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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penggunaan Metode Kerja 
Kelompok Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Penjumlahan 
Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat Kelas V SDN 1 Jonggrangan Tahun 
2012/2013. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang 
dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru kelas V SD Negeri 1 Jonggrangan 
selaku observer pembelajaran. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD 
Negeri 1 Jonggrangan. Obyek dalam penelitian ini adalah meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah pada siswa kelas V SD Negeri 1 Jonggrangan 
melalui Penggunaan Metode Kerja Kelompok. PTK ini dilaksanakan dalam dua 
siklus, pada setiap siklus terdiri dari 1 pertemuan dan setiap akhir siklus dilakukan 
evaluasi untuk mengukur tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa. Data 
penelitian diperoleh dari hasil observasi, hasil tes belajar, dan dokumentasi.  
Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata nilai pemecahan masalah 
siswa. Dari hasil tes pada pratindakan, diperoleh rata-rata nilai pemecahan 
masalah siswa sebesar 41,00 dan meningkat sebesar 77,27 pada tes akhir siklus I. 
Pada tes akhir siklus II, rata-rata nilai pemecahan masalah siswa juga mengalami 
peningkatan sebesar 78,82 yaitu sebesar 81,82 pada tes akhir siklus II. Pencapaian 
ketuntasan belajar juga mengalami peningkatan. Pada pratindakan, siswa yang 
tuntas belajar baru sebanyak 9 siswa atau sebesar 41,00%. Pada siklus I 
meningkat menjadi 17 siswa atau sebesar 77,27% dan pada siklus II terjadi 
peningkatan lagi menjadi 18 siswa atau sebesar 81,82%. Kemampuan siswa dalam 
setiap langkah pemecahan masalah mengalami peningkatan  
 
Kata kunci : Prestasi belajar, bilangan bulat, metode kerja kelompok. 

A. PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari berbagai 

permasalahan. Permasalahan-permasalahan itu tentu bukan hanya permasalan 

matematis saja, melainkan masih banyak terdapat permasalahan lain yang sangat 
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kompleks. Dalam hal ini matematika mempunyai peranan penting untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan keseharian tersebut. Oleh karena itu, 

matematika sangat diperlukan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memecahkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi.  

Mengingat akan begitu pentingnya matematika, maka diharapkan 

matematika sudah diajarkan kepada siswa sejak dini. Pengajaran matematika sejak 

dini dapat dilakukan sejak di tingkat Taman Kanak-Kanak, sedangkan 

pembelajaran matematika di tingkat Sekolah Dasar dijadikan sebagai titik tolak 

perkembangan bernalar siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi.Selain itu, pembelajaran matematika di Sekolah Dasar juga berperan 

sebagai prasyarat untuk mempelajari ilmu-ilmu eksak lainnya.Atas dasar tersebut, 

pembelajaran matematika di Sekolah Dasar dianggap sangat penting. 

Dalam pembelajaran matematika di Sekolah Dasar, seorang guru harus 

memahami karakteristik matematika dan karakteristik siswa Sekolah Dasar.Untuk 

menciptakan pembelajaran matematika yang efektif, efisien, dan menyenangkan 

bagi siswa, maka diperlukan adanya kemampuan khusus dari seorang guru dalam 

menjembatani antara karakteristik siswa Sekolah Dasar yang masih berpikir 

secara konkret dengan ilmu matematika yang bersifat abstrak. Menurut Gatot 

Muhsetyo, dkk ( 2008:1.2), “matematika mempunyai ciri-ciri khusus antara lain 

abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis, dan logis”.Keabstrakan yang dimiliki 

matematika menyebabkan banyak siswa yang merasa kesulitan dalam 

mempelajari matematika. 

Hal ini berarti bahwa guru sebagai pengajar harus berupaya untuk 

meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan 

hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. 

Guru yang kompeten akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif 

dan efisien dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar 

siswa berada pada tingkat optimal. Hasil belajar tersebut berupa perubahan 

tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, pengertian, kebiasaan dan sikap siswa 

terhadap sesuatu. 
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Berdasarkan tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dalam pembelajaran Matematika, siswa dituntut untuk menggunakan operasi 

hitungperkalian bilangan (Depdiknas, 2006:5).Hal ini berarti bahwa guru harus 

dapat menguasai metode mengajar agar dapat membantu siswa dalam operasi 

hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat adalah 

salah satu materi pelajaran Matematika tentang perkalian bilangan satu angka 

dengan dua angka, penjumlahan satu angka dengan tiga angka, yang dikaitkan 

dalam masalah kehidupan sehari-hari (Silabus Matematika, KTSP SD kelas V, 

2006:26). 

Rendahnya hasil belajar siswa juga dialami siswa SD Negeri 1 

Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Klaten pada mata pelajaran Matematika 

Kelas V semester I Tahun Pelajaran 2012/2013, diduga karena : (1). sikap antusias 

anak atau siswa selama mengikuti pelajaran Matematika kurang, (2). Tingkat 

kecerdasan anak atau siswa yang berbeda-beda, (3). metode yang digunakan 

kurang tepat atau kurang sesuai, (4). Kurangnya konsentrasi perhatian siswa pada 

materi pembelajaran, (5). rendahnya respon umpan balik siswa terhadap 

pertanyaan guru. 

Berdasarkan pengamatan di kelas V SD Negeri 1 Jongrangan dalam 

pembelajaran operasi hitung penjumlahan bilangan bulat rata-rata  siswa yang 

hasilnya belajarnya tuntas sebesar41% sedangkan yang tidak tuntas sebesar 59%. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kurang karena menurut Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dalam mata pelajaran Matematika di kelas V SD 

Negeri 1 Jongrangan harus 65. 

Kenyataan ini perlu diantisipasi yaitu dengan cara menggunakan metode 

yang dapat merangsang siswa agar berani mengemukakan pendapat, ide, 

menganalisis, merumuskan, membuat laporan dan yang lainnya yang dapat 

merangsang aktivitas dan kreativitas belajar siswa, bukan hanya sekedar 

mendengarkan ceramah gurunya.  

Pemilihan metode mengajar oleh guru harus didasarkan pada materi 

pelajaran yang akan diberikan. Artinya, memilih metode pembelajaran harus 

disesuaikan dengan tujuan, materi, perbedaan individual siswa, alokasi waktu dan 
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kemampuan guru itu sendiri. Dalam prakteknya, guru memilih satu metode 

mengajar yang utama untuk diterapkan selama masa tertentu dan memilih metode 

lain sebagai pendukungnya.  

Di antara metode mengajar yang mampu merangsang aktivitas dan 

kreativitas siswa adalah dengan metode kerja kelompok yakni metode 

pembelajaran dengan menitikberatkan aktivitas kelompok belajar siswa.Penerapan 

metode kerja kelompok mengandung pemikiran tentang dasar-dasar kerpibadian 

siswa. Metode ini dapat menumbuhkan kesadaran diri akan pentingnya 

pendidikan untuk bekal hidupnya. Dalam penerapan metode kerja kelompok, 

siswa diberi tugas secara kelompok. Dalam kelompok belajar siswa 

menyelesaikan tugas melalui diskusi kelompok, hasil diskusi tersebut 

didiskusikan kembali pada pertemuan dengan kelompok lain di kelas. Dengan 

dibuatnya kelompok belajar, siswa akan termotivasi untuk berfikir, menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya atau temannya agar tidak terjadi persaingan tidak 

sehat. Tujuan kelompok belajar adalah untuk merangkum pengertian agar siswa 

dalam satu kelompok sebagai satu kesatuan tersendiri, untuk melaksanakan tugas 

tertentu dengan cara bergotong royong.  

Metode kerja kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan potensi intelektualnya dalam jalinan kegiatan yang disusunnya 

untuk menemukan sesuatu. Siswa didorong untuk bertindak aktif, mencari 

jawaban atas masalah yang dihadapinya dan menarik kesimpulan sendiri melalui 

proses berfikir ilmiah yang logis, kritis dan sistematis. Siswa dihadapkan pada 

situasi yang mengandung masalah dan diberi kesempatan untuk mencari sendiri 

sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. 

Adanya kelompok belajar menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung 

jawab, saling menghargai atas kelebihan dan kelemahan masing-masing, saling 

melengkapi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.Peranan 

guru sebagai pembantu, pembimbing, pengarah dalam teknik penemuan secara 

efektif.Salah satu nilai yang terlihat dalam kelompok belajar adalah siswa percaya 

diri dalam melakukan tugas intelektual dan pemecahan masalah. Keterlibatan 

mental siswa akan memberikan motivasi yang kuat untuk melahirkan kegiatan 
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yang sungguh-sungguh, mereka percaya diri, dihargai sehingga timbul kemauan 

untuk berprestasi dan bertanggung jawab. Dengan demikian pembelajaran 

kelompok berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas pada siswa kelas V SD Negeri 1 Jongrangan tahun 

pelajaran 2012/2013 yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran Matematika tentang operasi hitung perkalian dan 

penjumlahan bilangan bulat melalui penggunaan metode kerja kelompok. Tujuan 

Penelitian untuk mengetahui apakah penggunaan metode kerja kelompok dapat 

meningkatkan hasil prestasi belajar siswa dalam penjumlahan operasi hitung 

campuran bilangan bulat Kelas VSDNegeri 1 Jonggrangan Tahun 2012/2013. 

Manfaat  Penelitian ini digunakan bagi Guru yaitu :1. Untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan guru Matematika dalam 

meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar Matematika, 2. Proses belajar 

mengajar Matematika tidak monoton, 3. diterapkannya strategi pembelajaran yang 

tepat untuk meningkatkan keaktifan siswa, sedangkan bagi Sekolah yaitu 

:1.Memberikan masukan yang bermanfaat untuk memperlancar  proses belajar 

mengajar matematika di sekolah, 2. Terciptanya proses belajar mengajar yang 

efektif dan efisien di sekolah,  3. Meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

di sekolahan. 

Pengertian Matematika Menurut Johnson dan Myklebust di dalam 

Mulyono Abdurrahmah (2006 : 226) menyebutkan bahwa matematika adalah 

bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan 

kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoritinya memudahkan berpikir. 

Menurut Herman Herdojo dalam bukunya mengajar belajar matematika (2008:11) 

bahwa matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas kalau 

dibandingkan dengan disiplin yang lain. Oleh karena itu kegiatan belajar 

matematika seyogyanya tidak disamakan begitu saja dengan ilmu yang lain. 

Karena peserta didik itupun berbeda-beda kemampuannya, maka kegiatan belajar 

mengajar harus diatur sekaligus memperhatikan kemampuan yang belajar. 



6 

 

Berdasarkan berbagai pendapat tentang matematika dapat disimpulkan 

bahwa definisi tradisional yang menyatakan matematika sebagai ilmu tentang 

kuantitas (the science of quantity) atau ilmu tentang elemen diskrit dan berlanjut 

(the science of discite and continou) telah ditanggalkan, menurut Runes di dalam 

Mulyono Abdurrahma (2006:228).Sehingga sekarang ini matematika lebih 

ditekankan pada metode daripada pokok persoalan matematika itu sendiri. 

Pengertian Metode Kerja Kelompok. Istilah kerja kelompok dapat diartikan 

sebagai bekerjanya sejumlah siswa, baik sebagai anggota kelas secara keseluruhan 

atau sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu secara bersama-sama. Selain itu kerja kelompok juga 

ditandai oleh : Adanya tugas bersama, Pembagian tugas dalam kelompok, Adanya 

kerjasama antara anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas kelompok. 

Berpijak pada pengertian kerja kelompok seperti dijelaskan pada alinea 

sebelumnya, maka metode kerja kelompok dapat diartikan sebagai format belajar 

mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antara anggota yang satu dengan 

anggota yang lain dalam suatu kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas belajar 

secara bersama-sama. 

Pengertian metode kerja kelompok yang demikian membawa konsekuensi 

kepada setiap guru yang akan menggunakannya. Konsekuensi tersebut adalah 

guru harus benar-benar yakin bahwa topic yang dibicarakan layak untuk 

digunakan dalam kerja kelompok.Tugas yang diberikan kepada kelompok 

hendaknya dirumuskan secara jelas. Dalam pemakaian tugas kelompok, tugas 

yang diberikan dapat sama untuk setiap kelompok atau berbeda-beda tapi saling 

mengisi untuk setiap kelompok. Tujuan Pemakaian Metode Kerja Kelompok, 

yaitu :1. Memupuk kemauan dan kemampuan kerjasama diantara para siswa, 2. 

Meningkatkan keterlibatan sosio emosional dan intelektual para siswa dalam 

proses belajar mengajar yang diselenggarakan, 3. Meningkatkan perhatian 

terhadap proses dan hasil proses belajar mengajar secara berimbang. Dalam 

menggunakan metode ini ada kelebihan dan kekurangannya.  Untuk materi yang 

dipilih oleh penulis yaitu Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat yang terdiri 

atas  penjumlahan, pengurangan,perkalian, dan pembagian. 
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Prestasi Belajar mempunyai pengertian sendiri-sendiri yakni prestasi dan 

belajar, namun kedua kata tersebut saling berkaitan.Dalam kamus Bahasa 

Indonesia pengertian prestasi adalah hasil pelajaran yang telah diperoleh dari 

kegiatan sekolah yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui 

pengukuran dan penilaian.Dari pengertian tentang prestasi di atas mempunyai 

makna yaitu hasil yang dicapai dari suatu kegiatan.Belajar adalah suatu roses 

dalam diri individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan, sebagaimana hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Sedangkan meningkatkan hasil belajar adalah suatu usaha 

ataucara untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibanding dengan 

hasil yang dicapai sebelumnya. Karena dalam proses belajar mengajar seringkali 

memenuhi masalah yang dihadapi oleh pendidik maupun yang dididik atau murid, 

oleh sebab itu dalam pembelajaran berusaha untuk meningkatkan hasil belajar 

yang telah dilakukan sebelumnya. Dari pernyataan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai atau diperoleh berupa 

kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan diri individu sebagai hasil dari 

aktivitas belajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan serangkaian kegiatan guru 

dan siswa dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang mencakup aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor. Pencapaian tujuan tersebut diantaranya 

bergantung pada kemampuan guru dalam menciptakan kondisi belajar mengajar 

yang efektif yang bercirikan siswa aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. 

Tingginya  hasil belajar siswa bergantung pada keberartian bahan pelajaran yang 

dipelajarinya bagi diri sendiri. Keberartian bahan pelajaran dipengaruhi oleh peran 

aktif siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran.  Oleh karena itu, guru perlu 

menerapkan  pendekatan  pembelajaran yang merangsang siswa mempunyai 

keinginan belajar sendiri dan kelompok.  Di antara metode tersebut adalah metode 

kerja kelompok. Dengan menggunakan metode kerja kelompok diharapkan dapat 

mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran Matematika, 

sehingga pemahaman siswa tentang pelajaran Matematika dapat meningkat. 

Penggunaan metode kerja kelompok dapat merangsang aktivitas dan kreativitas 

berpikir siswa.  Dalam kaitan ini diduga penggunaan metode kerja kelompok 
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dapat memotivasi siswa untuk bekerja sama, saling menolong karena siswa 

dikelompokkan secara heterogen yakni dicampur antara siswa yang pandai dengan 

yang lemah. Siswa yang pandai membantu terhadap siswa yang lemah dalam 

pembelajaran kelompok dengan harapan seluruh siswa mendapatkan nilai evaluasi 

mencapai target KKM sebesar 65 . 

B. Metode Penelitian 

Setting Penelitian, Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V ( Lima 

) semester Gasal Tahun Pelajaran 2012/2013 yaitu di SD Negeri 1 Jonggrangan 

yang beralamat di Desa Jonggrangan, Kelurahan Jonggrangan, Kecamatan Klaten 

Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan Subyek penelitian ini adalah 

siswa Kelas V SD Negeri 1 Jonggrangan  sebanyak 22 siswa yang terdiri dari 15 

siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Subyek penelitian ini dipilih berdasarkan 

permasalahan yang terjadi di kelas V SD Negeri 1 Jonggrangan yaitu rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah siswa terutama masalah dalam mata pelajaran 

Matematika dengan menggunakan Metode Kerja Kelompok. Jenis Data yang 

digunakan adalah : a). Data kualitatif yang diperoleh dari dokumen rencana 

pembelajaran dan lembar observasi ( hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

observer dan supervisor ) mengenai interaksi guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa, dan siswa dengan media pembelajaran, b). Data kuantitatif yang diperoleh 

dari data hasil tes siswa kelas V SD Negeri 1 Jonggrangan sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan : Observasi, 

Wawancara, dokumentasi dan Tes yang dilakukan dengan mengerjakan soal 

uraian. 

Indikator pencapaian yang digunakan adalah kriteria pencapaian 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan metode kerja kelompok pada 

kelas V SD Negeri 1 Jonggrangan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Matematika dengan menggunakan 

metode kerja kelompok. Indikator pencapaian yaitu minimal 80% siswa yang 

mengikuti proses pembelajaran yang memperoleh nilai KKM sebesar kurang dari 

60%. 
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C. Hasil Pembahasan 

Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya dalam pembelajaran 

matematika, peneliti mencoba memperbarui strategi mengajar melalui pendekatan 

dengan metode kerja kelompok. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. 

Masing-masing siklus terdiri atas dua kali pertemuan dengan alokasi waktu setiap 

pertemuan selama 2 x 35 menit. Berikut jadwal kegiatan pembelajaran 

matematika selama kegiatan penelitian di kelas V. 

Peneliti mengadakan tes awal (pre test) sebelum penelitian berlangsung 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. 

Hasil pre test menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa masih 

rendah. Banyak siswa yang merasa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal 

pemecahan masalah. Kebanyakan dari mereka merasa kebingungan dalam 

memahami dan menentukan penyelesaian masalah yang tepat. Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah siswa sebesar 

73,95. Dari 22 siswa hanya7 siswa atau sebesar 31,82% yang dinyatakan  tuntas 

dalam belajar dengan mendapatkan nilai ≥80. Penelitian Tindakan Kelas ini 

dilakukan oleh peneliti sekaligus sebagai guru kelas V dari awal sampai 

berakhirnya penelitian. Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini terdiri atas 4 

komponen yaitu : rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Berdasarkan pengamatan aktifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran masih 

ditemukan 22,73% siswa dari seluruh siswa berjumlah 22 yang aktif. Dengan 

demikian masih perlu dilakukan percobaan/ pengamatan serta metode lain untuk 

mengaktifkan siswa. 

 Peningkatan keberhasilan belajar siswa terlihat dari aktivitas siswa selama 

berlangsungnya pembelajaran di kelas.Siswa cenderung lebih antusias dan aktif 

dan nilai tugas juga mengalami peningkatan. Pengamatan terhadap aktifitas dan 

prestasi belajar pada kegiatan siklus II yang dilakukan secara kelompok siswa 

kelas V tentang penjumlahan operasi hitung campuran bilangan bulat mengalami  

banyak peningkatan siswa yang mendapatkan nilai antara nilai 51-65 sebanyak 9 

siswa atau 40,91%, nilai 71-85sebanyak 9 siswa atau 40,91%, nilai 86-100 

sebanyak 4 siswa atau 18,18%. 
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Tabel 7. 
Daftar Perbandingan Hasil Nilai/Hasil Observasi siswa kelas V  

SD Negeri I Jonggrangan  
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 

 

Nampak bahwa siswa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran 

serta dalam mengerjakan tugas dalam kelompok.Sehingga metode kerja kelompok 

dapat dikatakan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara pra siklus, 

siklus I dan siklus II terjadi peningkatan hasil belajar pada siswa kelas V SD 

Negeri I Jonggrangan. Hasilnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :  

 

No Nama Pra Siklus Siklus I Siklus II 
1 RIZKY SANTOSO 45  60 64 
2 JOHAN ADI SAPUTRO 66 70 85 
3 SAMINTO DENDY  50  82  70 
4 IFAN SETIAJI 45  84  84 
5 ALFIAN  47  64  67 
6 NUGROHO TRI . H 56  70  70 
7 HEXA SURYA . P 45  66  80 
8 RAGIL YORDAN. G 65  85  86 
9 AURELIA ADI SETYA  55  80  75 
10 VIVIANI CHANDRA.  D  68  85  95 
11 TRI ICHTIAR . K 70  90  100 
12 AHMAD RAFI'I  50  60  65 
13 AGUNG SUYONO 65  70  85 
14 LINGGA JOKO. S 66  75  87 
15 NDARU PUTRO . P 55  69  79 
16 VALENCIA YUNIKE. G  70 90  100 
17 KUS HENDRI ATMAJA 68  85  90 
18 JESSICA WIDIA . P 67  70  80 
19 NUR CAHYA DIKA. S 50 75  78 
20 SHELA FEBIAWATI 45  63  64 
21 SUKMA SEPTIANA. D 57 70 70 
22 ILHAM ADI NUGROHO 48  64  60 

 RATA –RATA NILAI  56,95 73,95  78,82 
 RATA – RATA KETUNTASAN ( % ) 41,00% 77,27% 81,82% 



 

Gambar 5. Grafik Hasil Nilai Pemecahan Masalah Siswa
pada Post Test

D. Kesimpulan 

Berdasar analisis di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut : Pada 

tes akhir siklus I diperoleh nilai rata

dengan nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 90. Pada siklus II diperoleh nilai rata

rata 78,82 ketuntasan balajar klasikal 81,82% dengan nilai terendah 60 dan nilai 

tertinggi 100. Dari hasil tes pada pra tindakan tes akhir siklus I, sampai dengan  

tes akhir siklus II, dinyatakan bahwa k

pemecahan masalah mengalami pe

Dengan kata lain ada peningkatan prestasi belajar siswa dalam belajar 

mengajar dan meningkatan keaktifan siswa melalui metode kerja kelompok pada 

pokok bahasan operasi hitung campuran bilangan bulat untuk siswa kelas V 

semester I pada SD Negeri

Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013.
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Gambar 5. Grafik Hasil Nilai Pemecahan Masalah Siswa
Post Test antara Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II

 

Berdasar analisis di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut : Pada 

tes akhir siklus I diperoleh nilai rata-rata 73,95 ketuntasan belajar klasikal 77,27% 

dengan nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 90. Pada siklus II diperoleh nilai rata

tuntasan balajar klasikal 81,82% dengan nilai terendah 60 dan nilai 

tertinggi 100. Dari hasil tes pada pra tindakan tes akhir siklus I, sampai dengan  

, dinyatakan bahwa kemampuan siswa dalam setiap langkah 

pemecahan masalah mengalami peningkatan.  

Dengan kata lain ada peningkatan prestasi belajar siswa dalam belajar 

mengajar dan meningkatan keaktifan siswa melalui metode kerja kelompok pada 

pokok bahasan operasi hitung campuran bilangan bulat untuk siswa kelas V 

semester I pada SD Negeri 1 Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 

Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 

45 % 46 - 80 % 81 - 100 %

 

Gambar 5. Grafik Hasil Nilai Pemecahan Masalah Siswa 
Siklus II 

Berdasar analisis di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut : Pada 

rata 73,95 ketuntasan belajar klasikal 77,27% 

dengan nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 90. Pada siklus II diperoleh nilai rata-

tuntasan balajar klasikal 81,82% dengan nilai terendah 60 dan nilai 

tertinggi 100. Dari hasil tes pada pra tindakan tes akhir siklus I, sampai dengan  

emampuan siswa dalam setiap langkah 

Dengan kata lain ada peningkatan prestasi belajar siswa dalam belajar 

mengajar dan meningkatan keaktifan siswa melalui metode kerja kelompok pada 

pokok bahasan operasi hitung campuran bilangan bulat untuk siswa kelas V 

1 Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 

100 %
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