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ABSTRAK 
 

PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR MELALUI METODE DISKUSI 
PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI KELAS V SEMESTER 1 

SDN 3 KETANDAN KLATEN UTARA KLATEN  
TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

Theresia Aning Siwi Wardani, A54B090153. Program Studi PGSD 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammdiyah Surakarta. 

 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa supaya siswa 

termotivasi mengikuti pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 
diskusi. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 3 Ketandan 
Klaten Utara yang berjumlah 33 siswa terdiri 20 siswa laki-laki dan 13 siswa 
perempuan. Metode pengumpulan data menggunakan observasi wawancara, 
dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian 
data dan pengambilan kesimpulan.  

Hasil penelitian adalah (1) metode diskusi dapat meningkatkan aktivitas 
belajar matematika pada siswa kelas V SDN 3 Ketandan Klaten Utara Klaten. Hal 
ini dengan adanya bukti peningkatan rata-rata skor pengamatan aktivitas belajar 
dari siklus I sebesar 61,6% menjadi 85% berarti naik 23,4%. Metode diskusi dapat 
meningkatkan aktivitas belajar matematika pada siswa kelas V SDN 3 Ketandan 
Klaten Utara Klaten hal itu terbukti dengan adanya kenaikan rata-rata dari siklus 
ke siklus dimana siklus I rata-rata 63,63 menjadi 75,75 berarti naik 12,12 atau 
67% siswa yang tuntas pada siklus I dan 91% siswa yang tuntas pada siklus II. 
 
 
Kata Kunci : Peningkatan aktivitas belajar matematika, Metode Diskusi. 
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A. PENDAHULUAN 
 

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan 
dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang demi kelangsungan 
masa depannya. Meski diakui bahwa pendidikan harus ditata, disiapkan dan 
diberi sarana dan prasarana namun sampai saat ini di Indonesia masih berkutat 
pada masalah kualitas pendidikan. 

Siswa yang mendapat perhatian dan perlakukan khusus akan lebih baik 
pula penguasaan konsep atau keterampilan terhadap mata pelajaran yang 
dipelajarinya. 

Dengan metode diskusi untuk pelajaran matematika secara rutin dan 
terorganisasi dengan baik dapat mengkondisikan dalam bentuk motivasi 
ekstrinsik bagi siswa itu sendiri. Mata pelajaran matematika merupakan mata 
pelajaran yang penting.  

Moh. Uzer (1996:29) menjelaskan motivasi ekstrinsik timbul sebagai 
akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, atau 
paksaan orang lain sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya ia mau 
melakukan sesuatu atau belajar, misalnya ”Seseorang mau belajar karena ia 
disuruh orang tua untuk mendapatkan peringkat pertama”. Demikian halnya 
dengan menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran akan 
mengkondisikan siswa harus belajar. 

Terkait dengan mutu pendidikan khususnya pada jejaring Sekolah 
Dasar, khususnya pada mata pelajaran matematika, dengan hasil yang kurang 
memuaskan atau rendahnya hasil belajar maka diupayakan adanya pemberian 
tugas kepada siswa. Dengan metode diskusi ini diharapkan siswa dapat 
meningkatkan aktivitas belajarnya sehingga terjadi tukar pendapat, 
pengulangan dan penguatan terhadap materi yang diberikan disekolah dengan 
harapan siswa mampu meningkatkan hasil belajar atau prestasinya. 

Penggunaan metode dalam pembelajaran sangat mempengaruhi proses 
pembelajaran, karena keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada tepat 
dan tidaknya metode yang digunakan guru. Jika dalam mengajar guru hanya 
menggunakan metode ceramah saja, maka hasil pembelajaran kurang 
maksimal karena siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 
dan pembelajaran pun terkesan membosankan sehingga siswa tidak bergairah 
dalam mengikuti pelajaran. 

Data awal menunjukkan, nilai yang diperoleh siswa masih rendah. Nilai 
yang diperoleh siswa masih di bawah KKM yang ditentukan yaitu 60. banyak 
siswa yang tuntas pada prasiklus hanya 12 siswa  (36%) dari seluruh jumlah 
siswa yaitu 33 siswa. Rata-rata siswa hanya mendapat nilai 56,56. 

Mata pelajaran matematika bagi sebagian besar siswa merupakan mata 
pelajaran yang menakutkan. Siswa mempunyai anggapan matematika adalah 
pelajaran yang sulit. Namun dalam penelitian ini peneliti mencoba 
menggunakan metode diskusi dalam pelajaran matematika sesuai dengan 
rumusan masalah ”Apakah melalui metode diskusi dapat meningkatkan 
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aktivitas belajar matematika di kelas V semester I di Sekolah Dasar Negeri 3 
Ketandan, Klaten Utara, Klaten 2012/2013 ? 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah metode diskusi dapat meningkatkan aktivitas belajar 
matematika di kelas V semester I SDN 3 Ketandan 2012/2013. Penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat bagi guru maupun sekolah. Adapun manfaat 
penelitian ini sebagai berikut: 
a. Bagi Guru 
 Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dikelasnya 

melalui metode diskusi pada proses pembelajaran matermatika. 
b. Bagi Sekolah 
 Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam 

meningkatkan aktivitas belajar matematika dengan menggunakan metode 
diskusi. 

Metode diskusi (http : //id.shvoong.com/ social : sciences/ education/ 
2157181. Pengertian-metode-diskusi/#ix2226SDJedg) adalah suatu 
percakapan ilmiah oleh beberapa yang bergabung dalam satu kelompok untuk 
saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari 
pemecahan mendapatkan jawabab dan kebenaran alat suatu masalah. 

Teknik diskusi adalah suatu teknik belajar mengajar yang dilakukan 
oleh seorang guru disekolah. Di dalam diskusi saling tukar menukar 
pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya 
aktif tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. 

Penerapan metode diskusi dalam pembelajaran bertujuan agar potensi 
anak dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat : 
a. memperluas wawasan peserta didik 
b. merangsang kreatifitas peserta didik dalam memunculkan ide atau 

memecahkan masalah. 
c. menghargai pendapat orang lain 
d. menumbuhkan partisipasi peserta didik menjadi lebih aktif. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SDN 3 Ketandan, Klaten 
Utara, Klaten. Kelas yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian ini adalah 
kelas V yang berjumlah 33 siswa pada semester I tahun ajaran 2012/2013. 

Prosedur penelitian adalah rangkaian tahap-tahap penelitian dari awal 
sampai akhir. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) ini, 
mekanisme kerjanya diwujudkan dalam bentuk siklus yang tercakup dalam 
empat kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan diskusi. 
Pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan pembelajaran yang dalam satu 
siklus ada 1 kali pertemuan yang setiap pertemuan 2 x 35 menit. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan 
dokumenter. 
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a. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung 
atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi 
penelitian. 
Sebagai obsevernya adalah Kirnadi, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SDN 3 
Ketandan, Klaten Utara, Klaten yang berjumlah 33 siswa. 

b. Wawancara 
Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar 
informasi atau ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan 
makna dalam suatu topik tertentu. 
Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mengadakan 
komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subyek penelitian antara 
supervisor dan guru serta siswa kelas V SDN 3 Ketandan, Klaten Utara, 
Klaten dalam memperoleh keterangan tentang hal-hal yang belum jelas. 

c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi digunakan untuk melihat perkembangan dan suasana 
pembelajaran. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
1. Data Kualitatif yang diperoleh dari dokumen rencana pembelajaran dan 

lembar observasi, 
2. Data Kuantitatif yang diperoleh siswa dari hasil belajar atau tes siswa 

kelas V SDN 3 Ketandan, Klaten Utara, Klaten sebelum dan sesudah 
dilakukan tindakan. 

Dalam proses analisis data ini ada beberapa tahapan yang membentuk 
siklus. Iskandar (2008:75) menyatakan bahwa tahapan dalam analisis data 
sebagai berikut: (1) reduksi data atau pengumpulan data penelitian, (2) 
penyajian data, (3) mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari 
penyajian data sehingga dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang 
untuk mendapat masukan. 

Indikator pencapaian yang digunakan adalah kriteria peningkatan 
aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan metode diskusi pada 
siswa kelas V SDN 3 Ketandan, Klaten Utara, Klaten. Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika 
dengan metode diskusi. Indikator pencapaian jika minimal 80% menunjukkan 
aktivitasnya. 

 
 
C. HASIL PEMBAHASAN 

Hasil belajar siswa saat sebelum dikenakan tindakan tergolong masih 
rendah.  Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel I Hasil Pra Siklus 

No Jumlah Siswa Presentase (%) Keterangan 

1 12 36 Tuntas 
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2 21 64 Belum Tuntas 

 

Aktivitas siswa juga masih sangat rendah sebelum dikenakan tindakan. 
Hal itu dapat dilihat pada tabel aktivitas siswa: 

 
Tabel 1. Aktivitas Siswa Prasiklus 

 
No Perilaku Amatan Score 

1 Motivasi 48 

2 Kerjasama 50 

3 Keaktifan 43 

4 Keberanian bertanya 39 

5 Keberanian menjawab 40 

 

Dari hasil penelitian diketahui hasil belajar dan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran masih rendah. Untuk meningkatkan aktivitas siswa agar hasil 
pembelajaran menjadi lebih baik maka dalam pembelajaran menggunakan 
metode diskusi. 

 

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Siswa Tuntas Belajar  
Pada Prasiklus dan Siklus I 

 

Aspek 
Prasiklus Siklus I 

Siswa % Siswa % 

Tuntas Belajar 12 36 22 67 

Tidak Tuntas Belajar 21 64 11 33 

 

Tabel 2. Aktivitas Siswa Siklus I 

 

No Perilaku Amatan Prasiklus Siklus I Siklus I 

1 Motivasi 48 64 

2 Kerjasama 50 68 

3 Keaktifan  43 64 
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4 Keberanian bertanya 39 56 

5 Keberanian menjawab 40 56 

 
Pada tabel diatas, sesudah melakukan tindakan dengan menggunakan 

metode diskusi mengalami peningkatan nilai yang tuntas 12 siswa menjadi 22 
siswa (67%). Selain itu aktivitas siswa juga mengalami peningkatan yang 
semula siswanya pasif menjadi aktif walaupun keaktifan siswa belum seperti 
yang diinginkan yaitu 80 % keaktifan siswa yang diharapkan. 

Penelitian supervisor melakukan evaluasi terhadap tindakan yang harus 
dilakukan untuk memperbaiki pada siklus berikutnya. Dari hasil observasi dan 
hasil tes pada siklus I diperoleh beberapa hal yang harus dievaluasi untuk 
tindakan pada siklus berikutnya agar pelaksanaan pembelajaran matematika 
dengan metode diskusi dapat meningkat. Refleksi pada siklus I meliputi (1) 
guru belum menggunakan cara yang tepat dalam menyampaikan materi, (2) 
materi terlalu luas, (3) motivasi dan keaktifan siswa dalam diskusi belum 
tampak.  

Berdasarkan pengamatan tersebut peneliti akan mengadakan 
pembelajaran di siklus II. 

 
Tabel 3. Perbandingan Jumlah Siswa yang Tuntas  

Pada Siklus I dan Siklus II 
 

No Perilaku Amatan Siklus I Siklus II 

1 Motivasi 64 82 

2 Kerjasama 68 87 

3 Keaktifan 64 90 

4 Keberanian bertanya 56 84 

5 Keberanian menjawab 56 82 

 

Pada tabel diatas, sesudah dilakukan tindakan dengan menggunakan 
metode diskusi dan berdasarkan refleksi siklus I mengalami peningkatan yaitu 
91%. Selain itu pada siklus I siswa yang tuntas 67% sedangkan pada siklus II 
siswa yang tuntas mencapai 91%. Keberhasilan dari metode ini jika 80% dari 
seluruh siswa mendapat nilai ≥ 60 sesuai KKM yang ditentukan di SDN 
Negeri 3 Ketandan, Klaten Utara, Klaten. Berarti proses pembelajaran 
matematika pada siklus II ini berhasil. Selain keberhasilan siswa, tentunya 
dalam penggunaan metode ini keaktifan siswa tidak boleh dilupakan hal itu 
dapat dilihat pada tabel keaktifan siswa pada siklus II, ternyata mengalami 
peningkatan yaitu lebih dari 80% sesuai dengan tarjet yang telah ditetapkan. 
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Sebab dengan keaktifan siswa juga akan mempengaruhi keberhasilan dalam 
pembelajaran. 

Hasil tes siklus I menunjukkan bahwa sebanyak 22 siswa tuntas belajar 
dan 11 siswa belum tuntas belajar mendapat nilai ≥ 60, sedangkan pada siklus 
II menunjukkan 30 siswa yang tuntas belajar dan hanya 3 siswa yang belum 
tuntas belajar. Dalam kegiatan pembelajaran belum tuntas dalam 
pembelajaran hal itu disebabkan kondisi arah yang kurang sehat sehingga 
mempengaruhi aktivitas anak dan mempengaruhi belajar anak sehingga dapat 
mempengaruhi prestasi belajar. Adapun data nilai keseluruhan dan aktivitas 
siswa dari masing-masing siklus adalah sebagai berikut: 
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Lampiran 9 
Nilai Keseluruhan Nilai 

Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 
 

No Nama Nilai 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1. FIANTYNO AKBAR SAPUTRA 40 50 60 

2. PURWANTO FARRY K 50 40 50 

3. MAULINA DYAH ASTUTI  50 50 50 

4. DAVID TRI HARTANTO 45 50 70 

5. DIVA AMANDA  50 50 50 

6. ARJUN RIDHO BRAMASTA 70 70 90 

7. ALBAR ROSYID MULIA  80 80 100 

8. AGUNG PAMBUDI 70 80 90 

9. ARIEF FAJAR NUGROHO 75 70 70 

10. ALFINA DIAH KURNIAWATI  40 60 60 

11. BERLIANA IMASSARI P 80 80 100 

12. CAHAYA RAHMA K  45 60 60 

13. EKA TETI INDRIYANI  50 50 80 

14. FAWWAS NAUFAL AFIF 55 70 70 

15. FIRMAN CATUR ADI SAPUTRA 50 50 60 

16. FIDA FAJAR FADHILAH 50 70 70 

17. FATIATIS SHOLIHAH 55 50 100 

18. GILANG ROCHMADI PUTRA 60 70 80 

19. HANDIKA BAGUS SETIAWAN 60 70 70 

20. KURNIAWAN ADI SANJAYA  55 60 80 

21. LUFI ARDIAN SAPUTRO 60 80 100 

22. LUTFIA USY DEWANTI 45 60 70 

23. MUHAMMAD AFRIZAL  50 60 80 

24. MOCH ARDI KURNIAWAN 50 70 60 

25 NUR SOLEH 60 80 90 

26 REGINA PRISMA MAHARETHA 80 90 100 
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27 SELVIA LARASATI  50 40 60 

28 SUCI ARIANI 50 70 80 

29 TESSA VONDA YUNITA 40 50 70 

30 WISNU SETYO NUGROHO 80 80 80 

31 YOGI PUTRA FERNANDIKA 70 80 100 

32 YAYAS NUR ANGGRAENI 50 60 70 

33 SHOFIQ ARIF DARMAWAN 50 50 80 

  Jumlah 1865 2100 2500 

  Rata-rata 56,56 63,63 75.75 

  Nilai Tertinggi 80 90 100 

  Nilai terendah 40 40 50 

  Siswa Tuntas 12 Siswa (36%) 22 Siswa (67%) 30 Siswa (91%) 

  Siswa Belum Tuntas 21 Siswa (64%) 11 Siswa (33%) 3 Siswa (9%) 

 

 Lampiran 10 

Tabel Kegiatan Aktivitas siswa Prasiklus, Siklus I, Siklus II 
No Perilaku Amatan Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Motivasi 48 64 82 

2 Kerjasama 50 68 87 

3 Keaktifan 43 64 90 

4 Keberanian Bertanya 39 56 84 

5 Keberanian Menjawab 40 56 82 
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Grafik Aktivitas Siswa Prasiklus, Siklus I, Siklus II 

 
 

D. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

Bab IV diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas 
siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode diskusi 
pada siswa kelas V di SDN 3 Ketandan, Klaten Utara, Klaten. Pada pra siklus 
terdapat 12 siswa (36%) yang tuntas KKM. Siklus I terdapat 22 siswa (67%) 
tuntas KKM dan siklus II terdapat 30 siswa (91%) tuntas KKM dari KKM 
yang ditetapkan 60,00. 

Penelitian ini membuktikan bahwa melalui metode diskusi dapat 
menunjukkan keaktifan dan hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat. 
Penerapan metode diskusi ini merupakan langkah-langkah pembelajaran yang 
efektif. Penerapan metode diskusi ini diawali dengan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran jadi siswa terlibat aktif sehingga suasana dalam pembelajaran 
lebih menarik dan siswa bersemagat dalam mengiktui proses pembelajaran. 
Oleh karena itu, untuk penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 
mengembangkan pengajaran matematika yang lebih kreatif dan inovatif. 

Metode diskusi ini dapat meningkatkan minat dan kemampuan siswa 
karena melalui penerapan metode pembelajaran ini dapat menumbuhkan 
keaktifan siswa, memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran serta 
melatih kerjasama dan keberanian siswa. Respon-respon tersebut diungkapkan 
melalui kegiatan diskusi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disampaikan beberapa saran : 
1. Bagi Guru 
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Pelaksanaan pembelajaran matematika, guru hendaknya mellibatkan siswa 
secara aktif agar pembelajaran lebih bermakna dan menggunakan cara 
yang mudah supaya siswa mudah memahami materi. 

2. Bagi Siswa 
Siswa hendaknya bisa mengikuti strategi pembelajaran yang digunakan 
oleh guru di dalam pembelajaran, selalu aktif mengerjakan tugas-tugas 
individu maupun kelompok yang diberikan oleh guru. Dengan demikian 
siswa mendapatkan hasil yang optimal. 

3. Bagi Sekolah 
Sekolah diharapkan dapat bekerja sama dengan komite sekolah dan pihak 
lain untuk mengupayakan pembelajaran yang inovatif dalam rangka 
meningkatkan mutu pembelajaran. 

4. Bagi Orang tua 
Peran serta masyarakat dan perhatian orang tua siswa ikut menentukan 
keberhasilan peserta didik, keluarga merupakan lingkungan belajar yang 
pertama dan utama. Nasihat dan bimbingan orang tua diharapkan dapat 
mendorong anak untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Tanpa 
adanya partisipasi orang tua usaha guru dan sekolah tidak berhasil dengan 
baik sebab waktu anak lebih banyak akan dilingkungan keluarga dan 
masyarakat. Dengan demikian kerjasama orang tua, masyarakat, guru dan 
sekolah harus terbuka dan terjalin dengan baik.  
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