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ABSTRAK 
 

Siti Muflihati. NIM: A54DO90038. Peningkatan Motivasi Belajar 
Matematika  Operasi Hitung  ilangan Melalui Model Pembelajar Tematik 
Siswa Kelas III Semester I SDN 2 Glintang Kecamatan Sambi Kabupaten 
Boyolali. Skripsi. Program Sarjana S-1 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012 

Guru SD memerlukan suatu metode yang efisien dan efektif yang dapat 
diterapkan di Sekolah Dasar.  Metode yang digunakan oleh guru adalah salah satu 
kunci pokok di dalam keberhasilan suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh 
anak. Peningkatan motivasi belajar matematika siswa ini dilakukan melalui 
penggunaan model pembelajaran tematik. Hal ini dikarenakan model 
pembelajaran tematik selalu menggunakan masalah sehari-hari, sehingga 
diharapkan siswa dapat memahami keguanaan dana kaitan matematika dalam 
kehidupannya sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 
matematika operasi hitung bilangan melalui model pembelajaran tematik siswa 
Kelas III Semester I SDN 2 Glintang Kecamatan Sambi Boyolali. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi 
Boyolali pada Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian dilaksanakan selama 3 
bulan yaitu bulan Juli-September 2012. Penelitian ini berbentuk penelitian 
tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Subjek yang 
diteliti adalah siswa SD Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi Boyolali pada kelas 
III semester I Tahun Pelajaran 2012/2013. Teknik pengumpulan data observasi, 
dokumentasi dan  wawancara. Teknik analisis data yang digunakan analisis 
komparatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Peningkatan kemampuan 
siswa melalui penerapan penggunaan metode tematik. Sebelum dikenakan 
tindakan apa pun diadakan tes awal (pre test), hasil belajar siswa yang mendapat 
nilai di atas 50 terdapat 9  siswa    (47,36 %). Siswa dalam mengerjakan latihan 
soal tes pada siklus I yang mendapat nilai di atas 70 terdapat 5  siswa (26,31%) 
pada siklus II yang mendapat nilai di tas 70 terdapat 13 siswa (68,42 %). 
 
Kata Kunci: motivasi belajar, model pembelajaran tematik 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan 

suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  

kecerdasan, sikap sosial dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara (Sisdiknas dalam Jumali, dkk, 2004: 21). 
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Proses pendidikan  yang diselenggarakan secara formal di sekolah dimulai 

dari pendidikan formal  yang paling dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT) 

tidak lepas dari kegiatan  belajar yang merupakan salah satu kegiatan pokok 

dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Pendidikan sebagai kegiatan 

pembelajaran telah dilakukan seusia manusia itu sendiri sebagai pelaku 

pendidikan. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus 

ditunjang  oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu 

terapan dan  ilmu pengetahuan dasar secara seimbang. Salah satu usaha untuk 

meningkatkan  penguasaan pengetahuan dasar adalah dengan meningkatkan 

kemampuan berhitung siswa pada mata pelajaran matematika.  

Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antar 

bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian persoalan 

mengenai bilangan (pusat pembinaan dan pengembangan bahasa: 2001). 

Tujuan pembelajaran matematika adalah agar anak mengetahui dasar-dasar 

pembelajaran berhitung / matematika, sehingga pada saatnya nanti anak akan 

lebih siap mengikuti pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan 

selanjutnya yang lebih komplek.  

Telah menjadi pendapat umum, bahwa matematika adalah mata pelajaran 

yang sulit dipelajari, akan tetapi hampir semua bidang ilmu pengetahuan 

menggunakan matematiaka untuk menunjang kesempurnaan.Oleh sebab itu salah 

satu cara untuk mengenalkan matematika adalah dengan jalan peran serta aktif 

guru untuk menumbuhkan kesadaran dan membangkitkan minat serta memiliki 

sikap kreatif dan inovatif kepada siswa. Guru SD merupakan guru kelas, 

bukannya guru mata pelajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut menguasai 

seluruh materi mata pelajaran dan metode mengajar seorang guru juga 

memerlukan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan murid dalam proses 

belajar-mengajar. 

Guru SD memerlukan suatu metode yang efisien dan efektif yang dapat 

diterapkan di Sekolah Dasar.  Metode yang digunakan oleh guru adalah salah satu 

kunci pokok di dalam keberhasilan suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh 

anak. Pemilihan metode yang akan digunakan harus relevan dengan tujuan 
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penguasaan konsep, transisi dan lambang dengan berbagai variasi materi, media 

dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. 

Kurangnya motivasi belajar siswa teridentifikasi  pada saat proses kegiatan 

belajar mengajar dilakukan. Banyak siswa yang sibuk berbicara dengan temannya 

sehingga menganggu konsentrasi siswa lain, pada saat guru memberikan 

pertanyaan  tidak ada siswa mampu menjawab dengan benar, apa bila guru 

bertanya tentang kesulitan yang mereka hadapi, siswa tidak berani 

mengungkapkan, pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan masih 

sangat kurang.  

Motivasi belajar siswa sangat berhubungan erat dengan perasaan atau 

pengalaman emosioal, sehingga upaya guru untuk memotivasi siswanya dapat 

dilakukan dengan cara menimbulkan rasa puas atau rasa telah mencapai 

keberhasilan pada diri siswa. Peningkatan motivasi belajar matematika siswa ini 

dilakukan melalui penggunaan model pembelajaran tematik. Hal ini dikarenakan 

model pembelajaran tematik selalu menggunakan masalah sehari-hari, sehingga 

diharapkan siswa dapat memahami keguanaan dana kaitan matematika dalam 

kehidupannya sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa 

Permasalahan yang di hadapi oleh guru Kelas III SD Negeri 2 Glintang 

Tahun Ajaran 2011/2012 adalah rendahnya hasil belajar matematika siswa pada 

materi nilai lambing bilangan pada kelompok angka puluhan / ratusan ribu. Hasil 

belajar matematika siswa kelas III tersebut masih jauh di bawah KKM yaitu 6,0.  

Berdasarkan kondisi ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ”Peningkatan Motivasi Belajar Matematika Operasi Hitung Bilangan 

Melalui Model Pembelajaran Tematik Siswa Kelas III Semester I SDN 2 Glintang 

Kecamatan Sambi Boyolali” 

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada tersebut, tidak semua diteliti 

karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki oleh peneliti, maka 

dalam penelitian ini dibatasi dan hanya difokuskan pada permasalahan 

Peningkatan Motivasi Belajar Matematika Operasi Hitung Bilangan Melalui 
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Model Pembelajaran Tematik Siswa Kelas III Semester I SDN 2 Glintang 

Kecamatan Sambi Boyolali. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka permasalahan  yang akan dicari jawabannya melalui 

penelitian ini adalah : 

Apakah motivasi belajar matematika operasi hitung bilangan dapat meningkat 

melalui model pembelajaran tematik siswa kelas III semester 1 SDN 2 Glintang 

Kecamatan Sambi Boyolali?  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Tujuan umum 

Untuk meningkatkan motivasi belajar matematika Siswa Kelas III SDN di 

Kecamatan Sambi Boyolali  

Tujuan khusus 

Untuk meningkatkan motivasi belajar matematika operasi hitung bilangan melalui 

model pembelajaran tematik siswa Kelas III Semester I SDN 2 Glintang 

Kecamatan Sambi Boyolali 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut : 

Manfaat Teoritis 

Secara umum 

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran Matematika, utamanya pada peningkatan Motivasi Belajar 

Matematika Operasi Hitung Bilangan Melalui Model Pembelajaran Tematik 

Siswa Kelas III Semester I SDN 2 Glintang Kecamatan Sambi Boyolali 

Secara khusus 
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Penelitian ini memberikan kontribusi kepada strategi pembelajaran matematika  

berupa pergeseran dari pembelajaran yang mementingkan hasil ke pembelajaran 

yang juga mementingkan prosesnya, karena dalam pembelajaran diharapkan untuk 

menggunakan paradigma belajar yang menunjukkan pada proses untuk mencapai 

hasil. 

Manfaat Praktis 

Bagi siswa adalah dengan meningkatnya motivasi siswa dalam belajar maka akan 

mudah memecahkan masalah yang berdampak pada meningkatnya prestasi belajar 

dan besar kemungkinan tujuan pembelajaran matematika  juga akan tercapai.  

Bagi guru adalah dapat menambah pengalaman dan keahlian dalam melakukan 

pembelajaran matematika yang lebih efektif dan efisien 

 

LANDASAN TEORI 

Kajian  Teori 

Motivasi Belajar Matematika 

Hakikat Matematika  

Kata matematika berasal dari perkataan Yunani mathematike yang berarti 

mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti 

pengetahuan atau ilmu (knowledge, science). Kata mathematike berhubungan pula 

dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein atau mathenein yang 

artinya belajar (berpikir). Jadi, berdasarkan asal katanya, maka perkataan 

matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir (bernalar). 

Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), bukan 

menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk 

karena pikiran-pikiran manusia, yang berhubungan dengan idea, proses, dan 

penalaran (Russeffendi, 2000 :148).  

Hakikat Belajar Matematika 

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut, (1) dapat secara luwes, akurat, efesien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah menggunakan logaritma, (2) menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 
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generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika, (3) memecahkan masalah pada. Selain tujuan umum yang 

menekankan pada penataan nalar dan pembentukan sikap siswa serta memberikan 

tekanan pada ketrampilan dalam penerapan matematika juga memuat tujuan 

khusus matematika SD yaitu: (1) menumbuhkan dan mengembangkan 

ketrampilan berhitung sebagai latihan dalam kehidupan sehari-hari, (2)  

 Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses belajar dan 

mengajar matematika akan berhasil secara maksimal jika guru berperan dengan 

aktif. Melalui guru yang professional dalam mengelola kelas diharapkan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Motivasi Belajar 

Definisi Motivasi Belajar 

Motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah 

keinginan, kebutuhan, dorongan atau impuls. Motivasi seseorang tergantung pada 

kekuatan motifnya.Motif dengan kekuatan yang sangat bersarlah yang akan 

menentukan perilaku seseorang. Motif yang kuat ini seringkali berkurang apabila 

telah mencapai kepuasan ataupun karena menemui kegagalan (Alma, 2008: 89). 

Secara umum motivasi adalah proses memengaruhi atau mendorong dari 

luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan 

sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi atau dorongan (driving force) 

dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk memuaskan dan mempertahankan 

kehidupan.  

Motivasi belajar adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan 

mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan 

belajar (Yuli, 2006: 142). 

Apabila anak didik menunjukkan motivasi belajar yang rendah maka tugas 

guru dan orang tua untuk meningkatkan motivasi tersebut. Jika guru mengabaikan 

motivasi belajar anak maka akan mengakibatkan ketidak berhasilan dalam proses 

pembelajaran matematika.  

Motivasi belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar 

adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi 
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sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi 

tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. (Uno, 2007 : 23) 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi  motivasi belajar siswa adalah faktor 

budaya, faktor kelarga dan faktor sekolah. 

Beberapa hal yang harus dilakukan guru dalam menumbuhkan motivasi 

anak dalam belajar matematika 

Menyesuaikan bahan pelajaran yang diajarkan dengan dunia anak, misalnya 

dengan memanfaatkan lingkungan. 

Pembelajaran dapat dilakukan dengan cara dari mudah ke yang sukar atau dari 

konkret ke abstrak danPenggunaan alat-alat peraga. 

Faktor-Faktor Yang Menghambat Motivasi Belajar 

Diantara problematika yang perlu di antisipasi dalam lembaga pendidikan 

kita adalah: 

Tidak adanya kejelasan  tujuan yang hendak dicapai 

Tidak adanya rumusan tujuan sementara 

Kurangnya Merangsang pencapaian kegiatan 

Tidak adanya situasi persaingan 

Kurang maksimalnya laporan hasil yang dicapai 

Tidak adanya  contoh yang positif dari pendidik 

 

Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran di kelas rendah pada sekolah dasar harus memperhatikan 

karakteristik siswa yang akan menghayati pengalaman belajar sebagai suatu 

kesatuan yang utuh. Pembelajaran yang memisahkan penyajian mata pelajaran 

akan membuat siswa kelas rendah merasa kesulitan dalam belajar. Oleh karena 

itu, pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa agar siswa mendapat 

pengalaman belajar yang bermakna. 

Pengertian Pendekatan Tematik 
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Pembelajaran tematik merupakan kegiatan belajar mengajar dengan 

memadukan materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.  

Pembelajaran tematik di Sekolah Dasar berpusat pada siswa yaitu 

Memberikan pengalaman langsung  Pemisahan matapelajaran tidak begitu jelas  

Menyajikan konsep dari berbagai matapelajaran  Bersifat fleksibel Hasil 

pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa  Menggunakan prinsip 

belajar sambil bermain dan menyenangkan  

Peran model Pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

Peran penting model mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran 

adalah sangat penting. Keberhasilan sebuah mata pelajaran, terutama keberhasilan 

penguasaan materi pelajaran oleh siswa akan sangat ditentukan oleh seberapa baik 

seorang guru menerapkan metode mengajarnya di kelas maupun di luar kelas. 

Seorang guru diharapkan memiliki motivasi dan semangat pembaharuan 

dalam proses pembelajaran yang dijalaninya. Menurut Sardiman A. M. (2004: 

165), guru yang kompeten adalah guru yang mampu mengelola program belajar-

mengajar.  

Kajian Peneltian yang Relevan 

Penelitian tetang penggunaan metode pembelajaran tematik pada siswa SD 

telah dilakukan oleh penelitian terdahulu.  Penelitian NIndiya (2010) Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas 3 SD Negeri 034 Samarinda Ulu melalui 

pembelajaran Tematik pada pokok bahasan operasi hitung bilangan dan 

pengukuran. 
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Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 1  

Skema Kerangka Pemikiran 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: “Diduga motivasi belajar matematika 

operasi hitung bilangan dapat meningkat melalui penerapan model pembelajaran 

tematik pada siswa kelas III semester 1 SDN 2 Glintang Kecamatan Sambi 

Boyolali” 

Setting  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi 

Boyolali.  

Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti adalah siswa SD Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi 

Boyolali pada kelas III semester I Tahun Pelajaran 2012/2013, eneliti memilih 

lokasi ini dengan pertimbangan,  sebagian besar siswa di SD Negeri 2 Glintang 

Kecamatan Sambi Boyolali merupakan penduduk asli yang memiliki latar 

Kondisi Awal 

Tindakan Kelas 

Kondisi Akhir 

Guru belum menggunakan 
pendekatan tematik 

Melaksanakan pembelajaran 
matematika dengan 
menggunakan pendekatan 
tematik 

Hasil belajar 

Siklus I 
(murid mengerjakan 
soal dengan 
pendekatan tematik 

Diduga dengan menggunakan 
pendekatan tematik dapat 
mengoptimalkan hasil belajar 
matematika serta 
meningkatkan mutu 
pembelajaran 

Siklus II 
(murid mengerjakan 
soal dengan 
pendekatan tematik 
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belakang sosial ekonomi majemuk dan kondisi perekonomian orang tua kurang  

mendukung pendidikan anak. 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini secara garis besar meliputi tahap pra lapangan, 

tahap pengumpulan data/pelaksanaan penelitian, dan tahap penyusunan laporan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Data Primer adalah perlakuan guru dalam proses pembelajaran, perilaku siswa, 

dan situasi kelas saat pembelajaran. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

Perlakuan guru, yaitu aktivitas yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran 

Matematika menggunakan media audio visual. 

Perlakuan siswa dalam proses pembelajaran dengan media audio visual  
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Situasi kelas saat proses pembelajaran dengan media audio visual. 

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, referensi, dan literatur, 

serta arsip yang  ada di SD Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi Boyolali tentang 

sejarah dan latar belakang sekolah, sarana dan prasaranan, dan keadaan guru serta 

siswa. 

Teknik Pengumpulan Data 

Observasi 

Data yang observasi meliputi perlakuan guru, perilaku siswa, dan situasi yang 

muncul saat proses pembelajaran dengan media audio visual. Observasi dilakukan 

sebelum siklus, setelah siklus I dan setelah siklus II. 

Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakkan dengan cara 

mencatat setiap arsip dan dokumen yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran dengan menggunakan media audio visual untuk meningkatkan hasil 

belajar Matematika siswa kelas III SD Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi 

Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan responden untuk 

mendapatkan jawaban atau data yang diperlukan.  

Validitas Data 

Data yang telah digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus 

diusahakan kemantapan dan kebenarannya. ”Ada empat macam teknik, yaitu (1) 

trianggulasi data (data trianggulation), (2) trianggulasi peneliti (investigation 

trianggulation), (3) trianggulasi metodelogis (methodological trianggulation), dan 

(4) trianggulasi teoritis (theoritical trianggulation)”. 

Dari empat macam trianggulasi yang ada hanya akan digunakan trianggulasi data 

yaitu peneliti akan menggunakan perseptif lebih dari satu sumber dalam 

membahas permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini yaitu siswa, guru, dan 

observer, hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data atau keabsahan data 

dalam penelitian ini. 
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Analisis Data 

Data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilakukan dan dikembangkan selama 

proses refleksi sampai proses penyusunan laporan untuk keseimbangan dan 

kedalaman dalam pengajaran data dalam penelitian ini digunakan analisis 

interaktif (Hartono 2002: 21). Data yang dianalisis secara interaktif . 

Indikator Kinerja 

Berdasarkan pengalaman (hasil tes sebelum penelitian) nilai rata-rata kelas untuk 

pelajaran matematika  pada  kelas III Semester I SD Negeri 2 Glintang Kecamatan 

Sambi Boyolali masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal  dengan 

menggunakan metode tematik  maka hasil belajar siswa pada materi operasi 

hitung bilangan akan melebihi KKM Siswa lebih mudah menyelesaikan masalah, 

karena konsep pelajaran matematika operasi hitung bilangan lebih mudah 

dipahami dengan menggunakan metode tematik 

Tabel 2   

Indikator keberhasilan siklus  

KREATIVITAS  BELAJAR 
Aspek yang 
dinilai 
Motivasi 
Eksternal 

Target 
Motivasi 
dari luar 
meningkat  
10% 

Cara penilaian (x100%) 
Dihitung dari: 

%100x
siswaseluruh

bertanya skreativita

∑
∑=  

Motivasi 
Internal  

Motivasi 
dari dalam 
diri 
meningkat  
10% 

x100%
siswaseluruh

idean mengeluarkkeberaian 

∑
∑=

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Latar Penelitian 

Profil SD Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi Boyolali 

SD Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi Boyolali. Sekolah tersebut terletak di 

Dukuh Randu Kuning Kelurahan Glintang Kecamatan Sambi Kabupaten 

Boyolali. Secara keseluruhan SDN ini  mempunyai 6 ruang kelas, 1 ruang 

perpustakaan, 1 ruang UKS dan 1 ruang guru. SD Negeri 2 Glintang Kecamatan 
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Sambi Boyolali dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang bernama Bapak 

Sriyanto, BA. Sekolah ini mempunyai tenaga pengajar sejumlah 9 orang yang di 

antaranya 6 guru kelas, 1 guru agama Islam, 1 guru Penjas dan 1 guru bahasa 

Inggris dan tenaga Perpustakaan. Secara lebih rinci jumlah guru dan karyawan SD 

Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Jumlah peserta didik di SD Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi Boyolali secara 

keseluruhan dari Kelas I sampai dengan Kelas VI adalah 87 peserta didik. 

Kondisi Kelas III SD Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi Boyolali 

Prestasi belajar pada mata pelajaran matematika selama ini kurang  baik.  Hal ini 

terlihat dari kurangnya perhatian dalam belajar matematika. Keadaan tersebut 

dapat diketahui dari proses pembelajaran matematika, dimana setiap siswa kurang 

memperhatikan penjelasan guru atau ada kecenderungan ramai sendiri. Pada 

dasarnya model pembelajaran yang digunakan tidak dilandasi,  titik tolak 

pembelajaran tidak dimulai dari pengetahuan awal yang dimiliki siswa. 

Refleksi Awal 

Pelajaran matematika di siswa kelas III Semester I SD Negeri 2 Glintang 

Kecamatan Sambi Boyolali ini diajar oleh guru kelas. Penelitian ini merupakan 

penelitian kolaborasi yang dilakukan peneliti sebagai pengamat untuk mengamati 

jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa kelas III 

Semester I SD Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi Boyolali.  

Berdasarkan hasil observasi  tersebut, maka peneliti dan guru bersepakat 

menentukan langkah tindakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi, yaitu mengadakan upaya meningkatkan kemampuan operasi hitung 

bilangan dengan model pembelajaran tematik. 

Analisis Pencarian Fakta 

Penelitian ini dilakukan dua siklus, setiap siklus dua kali pertemuan. Setiap 

pertemuan ada empat tahap, yaitu: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan/observasi, dan refleksi.setelah kerjasama antara dua belah pihak 

menghasikan kesimpulan kemudian dijadikan acuan untuk pertemuan yang akan 

datang bahan acuan sebagai kesimpulan untuk menentukan tindakan selanjutnya 

dan upaya untuk peningkatan/perbaikan pada pertemuan berikutnya. 
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Deskripsi Penelitian Siklus 

Siklus I  (2x35 menit 

Hasil observasi Motivasi Belajar siswa siklus I 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase 
1 1-5 0 0,00% 

2 6-10 0 0,00% 

3 11-15 9 47,37% 

4 16-20 10 52,63 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, setelah diadakan pelaksanaan observasi siklus I 

diketahui nilai motivasi belajar siswa pada siklus I pada rentang nilai 11-15 

sebanyak 9 siswa (47,37%) dan nilai motivasi siswa pada rentang nilai 16-20 

sebanyak 10 siswa (52,63%)  

 

Refleksi 

Siklus II 

Perencanaan tindakan siklus II merupakan revisi dari siklus I. Hal ini terlihat dari 

meningkatnya siswa yang mendapat nilai 60 ke atas sebanyak 6  siswa (31,57 %) 

dan yang mendapatkan nilai > 70 sebanyak 13 siswa (68,42%). 

Hasil observasi Motivasi Belajar siswa siklus II 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 1-5 0 0,00% 

2 6-10 0 0,00% 

3 11-15 5 26,32% 

4 16-20 14 73,68 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, setelah diadakan pelaksanaan observasi siklus II 

diketahui nilai motivasi belajar siswa siklus II pada rentang nilai 11-15 sebanyak 

5 siswa (26,32%) dan nilai motivasi siswa pada rentang nilai 16-20 sebanyak 14 

siswa (73,68%)  
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refleksi 

Artinya pada penelitian ini melalui siklus I dan II sudah ada peningkatan dalam 

materi operasi hitung bilangan. 

Dari hasil tes pada siklus II materi operasi hitung bilangan, siswa yang 

memperoleh nilai <70 ternyata 6 siswa (31,57 %) siswa yang memperoleh nilai < 

80 atau rendah sebanyak 13 siswa (68,42 %). 

Rata-rata nilai kondisi awal sebesar 58,37 sedangkan rata-rata nilai pada hasil tes 

siklus II sebesar 88,37. Terlihat terjadi peningkatan rata-rata nilai tes siklus II 

sebesar 88,37 – 58,37 = 30  poin.  

 

Pembahasan 

Dengan menggunakan model pembelajaran tematik kelompok dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terbukti nilai 

yang diperoleh dari beberapa tahap ada peningkatan yaitu pada siklus I siswa yang 

mendapat nilai di atas 50 sebanyak 1 siswa (5,26%) pada siklus II siswa yang 

mendapat nilai di atas 60 sebanyak 6 siswa ( 31,57%).  

 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan peneliti dan guru dengan perencanaan 

dan usaha yang maksimal agar tercapai hasil yang baik.  Namun demikian 

penelitian ini masih ada kekurangan, dan keterbatasan. Keterbatasan 

pengetahuan/kemampuan peneliti dan guru, serta terbatasnya waktu. Tiada 

manusia yang sempurna dan hanya Allah yang Maha Sempuruna. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Melalui penerapan metode pembelajaran tematik dapat meningkatkan motivasi 

belajar matematika, operasi hitung pada siswa kelas tioga SDN 2 Glintang Sambi. 
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Dengan motifasi belajar matematika operasi hitung bilangan dapat menigkat 

melalui penerapan model pembelajaran tematik pada siklus I 26,31 %pada sirklus 

II 68,42% 

 

Implikasi 

Dari hasil penelitian mengenai upaya peningkatan kemampuan belajar matematika 

bagi sswa kelas III semester II  melalui penggunaan model pembelajaran tematik 

kelompok di SD Negeri 2 Glintang Kecamatan Sambi Boyolali maka akan 

memberikan implikasi : 

Membantu peserta didik yang lambat dalam memahami pelajaran matematika 

khususnya materi model pembelajaran tematik kelompok. 

 

Saran 

Saran bagi siswa 

Demi peningkatan kemampuan yang memadai dalam belajar matematika  

disarankan kepada siswa sebagai berikut. 

Perlu disadari bahwa pelajaran matematika  bukanlah mata pelajaran yang sulit  

Agar dapat belajar dengan baik dengan baik jangan segan-segan untuk bertanya 

kepada orang lain atau membaca buku sumber. 

Gunakan waktu luang untuk memperbanyak belajar atau mencoba materi 

matematika. 

Saran bagi para guru 

Agar pembelajaran dapat berhasil baik guru senantiasa menerapkan metode yang 

bervariasi dalam mengajar yang sesuai dengan latar belakang serta kemampuan 

siswa.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arifin. 1988. Teknik Penyusunan Skala Pengukuran. Yogyakarta: Pusat Penelitian 
UGM.  

 
Budiyono. 1998. Kreativitas dan Keberkatan Strategi Mewujudkan Potensi 

Kreatif dan Bakat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  
 



17 
 

Denim, S. 2007. Visi Baru Manajemen Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara. 
 
Hadi, S. 1982. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.  
 
Hamalik, Oemar. 1995. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.  
 
Hardojo. H. 1987. Mengajar Bahan Matematika. Jakarta: Depdikbud Dirjendikti.  
 
Khotimah, K. 2009. Pembelajaran Berhitung Dengan Menggunakan Jarimatika 

Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Kemampuan Berhitung Siswa 
MIM Candirejo Ngawen Klaten. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Fakultas 
Sain dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

 
Mardalis, A. dkk. 2009. Meningkatkan Kecerdasan Anak Dengan Metode 

Jarimatika Untuk Siswa-Siswi SD di TPA Masjid Baitul Qorib. WARTA, 
Vol. 12, No.1, Maret 2009: 76 – 80 

 
Moleong, Lexy T. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 
 
Pranowo, AP. 2010. Penerapan Metode Jarimatika Pada Perkalian Bilangan Bulan 

Sebagai Upaya Peningkatan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa (PTK 
Pembelajaran Matematika di Kelas III SDN 03 Puntukrejo Ngargoyoso 
Karanganyar). Skripsi. Tidak dipublikasikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 
Sallis, E. 2006. Total Quality Management In Education (Alih Bahasa Ahmad Ali 

Riyadi). Jogjakarta: IRCiSoD 
 
Sumayang, L. 2003. Manajemen Produksi dan Operasi. Jakarta: Salemba Empat.  
 
Suryabrata. 1997. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.  
 
Syah, Muhibbin. 1995. Psikologi Pendidikan suatu Pendekatan Baru. Bandung: 

Remaja Rosda Karya.  
 
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.  
 
Tirtonegoro, S. 1994. Penilaian Hasil Belajar Mengajar. Surabaya: Usaha 

Nasional.  
 
Usman. 2000. Pengantar Psikologi. Bandung: Angkasa.  
 
Zamroni. 2007. Meningkatkan Mutu Sekolah. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.  
 


