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ABSTRAK 
 
 

PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK  

PADA SISWA KELAS II SEMESTER 1  SD NEGERI KAYEN 05 
KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI   

TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 

Zubaidah, A54E090120, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 54 halaman. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Keaktifan Belajar 

Matematika Siswa, Melalui Model Pembelajaran Tematik. Subyek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas II SD Negeri 05 Kayen yang berjumlah 36 siswa. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
melalui wawancara, observasi, dokumentasi, tes, dan catatan lapangan. Teknik uji 
validitas data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari 3 
komponen, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Prosedur penelitian meliputi tahap identifikasi masalah, persiapan, penyusunan 
rencana. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing 
siklus terdiri dari empat tahap, yaitu : perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar 
matematika. Adapun peningkatan kualitas  pembelajaran dapat dilihat dari 
perolehan nilai siswa dalam membaca, menulis dan berhitung yang meningkat 
dalam keaktifan belajar pada siklus I sebesar 55,5% atau 20 Siswa  dan pada 
siklus II sebesar 88,8% atau 32 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan 
penerapan media realita mampu meningkatkan kualitas belajar matematika pada 
siswa kelas II semester satu SD Negeri Kayen 05, Kecamatan Kayen, Kabupaten 
Pati. 

 

Kata kunci : keaktifan ,belajar matematika, model pembelajaran tematik  

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Peserta didik pada Sekolah Dasar yang duduk di kelas-kelas awal (kelas 

I, II & III) berada dalam rentangan usia dini. Pada usia dini, seluruh aspek 

perkembangan kecerdasan anak (IQ, EQ dan SQ) tumbuh dan berkembang 

sangat luar biasa cepat sehingga usia ini sering disebut usia emas (golden age) 

dalam perkembangan anak.  

Pembelajaran Tematik yakni kegiatan mengajar dengan memadukan 

materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Dalam kurikulum 2004, 

pembelajaran Tematik dapat diartikan sebagai pemaduan materi pelajaran 

dalam satu tema. Pembelajaran Tematik memberi peluang pembelajaran 

terpadu yang lebih menekankan keterlibatan anak dalam belajar, membuat anak 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan dalam 

memecahkan masalah tumbuhnya keaktifan sesuai kebutuhan siswa. Lebih 

lanjut, diharapkan siswa dapat belajar dan bermain dengan keaktifan yang 

tinggi.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui peningkatan 

keaktifan belajar matematika siswa melalui pendekatan pembelajaran Tematik 

pada siswa di Kelas II SD Negeri Kayen 05 Kayen Pati 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Apakah Model 

Pembelajaran Tematik dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas II SD 

Negeri Kayen 05 ?” 



Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan 

khusus. Adapun tujuan penelitian umum dan khusus adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

1) Meningkatan keaktifan belajar matematika melalui model 

pembelajaran tematik pada siswa kelas II di SD Negeri Kayen 05 

Kayen, Pati 

2) Mengetahui pelaksanaan pembelajaran Matematika secara efektif 

melalui model pembelajaran tematik dalam meningkatkan keaktifan 

belajar matematika pada siswa kelas II SD Negeri Kayen 05 Kayen, 

Pati 

b. Tujuan Khusus: 

Tujuan penelitian khusus ini adalah untuk: 

Meningkatkan keaktifan belajar matematika melalui model 

pembelajaran tematik pada siswa SD kelas II semester 1 di SD Negeri 

Kayen 05 Kecamatan Kayen Kab. Pati. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran matematika dan sebagai salah satu cara dalam 



meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran matematika 

melalui pembelajaran Tematik  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa : 

Memperbaiki praktek pemelajaran dengan sasaran akhir 

memperbaiki belajar siswa. 

b. Bagi Guru : 

Dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran 

yang dikelolanya karena memang sasaran akhir  adalah perbaikan 

pembelajaran. 

c. Bagi sekolah. 

Dengan terbiasanya para guru melakukan penelitian berbagai 

strategi / teknik pembelajaran dapat dihasilkan, ini untuk 

disebarluaskan kepada sekolah lain. 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Keaktifan 

Keaktifan adalah pada saat guru mengajar ia harus mengusahakan agar 

murid-muridnya aktif, jasmani maupun rohani. 

B. Pengertian Belajar menurut pandangan Piaget, bahwa pengetahuan 

dibentuk oleh individu. Sebab individu melakukan interaksi terus-menerus 

dengan lingkungan.  

C. Pembelajaran Tematik  



Pembelajaran Tematik merupakan implementasi dari Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dasar pertimbangan pelaksanaan 

pembelajaran tematik ini merujuk pada tiga landasan, yaitu: landasan 

filosofis, psikologis, dan yuridis. 

Pembelajaran tematik mempunyai ciri khas dan karakteristik 

tersendiri. Adapun ciri khas pembelajaran tematik di antaranya:  

1) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa sekolah dasar;  

2) Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik 

sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama;  

3) Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa; 

METODE PENELITIAN 

Tempat  Penelitian 

Tempat Penelitian adalah tempat yang dipergunakan untuk memperoleh 

data. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 05 Kayen Kec. Kayen Kab. Pati tahun 

pelajaran 2012/2013 

Subyek Penelitian 

Subjek Penelitian dibagi menjadi dua,sebagai berikut: 

A. Subyek pelaku tindakan yaitu guru peneliti. 

B. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas II SD Negeri 05 Kayen Kab. 

Pati  

 



Jenis Penelitian 

Menurut Zainal Aqib ( 2006: 13 ) PTK merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. 

Sedangkan menurut I.G.A.K. Wardani  ( 2006 : 1.4 ) PTK adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melelui refleksi diri dengan tujuan 

untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga keaktifan belajar siswa 

meningkat.  

Prosedur Penelitian 

Penelitin tindakan kelas ini dilakukan dengan tahap perencanaan ( 

planning ), pelaksanaan tindakan ( acting ), pengamatan ( observing ) dan 

melakukan refleksi ( reflecting ). 

Teknik Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi dan tes. 

1. Observasi ( Pengamatan ) 

Observasi dilakukan terhadap tindakan dan perilaku responden,kemudian 

mencatat atau merekamnya. Observasi yang digunakan oleh observasi partisipatif, 

dimana peneliti ikut berperan langsung atau aktif dalam semua kegiatan 

pembelajaran. 

2. Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan bahan  tertulis yang digunakan sebagai sumber 

data adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ), silabus, dan hasil tes.  

3. Tes 

Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur pengetahuan, ketrampilan, intelegensia atau kemampuan yang dimiliki 



oleh individu atau kelompok. Dalam menggunakan metode tes, peneliti 

menggunakan instrument berupa soal-soal tes, dan soal tes terdiri dari banyak 

butir tes yang masing-masing mengukur satu jenis variable. 

Validitas Data 

Teknik validitas data digunakan untuk mendapatkan data itu valid agar 

data yang digali dan dikumpulkan selama penelitian terjamin kemantapan dipilih 

cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Triangulasi 

dalam teknik pengumpulan data ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada dalam penelitian ini data yang diperoleh dari Dokumentasi, 

Tes, Observasi, Catatan Lapangan 

Analisis Data 

Data yang pernah dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif, 

analisis diskriptif digunakan untuk mengetahui perkembangan keaktifan belajar 

siswa. Perkembangan ini disajikan dengan analisis komperatif teknis analisis data 

yang digunakan dan penelitian dalam penelitian ini adalah teknik analisis dan 

interaktif. Menurut Miles Humberm mengemukakan bahwa “ Aktivitas dalam 

menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya tidak jernih. 

Indikator  

Indikator keberhasilan kinerja dalam penelitian ini dalam bentuk hasil belajar 

siswa khususnya pada bidang study matematika : 



1. Adanya peningkatan perolehan nilai rata – rata ulangan nilai harian dari 6,9 

menjadi 8,5. 

2. Keaktifan siswa dalam menghitung pada  pelajaran Matematika melalui model 

pembelajaran tematik sangat tepat, sehingga pencapaian nilai cukup maksimal. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Latar Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kayen 05, Desa Kayen, 

Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.  SD Negeri Kayen 05, 

adalah salah satu SD yang ada di Kecamatan Kayen. Letaknya tengah-tengah kota 

Kayen,di belakang Balai Desa dan di belakang Bank BRI Kayen. Bangunan yang 

ada di SD cukup kuat karena baru saja dilakukan pembangunan. SD Negeri 05 

Kayen termasuk SD terpandang, karena menjadikan anak-anak didiknya selalu 

berprestasi di tingkat kecamatan sampai kabupaten. Sehingga masyarakat memilih 

menyekolahkan anaknya di SD Negeri 05 Kayen.  

Deskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan saat pembelajaran 

membaca,menulis, dan berhitung siswa terlihat kurang semangat dan sebagian 

besar siswa terlihat bingung ketika diminta untuk membaca, menulis dan 

berhitung. Hasil dari observasi awal ini, diperoleh informasi mengenai masalah 

yang terjadi yaitu :  

a. Sebagian besar siswa kurang aktift dengan pembelajaran berhitung pada mata 

pelajaran matematika.  

b. Siswa kesulitan dalam mengurutkan bilangan. 



c. Metode yang digunakan guru hanya ceramah sehingga membuat siswa 

merasa bosan. 

Deskripsi Siklus I  

Siklus I dilakukan pada tanggal 16 Juli 2012, pembelajaran dilaksanakan 

dengan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama 2 jam 

pelajaran (70 menit). Berdasarkan pengamatan kemampuan siswa dalam 

menjumlah dan mengurangkan bilangan kurang dari 500, diketahui bahwa 

keaktifan berhitung siswa masih rendah.  

Berdasarkan hasil hasil evaluasi siswa pada siklus I diperoleh hasil 20 

siswa telah memenuhi batas ketercapaian keaktifan sehingga didapat presentase 

pencapaian keaktifan 55,5%, namun masih ada 16 siswa atau 44,4% siswa belum 

mencapa peningkatan keaktifan.  

Deskripsi Siklus II  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan pada tanggal 06 

Agustus 2012. Pada siklus II ini guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta 

pengarahannya terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus dalam pembelajaran.  

Kekurangan yang ditemukan pada siklus I telah dapat diatasi pada siklus II 

Berdasarkan hasil evaluas siswa untuk mengukur keaktifan belajar siswa 

pada siklus II diperoleh hasil 32 siswa telah memenuhi batas ketercapaian KKM 

(> 70) sehingga didapatkan presentase pencapaian KKM hasil belajar 88,8% dan 

masih ada 4 siswa atau 11,1% siswa belum mencapai KKM. Data tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas belajar siswa mengalami peningkatan di banding 

siklus I dan telah memenuhi indikator pencapaian keaktifan keberhasilan sehingga 



tindakan kelas berhenti pada siklus II karena pada siklus II proses penelitian telah 

mencapai indikator keberhasilan yang direncanakan.  

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. Sebelum diadakan 

penelitian, pembelajaran masih konvensional, guru menjelaskan materi dengan 

ceramah dan siswa mendengarkan tanpa andanya inovasi dalam pembelajaran.  

Adapun peningkatan keaktifan membaca permulaan siswa dapat dilihat 

dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 8 Daftar prosentase keaktifan siswa sebelum dan sesudah tindakan  

No Nama Siswa Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1. M. Syaiful Amri 47 70 85 
2. M. Adi Leo Amirudin 80 85 85 
3. Adinda Nur Riski Fadillah 53 69 89 
4. Arfian Dicky Prasetya 77 85 85 
5. Agus Riyanto 83 87 87 
6. Alesya Eka Umayyaroh 73 80 85 
7. Alin Ayuningtyas 53 70 80 
8. Choiry Amalia 70 70 83 
9. Dias Ahmad Dahlan 77 80 82 
10. Erika Ratna Khoirunnisa 77 77 82 
11. Esti Dwi Wardani 80 80 80 
12. Itok Kurnia Afrizal 67 67 67 
13. Mahesa Indera Wibawa 80 80 83 
14. Mochammad Ali Machmudir 70 70 85 
15. Moh. Ali Mochtar Priyatmoiko 63 63 80 
16. Moh. Yassar Amril Umam 67 67 67 
17. Mohammad Reza Moslem 53 53 65 
18. Mohammad Yona Arya Ardiansyah 53 79 79 
19. Muhamad Audi Lukman Mahfudz 60 80 87 



20. Muhamad Anton Bahrul Alam 67 67 73 
21. Muhamad Bintang Pratama 77 77 83 
22. Muhammad Nur Faiq 80 80 80 
23. Muhammad Tegar Febriyan Mustofa 57 58 62 
24. Najwa Rahima 77 77 80 
25. Nalendra Aji 77 77 77 
26. Nilafa Nahela Ariza 70 70 82 
27. Ramadhani Rizky Setyawan 80 80 80 
28. Resa Shafira Kartika Maharani 63 75 75 
29. Rizky Andi Setiawan 63 80 80 
30. Rizky Angga Raharja Nur Setya 70 70 73 
31. Silvy Felecia Putri Tinandi 73 78 78 
32. Siti Nur Kholifah 80 80 80 
33. Tazfiatus Zakiyah 87 70 87 
34. Wulan Rismawati 67 70 80 
35. Yogik Ari Simatupang 57 77 82 
36. Michael Bintang Versanio 67 67 78 

Jumlah Nilai yang Tuntas 14 20 32 
Memenuhi KKm 38,8 % 55,5 % 88,8 % 
 

                   

Gambar 4 Grafik Peningkatan keaktifan belajar berhitung 

Setelah dilakukan tindakan, yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran tematik dengan metode diskusi, keaktifan belajar 

matematika siswa meningkat.  
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Berdasarkan data hasil penelitian di atas mendukung diterimanya 

hipotesis bahwa dengan media realita dapat meningkatkan keaktifan 

belajar matematika pada siswa kelas II SD Negeri 05 Kayen, Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati.  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa : “Penerapan model pembelajaran tematik dapat 

meningkatkan keaktifan belajar matematika pada siswa kelas II SD Negeri 

05 Kayen  tahun pelajaran 2012/2013” 

Peningkatan keaktifan belajar matematika siswa yang ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan jumlah siswa tuntas memenuhi tercapainya 

keaktifan  adalah sebagai berikut : 

1. Pada siklus I, siswa memenuhi keaktifan adalah 20 siswa dari 36  

siswa (55,5%). 

2. Pada siklus II, siswa yang memenuhi keaktifan adalah 32  siswa 

dari 36 siswa (88,8%). 

IMPLIKASI  

Kesimpulan diatas memberikan implikasi bahwa dengan bervariasi 

dari seorang guru akan memberikan pengaruh pada kegiatan belajar siswa 

yang berdampak pada kemampuan siswa menguasai materi yang 

diajarkan.  

Dengan penerapan model pembelajaran tematik pada dua siklus 

dapat meningkatkan membaca, menulis sekaligus berhitung. Karena model 



pembelajaran tematik menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna 

kepada siswa 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan dalam usaha untuk meningkatkan keaktifan belajar 

matematika di kelas melalui media alat peraga gambar, maka diajukan 

sejumlah saran sebagai berikut: 

1 Saran bagi guru 

a. Sebagai bahan masukan guru untuk memilih pendekatan dan metode 

pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran matematika dengan 

penerapan model pembelajaran tematik pada dua siklus dapat 

meningkatkan keaktifan belajar matematika. 

b. Guru perlu memperbanyak ide- ide untuk membantu anak menemukan 

cara atau strategi dalam memudahkan membaca, menulis sekaligus 

berhitung pada siswa kelas II. 

2 Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada masalah yang serupa, 

hendaknya mengembangkan penelitian ini dan melakukan perbandingan 

dengan metode yang lebih variatif, sehingga ketrampilan membaca, 

menulis sekaligus berhitung dapat ditingkatkan melalui berbagai metode 

inovatif.  
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