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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas IV dengan model pembelajaran Lesson Study. Subyek penelitian 

adalah guru dan siswa kelas IV SDN Margomulyo yang berjumlah 25 siswa. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Proses penelitian ini dilaksanakan dalam 

dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.   

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan tes. Teknik uji validitas data menggunakan bentuk trianggulasi 

sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri 

dari 3 komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam hasil belajar 

matematika siswa. Adapun peningkatan hasil pembelajaran dapat dilihat dari 

perolehan nilai siswa dalam  pembelajaran matematika yang meningkat dari siklus 

I dan siklus II. Pada siklus I persentase ketuntasan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika sebesar 68% atau 17 siswa dan pada siklus II sebesar 

92% atau 23 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan  penerapan model 

pembelajaran lesson study mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

kelas IV. 

 

 

Kata kunci : Hasil belajar Matematika, Model Pembelajaran Lesson Study 

 



 

PENDAHULUAN 

Dalam dunia pendidikan proses belajar mengajar merupakan suatu 

sistem yang menumbuhkan kemampuan seorang pengajar untuk melakukan 

pengajaran secara keseluruhan. Sebagai penentu faktor keberhasilan 

pendidikan, guru dapat menciptakan sumber daya manusia apakah yang 

bermutu baik atau bermutu kurang. Agar menghasilkan kualitas yang baik, 

maka seorang guru dituntut untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sehingga 

dengan pribadi yang berkualitas tersebut guru dapat mengantarkan anak didik 

dalam menyongsong hari depan yang penuh tantangan. Salah satu peningkatan 

mutu guru adalah dengan mengetahui kelemahan-kelemahan ke arah yang 

lebih baik.  

Kenyataan tersebut di atas pada umumnya sering kali dilatarbelakangi 

oleh rendahnya motivasi belajar siswa pada bidang studi matematika. Apabila 

permasalahan tersebut tidak segera diambil tindakan penanggulangan oleh 

pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan dan 

kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran maka niscaya siswa akan 

menemui kesukaran dan ketinggalan dalam mengikuti proses pembelajaran 

maternatika. Lebih-lebih pada siswa yang memang pada dasarnya mempunyai 

motivasi belajar yang rendah, mereka akan putus asa dan menjaga jarak 

dengan proses pembelajaran matematika. Sebuah realitas yang patut dicermati 

bersama. 

Hasil refleksi awal, hampir 75%, siswa SD Negeri Margomulyo 

belum dapat mengerjakan soal pecahan. Banyak siswa yang menemui 



kesulitan operasi hitung bilangan bulat walaupun soal hampir sama, 

Memperhatikan data-data tersebut di atas kemampuan siswa kelas IV SD 

Negeri Margomulyo perlu ditingkatkan. Salah satu upaya peningkatan siswa 

yang ada pada standar kompetensi lulusan adalah meningkatkan pembelajaran 

tentang operasi hitung bilangan bulat atau soal-soal yang sejenis dengan 

metode diskusi kelompok berpasangan. 

Metode Lesson Study ini merupakan suatu proses dalam 

pengembangan profesionalitas guru dengan jalan menyelidiki atau menguji 

praktik mengajar mereka agar menjadi lebih efektif. Hal ini yang mendorong 

peneliti untuk memilih pembelajaran kooperatif metode Lesson Study di 

dalam melakukan penelitian. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengadakan 

Penelitian Tindakan Kelas pada siswa Kelas IV SD Negeri Margomulyo 

dengan judul : Meningkatkan Hasil Belajar Matematika melalui model 

pembelajaran Lesson Study murid Kelas IV SD Negeri Margomulyo 

Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2012. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : Apakah dengan menggunakan 

model pembelajaran lesson study dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

tentang operasi hitung bilangan bulat? 



 

Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum  

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan menghitung 

bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN Margomulyo Tahun Pelajaran 

2012/2013.  

b. Tujuan Khusus  

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian ini ada tiga 

macam yaitu: 

1. Peningkatan pemahaman dan penguasaan siswa pada materi 

pembelajaran matematika khususnya pembelajaran operasi hitung 

bilangan bulat dengan baik. 

2. Meningkatkan profesionalisme guru dalam mengelola KBM mata 

pelajaran matematika. 

3. Meningkatkan profesionalisme guru dalam menggunakan metode 

demonstrasi guna pengelolaan proses belajar matematika dengan baik. 

Manfaat penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini diharapkan bisa memberikan 

semangat baru, mencintai pada bidang studi matematika. Menghasilkan 

manfaat, dan berdaya guna bagi pembelajaran di jenjang SD sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  



a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

peningkatan kualitas pembelajaran.  

b. Dapat digunakan sebagai hana pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk menemukan 

pengetahuan baru. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah tantang 

operasi hitung bilangan bulat semaksimal mungkin, hal ini merupakan 

salah satu tolok ukur tingkat keberhasilan KBM yang telah dilakukan 

bersama antara guru dan siswanya. 

b. Bagi guru 

Meningkatkan kemampuan dalam menyusun rancangan penelitian dan 

pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran lesson study 

pada KBM mata pelajaran matematika tantang operasi hitung bilangan 

bulat semaksimal mungkin. 

c. Bagi Rekan Seprofesi Dan sekolah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Sebagai salah satu model pandekatan 

dan strategi dalam mengembangkan, meningkatkan prestisi belajar pada 

siswa yang dapat diaplikasikan secara berdaya guna di sekolah masing-

masing. 



 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas IV SD Negeri Margomulyo Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester I tahun pelajaran 2012/ 2013 

yang pelaksanaannya antara bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2012. 

Adapun tahapan kegiatan tersebut meliputi: 

a. Tahap persiapan yang meliputi: kajian pustaka, pencarian masalah, dan 

penyusunan proposal. 

b. Tahap pelaksanaan yang meliputi: perencanaan tindakan, implementasi 

tindakan, observasi, evaluasi, refleksi. 

c. Tahap penyelesaian meliputi: penyusunan kerangka laporan, penulisan 

laporan, revisi laporan, penggandaan dan penjilidan laporan, dan 

terakhir penyerahan laporan. 

Adapun waktu pelaksanaannya dapat dilihat pada jadwal berikut ini: 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, Carr dan 

Kemmis mengatakan bahwa PTK merupakan suatu pendekatan untuk 

memperbaiki pendidikan melalui perubahan dengan cara mendorong para guru 

untuk memikirkan praktik mengajarnya sendiri, agar kritis terhadap praktik 

tersebut dan agar mau untuk mengubahnya. 



Menurut Joko Suwandi (2011:5) Penelitian Tindakan Kelas menuntut 

guru bersedia untuk melakukan instrospeksi, bercermin, merefleksi atau 

mengevaluasi diri sendiri sehingga kemampuannya sebagai guru diharapkan 

lebih profesional. PTK adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis-

reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan guru yang sekaligus sebagai 

peneliti. 

Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek dan obyek penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian 

Penelitian dilaksanakan terhadap kelas IV dengan jumlah 25 peserta didik, 

dengan jumlah anak laki-laki 10, dan anak perempuan 15. 

2. Obyek Penelitian 

Peneliti ingin mengetahui hasil pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode lesson study. 

Prosedur Penelitian  

Menurut Arikunto (2006:16-20) model penelitian tindakan kelas 

(PTK) adalah berupa prosedur kerja  yang terdiri atas empat komponen yaitu 

perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), 

refleksi (reflecting). Hubungan keempat komponen tersebut dipandang 

sebagai satu siklus (Bahan Penelitian Tindakan, 1999:20).  

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 



1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah tindakan atau proses pengambilan informasi 

melalui media pengamatan (Sukardi, 2006: 49). Pengamatan dilakukan 

terhadap tindakan dan perilaku responden, kemudian mencatat atau 

merekamnya.  

2. Dokumen 

Dokumen merupakan batran tertulis ataupun film yang digunakan 

sebagai sumber data. sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan meramalkan. (St. Y Slamet & Suwarto, 2007: 52).  

3. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu (Suharsimi Arikunto, 

2002:127). 

Validitas Data 

Data yang telah dikaji, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan 

penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu 

perlu mengetahui dan menentukan cara-cara yang tepat untuk 

mengembangkan validitas data yang diperoleh. Cara yang digunakan berupa 

trianggulasi. Trianggulasi dikembangkan dalam empat macam, yaitu (1) 

trianggulasi data, (2) trianggulasi peneliti, (3) trianggulasi metode, dan (a) 

trianggulasi teoretis. 



 

Analisis Data 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 246) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Analisis data menggunakan model analisis interaktif, yaitu: data 

reductian, data display, dan conclusion drawing/verification. 

Indikator Keberhasilan 

Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan 

acuan dalam keberhasilan/keefektifan penelitian. Indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini adalah apabila 80% dari jumlah siswa menunjukkan peningkatan 

hasil belajar, yaitu memperoleh nilai lebih dari 60. Indikator kinerja tidak 

mencapai 100% karena melihat latar belakang siswa yang memiliki 

kemampuan berbeda. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Profil Sekolah 

Berikut ini adalah profil SD Negeri Margomulyo : 

a. Nama Sekolah  : SD Negeri Margomulyo 

b. Alamat Sekolah  : 

1) Jalan   : Tayu - Pati 

2) Desa   : Margomulyo 

3) Kecamatan  : Tayu 

4) Kabupaten  : Pati 



5) Provinsi  : Jawa Tengah 

6) Kode Pos  : 59152 

7) Telp/Hp.  : 087746174777 

c. Tahun Pendirian  : 1967 

d. Status Tanah  : Hak Pakai 

e. Daya Listrik  : 900 Volt 

2. Visi dan Misi SD Negeri Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten 

Pati 

a. Visi 

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur 

berkepribadian mantap dan mandiri serta unggul dalam prestasi. 

b. Misi 

1) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada 

seluruh warga sekolah. 

2) Mendorong serta membantu setiap siswa untuk mengenali potensi 

dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 

3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. 

4) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut 

dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam 

bertindak. 

5) Meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan sekolah. 

6) Menerapkan manajemen partisipas dengan melibatkan seluruh 

warga sekolah dan komite sekolah. 



 

Deskripsi Awal 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan saat pelajaran 

matematika siswa kurang semangat dan sebagian besar siswa terlihat binggung 

ketika diminta untuk menghitung bilangan bulat. Hasil dari observasi awal ini, 

diperoleh informasi mengenai masalah yang terjadi yaitu : 

1. Sebagian besar siswa kurang antusias dengan pembelajaran operasi hitung 

bilangan bulat. 

2. Siswa kesulitan dalam menghitung bilangan bulat. 

3. Metode yang digunakan tidak menarik sehingga membuat siswa merasa 

bosan. 

4. Guru kurang memfasilitasi siswa untuk berlatih menghitung dan kurang 

memberi perhatian kepada siswa saat siswa merasa kesulitan dalam 

menghitung. 

Deskripsi Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

Siklus I dilakukan pada tanggal 16 Juli 2012, pembelajaran 

dilaksanakan dengan pedoman rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) selama 2 jam pelajaran (70 menit). Pada siklus ini, peneliti 

menyiapkan materi pelajaran matematika dengan materi operasi hitung 

bilangan bulat. Berdasarkan pengamatan, kemampuan siswa dalam 

menghitung bilangan bulat diketahui bahwa ketrampilan siswa dalam 

menghitung bilangan bulat masih rendah. 

 



*Berdasarkan hasil nilai siswa pada Siklus I, diperoleh 17 siswa 

telah memenuhi batas ketercapaian KKM (>75) sehingga didapat 

presentase pencapaian KKM, hasil belajar 68%. Namun masih ada 8 siswa 

atau 32% siswa belum mencapai KKM. Data tersebut menunjukkan bahwa 

ada peningkatan menghitung operasi bilangan bulat, tetapi belum mampu 

memenuhi indikator pencapaian keberhasilan dalam penelitian ini. 

Sehingga penelitian pada Siklus I harus dilanjutkan ke Siklus berikutnya 

(Siklus II). Untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Deskripsi Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas Siklus II dilakukan 

pada tanggal 23 Juli 2012. Pada Siklus II ini, guru meningkatkan 

kinerja dan bimbingan serta pengarahannya terhadap siswa agar 

siswa dapat lebih fokus dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penghitungan operasi bilangan bulat pada siklus 

II diperoleh hasil 23 siswa telah memenuhi batas ketercapaian KKM (>75) 

sehingga didapatkan presentase pencapaian KKM hasil belajar 92% dan 

masih ada 2 siswa atau 8% siswa belum mencapai KKM. Data tersebut 

menunjukkan bahwa ketrampilan menghitung operasi hitung bilangan 

bulat mengalami peningkatan dibandingkan Siklus I, dan telah memenuhi 

indikator pencapaian keberhasilan sehingga tindakan kelas berhenti pada 



Siklus II. Karena pada Siklus II proses penelitian telah mencapai indikator 

keberhasilan yang direncanakan. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian, didapatkan berdasarkan analisis data 

hasil penelitian dan merupakan kerja kolaborasi antara peneliti dengan guru 

kelas dan kepala sekolah yang terlibat dalam proses penelitian ini.  

Dalam rangka meningkatkan menghitung operasi bilangan bulat, guru 

selalu melakukan pembenahan pelaksanaan tindakan pada proses 

pembelajaran. Sebelum diadakan penelitian, pembelajaran masih 

konvensional. Guru menjelaskan materi dengan ceramah dan siswa 

mendengarkan tanpa adanya inovasi dalam pembelajaran. Tindakan yang 

dilakukan oleh guru kelas dalam meningkatkan ketrampilan menghitung 

operasi bilangan bulat adalah dengan metode lesson study. Tujuannya adalah 

membantu siswa untuk mempermudah cara penghitungan. 

Adapun peningkatan ketrampilan penjumlahan pengurangan operasi 

hitung bilangan bulat, siswa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 

Daftar Nilai Siswa Sebelum dan Sesudah Tindakan 

No Nama Siswa Nilai Awal Nilai Siklus I Nilai Siklus II 

1 Alvian Anwar Sah 60 75 75 

2 Triyono 60 40 75 

3 Affif Kuirniawan 85 85 90 

4 Alimah Avif 85 75 80 

5 Anisa Puspo Dewi 40 75 75 

6 Diana Edwll 75 80 85 

7 Erika Yulia Putri 67 75 85 

8 Evin Dwi Lestari 70 75 85 

9 Ganda Evi Susanti 35 40 75 

10 Hengky Alviana 70 75 80 



No Nama Siswa Nilai Awal Nilai Siklus I Nilai Siklus II 

11 Irsyad Nafis 55 75 80 

12 Jesicha Destiana 30 75 90 

13 Jummi Puji Astuti 56 75 80 

14 Mohammad Junaedi 35 40 60 

15 Nurdien Djunaidi 85 65 75 

16 Nur Ida Meilisa 61 45 75 

17 Rina Widiyanti 75 75 75 

18 Sulistiana 30 40 75 

19 Supriyanti 30 30 75 

20 Soleman Akbar 85 75 80 

21 Wahyu Setiyaningsih 70 75 80 

22 Yasril izam A. 55 95 90 

23 Rindy evawan 85 95 90 

24 Eriska Febriani 70 95 95 

25 Muhammad Fais 85 70 70 

Jumlah Siswa yang Tuntas 

memenuhi KKM 
8 17 23 

Presentase Ketuntasan 32% 68% 92% 

 

Grafik Presentase Peningkatan Pembelajaran Matematika Siswa Kelas 

IV Melalui Model Pembelajaran Lesson Study 

 

Setelah dilakukan tindakan yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran lesson study, hasil belajar matematika kelas IV meningkat. 

Penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 



beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan Pujiwati dengan menggunakan 

metode pembelajaran penemuan dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa Kelas III SD Negeri Langenharjo. Terdapat perbedaan metode atau 

teknik yang digunakan peneliti tetapi dengan melakukan kegiatan 

pembelajaran yang inovatif dapat meningkatkan kemampuan siswa terlihat 

pada Siklus I ketuntasan belajar siswa sebesar 79% dan Siklus II 96%. 

Peneliti dari Sugiharni menunjukkan peningkatan hasil belajar IPS 

dengan menggunakan model pembelajaran lesson study pada siswa Kelas V 

SD Negeri Baturejo Sukolilo. Peningkatan tersebut terlihat pada Siklus I 

sebesar 47,37% dan pada Siklus II sebesar 94,73%. Pada penelitian ini, 

metode yang digunakan sama sehingga dengan metode pembelajaran yang 

merangsang siswa untuk aktif terbukti mampu meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. 

Berdasarkan data penelitian di atas, mendukung diterimanya hipotesis 

bahwa dengan model pembelajaran lesson study dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri Margomulyo Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati. 
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