam pendidikan dengan melakukan tindakan praktis serta refleksi dari 

tindakan tersebut.  



Model tersebut  berupa serangkaian digambarkan dalam bentuk spiral. Setiap 

langkah terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan (Planning), pelaksanaan 

tindakan (Acting), pengamatan (Observing), dan refleksi (Reflecting). Berikut ini 

adalah visualisasi tahap-tahap tersebut: 

  

 

 

 

 

 

Siklus Action Research (McNiff dalam Budhi Setiawan, 2008: 4)  

 

Keterangan:  

1. Planning (perencanaan): Bagaimana meningkatkan kemampuan murid? Mungkin 

harus dengan menggunakan teknik induksi. 

2. Acting (tindakan): Menerapkan teknik induksi dalam pembelajaran matematika. 

3. Observing (pengamatan): Peneliti mengamati proses penggunaan teknik induksi di 

dalam pembelajaran matematika.  

4. Reflecting (refleksi): mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan  teknik induksi yang 

telah dilakukan pada siklus I dan II. 

Prosedur penelitian adalah suatu rangkaian tahap-tahap penelitian dari awal 

sampai akhir. Prosedur penelitian ini tampak seperti berikut.  
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Gambar 3. Alur penelitian Tindakan Kelas 

( diadopsi dar Suhardjo dalam Suharsimi Arikunto dkk,2006:74) 

 

 

 

 

Adapun  rancangan prosedur PTK  ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Siklus I, merencanakan tindakan, menyiapkan materi, menyusun skenario 

pembelajaran, instrumen tes, dan instrumen nontes, dan angket  siklus I; 

melaksanakan tindakan sesuai dengan skenario pembelajaran  siklus I; melakukan 

pengamatan pelaksanaan tindakan pembelajaran (KBM). membuat refleksi atas 

tindakan pada siklus I. 

2. Pada Siklus II dan Siklus seterusnya  dilakukan sama seperti siklus I, akan tetapi 

sebelumnya dilakukan perencanaan ulang berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, 

sehingga kelemahan yang ada pada siklus I tidak terulang pada siklus II dan siklus III.  
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I. Indikator pencapean  

Pada penelitian tindakan kelas ini, indikator keberhasilanya 75% siswa dapat 

mencapai atau melebihi KKM mata pelajaran Matematika yaitu 65 setelah 

diterapakan Teknik Induksi di SD Negeri Kedawung 3 tahun 2011/2012.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Profil  SD Negeri Kedawung 3 

Sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah SD Negeri Kedawung 3. 

Meski dilihat dari struktur bangunan lama dan terletak di pedesaan namun kondisi 

fisiknya masih cukup baik dan terawat. hal ini dapat diamati dari cara mengatur dan 

memelihara lingkungan sekolah, halaman sekolah, ruang kelas, ruang kerja guru dan 

kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang UKS, dapur, kantin hingga toilet. Di depan 

halaman sekolah di tanamai berbagai pohon yang rimbun sehingga halaman sekolah 

menjadi lebih rindang. Setiap pagi anak-anak dibuat untuk membersihkan halaman di 

sekitar lingkungan sekolah. Lingkungan sekitar sekolah yang teduh dan dekat dengan 

persawahan di sekitar sekolah membuat kondisi yaman untuk belajar. Terjalinya  

hubungan komunikasi antara sekolah dan masyarakat sekitar cukup baik guna 

tercapainya tujuan pendidikan di SD Negeri Kedawung 3 tersebut. 

Ditinjau dari Sumber Daya Manusia SD Negeri Kedawung 3 mempunyai 

tenaga pengajar yang terdiri dari 11 orang, yaitu: 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, 1 

guru olah raga, 1 guru agama dan 3 guru Wiyata Bhakti. 

Pada tahun ajaran 2010 / 2011 SD Negeri Kedawung 3 ini mempunyai 116 

siswa dengan rincian : siswa kelas I berjumlah 18 siswa, kelas II berjumlah 14 siswa, 

kelas III berjumlah 21 siswa, kelas IV berjumlah 29 siswa, kelas V  berjumlah 19 

siswa, dan kelas VI berjumlah 17 siswa. 



 

B. Diskripsi kondisi awal  

 Untuk mengetahui kondisi di lapangan dilakukan penjajagan awal pada tanggal 

10 – 13 Nopember 2011, melalui  pengamatan dan wawancara. Hasilnya sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran Matematika di SD Negeri Kedawung 3   

Berdasarkan  pengamatan saat proses pebelajaran, terhadap siswa dan  wawancara 

dengan guru, diketahui  bahwa siswa kurang antusias. Beberapa siswa yang duduk di 

deretan belakang melakukan kegiatan lain. Hanya beberapa siswa yang 

memperhatikan guru. 

2. Guru merasa sulit membangkitkan minat siswa. 

Selama pembelajaran berlangsung, siswa menunjukkan sikap acuh tak acuh. Sambil 

berdiri di depan kelas, guru  sesekali terlihat menegur siswa yang perhatiannya tidak 

terfokus pada pembelajaran. Tidak terlihat usaha guru melakukan pendekatan dan 

mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Siswa belum berani berbicara di depan kelas. 

Selama kegiatan pembelajaran siswa  kurang berpartisipasi. siswa belum dapat 

menjawab pertanyaan guru. Siswa tampak bingung, dan takut untuk menjawab 

pertanyaan.  Hanya beberapa orang siswa yang berani meski agak malu-malu 

menjawab pertanyaan di depan kelas.   

4. Guru tidak menggunakan pembelajaran dengan teknik induksi. 

Selama ini, di dalam kegiatan pembelajaran, guru lebih sering menggunakan teknik 

ceramah, tanya jawab, sehingga siswa merasa pembelajaran kurang menarik, 

membosankan, dan monoton. Guru tidak berusaha mengembangkan teknik 



pembelajaran dan sumber belajar yang lain. Oleh karena itu, perlu dicari teknik 

alternatif untuk mengajarkan matematika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembelajaran pada siklus I, siklus II serta temuan yang diperoleh pada 

penggunaan teknik induksi sebagai upaya meningkatkan hasil belajar matematika Kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri Kedawung 3, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan teknik induksi dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berpenyebut tidak sama bagi 

siswa kelas IV SD Negeri Kedawung 3 Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2.  Hipotesis yang berbunyi ”penggunaan induksi untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan bagi siswa kelas IV 

SD Negeri Kedawung 3 Tahun 2011 / 2012 ”dapat diterima. 

 

B. Implikasi  

1. Bagi siswa  

Setelah melakukan pembelajaran dengan menggunkan Teknik Induksi ternyata 

memberikan dampak yang positif bagi anak yaitu lebih antusias dan dapat 

menangkap materi yang diajarkan.  

2. Bagi pendidik  

Dengan menggunkan Teknik Induksi dalam pembelajaran Matematika proses 

pembelaja mengajar lebih efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

C. Saran  

Berkaitan dengan kesimpulan di atas penelitimengajukan saran sebagai berikut:  

1. Bagi sekolah  



a. Untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran atematika pada siswa 

kelas IV supaya mengembangkan Teknik Induksi dalam proses KBM.  

b. Dengan keberhasilan Teknik Induksi , tentunya bisa dikembangkan 

dengan menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi dan kebutuhan anak pada mata pelajaran matematika. 

2. Bagi guru  

a. Untuk meningkatkan hasil belajar Matematika gunakanlah teknik 

induksi pembelajaran yang relevan dengan anak usia SD supaya 

motivasi belajar anak semakin tinggi. 

b. Berusaha untuk meningkatkan kreatifitas dengan menggunakan 

strategi, metode serta teknik yang tepat diataranya Teknik Induksi   

c. Mengubah model mengajar yang selama ini masih didominasi guru ( 

guru lebih aktif dari pada siswa ) menyebabkan daya kreatifitas dan 

aktifitas siswa berkurang sehingga mereka merasa jenuh dan bahkan 

menimbulkan persepsi bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit 

dan diganti dengan penggunaan teknik induksi pada mata pelajaran 

Matematika.  

d. Guru memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa yang masih 

tertinggal jika perlu dengan melibatkan orang tua siswa. 

3. Bagi orang tua  

Bagi orang tua diharapkan dengan adanya penelitian ini dihrapkan dapat 

megetahui Teknik Induksi yang dapat diterapkan pada mata pelajaran 

Matematika.  
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