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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah yaitu : 

Apakah dengan dengan melalui sanksi berjenjang dapat meningkatkan disiplin belajar 

pada pembelajaran matematika siswa kelas II SD N 01 Jatisawit tahun pelajaran 

2012/2013?Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan belajar 

matematika penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bagi siswa kelas II SDN 01 

Jatisawit  tahun  pelajaran 2012/2013 melalui sanksi berjenjang. Data penelitian ini 

untuk menginformasikan bahwa peningkatan kedisiplinan belajar matematika bagi siswa 

kelas II dengan penggunaan tehnik sanksi berjenjang. Tehnik pengumpulan data dengan 

menggunakan metode observasi partisipasif, dan tes. Instrumen yang digunakan dalam 

mengadakan evaluasi penelitian yaitu : lembar observasi, daftar kelas II SDN 01 

Jatisawit, daftar nilai. Tehnik analisis data dengan menggunakan tehnik deskriptif 

kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, display data dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pra Siklus menunjukan siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar nilai rata-rata hanya 61,36 pada siklus I menunjukkan siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar nilai rata-rata sebesar 71,36 dan siklus II nilai rata-rata 

sebesar 75,68 atau 100% siswa sudah mencapai ketuntasan belajar. Dengan demikian 

dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik sanksi berjenjang dapat 

meningkatkan kedisiplinan belajar matematika penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat bagi siswa kelas II SD Negeri 01 Jatisawit Jatiyoso Karanganyar tahun pelajaran 

2012/2013. 

 

Kata Kunci : Kedisiplinan belajar siswa sanksi berjenjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Usia anak SD menghendaki suatu hal yang bisa menjembatani cara 

berfikir kepada hal yang konkret dalam proses pembelajaran. Prestasi anak 

yang belum maksimal karena pemahaman terhadap materi yang kurang. 

Perkembangan dalam dunia pendidikan menuntut guru untu meningkatkan 

perannya. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu 

yang bermanfaat untuk meningkatkan perkembangan siswa dengan 

menciptakan kondisi belajar mengajar sedemikian rupa, mampu membantu 

setiap siswa untuk secara efektif dapat mempergunakan berbagai kesempatan 

belajar dari berbagai sumber serta media belajar. 

 Dari hasil studi awal diperoleh data bahwa dari 20 siswa yang mengikuti tes 

formatif, ternyata hanya 7 siswa yang dapat belajar tuntas dengan prosentase sebesar 

16,7 %. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui rendahnya hasil belajar siswa 

antara lain minat belajar siswa masih sangat rendah. Ketika mengerjakan soal 

ulangan dapat diamati bahwa kedisiplinan siswa masih rendah.  Disisi lain, sarana 

dan prasarana yang ada di sekolah kurang dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga 

daya serap siswa terhadap materi pelajaran kurang maksimal. Hal ini disebabkan 

konsep – konsep belajar matematika yang dilakukan secara abstrak dan hafalan. 

Banyak guru yang menerapkan metode ceramah untuk semua indikator 

pembelajaran karena materi pembelajaran yang harus selesai diajarkan dalam waktu 

tertentu. Metode ceramah menyebabkan peserta didik  tidak terlibat secara aktif 

dalam perolehan fakta, nilai dan konsep dalam pembelajaran matematika tentang 

penjumlahan dan pengurangan , peserta didik biasanya hanya diberi kesempatan 

untuk mendengarkan penjelasan guru kemudian menghafalkan banyak siswa waktu 

diterangkan guru rame sendiri berbicara dengan temanya.  

 Berdasarkan hasil pengamatan peneliti diharapkan dalam tujuan pendidikan 

tersebut selain kreatif, mandiri cakap dan berilmu dan sehat yang paling mendasar 

adalah memiliki akhlak mulia, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan 

bertanggung jawab. Harapan ideal tersebut dapat dicapai bila salah satu faktornya 

yang harus diperhatikan adalah bila   siswa selalu bersikap  disiplin dan memiliki 

rasa tanggung jawab di sekolah dengan nilai rata rata baik (7,0 -8,4) dan sangat baik 

( 8,5 – 10 ). 



           Kenyataan terjadi pada saat ini dilapangan,  anak selalu kurang disiplin dan 

kurang memiliki rasa tanggung jawab di sekolah,  tidak membuat pekerjaan rumah, 

mencoret coret bangku, tidak biasa antre, pada saat upacara bendera tidak tertib, 

tidak berpakian dengan rapi, sering datang terlambat, menyerahkan tugas tidak tepat 

waktu, di dalam kelas selalu mengganggu teman, sering berkelahi, kurang hormat 

pada guru. Hal hal ini merupakan dasar dalam pembentukan watak dan kepribadian 

siswa. Kalau kebiasan ini tidak menemukan pemecahan masalahnya maka tujuan 

pendidikan nasional akan sulit  terwujud.   

           Berdasarkan uraian di atas maka agar pembelajaran berjalan dengan 

baik, penulis terdorong untuk berpartisipasi untuk meningkatkan disiplin 

belajar siswa dengan teknik sanksi berjenjang pada pelajaran matematika 

penjumlahan dan pengurangan sampai 500 pada siswa kelas II SDN 01 

Jatisawit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

A. Seting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian ini adalah SDN 01 Jatisawit Kecamatan Jatiyoso 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan selama 3 bulan 

dimulai pada bulan Oktober  sampai dengan Desember karena pada 

bulan- bulan tersebut pembelajaran aktif sehingga memudahkan dalam 

melakukan penelitian.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dan guru kelas II SD Negeri 

01 Jatisawit Jatiyoso tahun pelajaran 2012/2013. Jumlah siswa di kelas ini 20 

siswa, terdiri dari 13  putra dan 7  putri.  

Objek dari penelitian ini adalah pembelajaran matematika dengan 

menggunakan teknik sanksi berjenjang. 

C. Prosedur  Penelitian 

 Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diawali dengan kegiatan 

observasi untuk menentukan rencana dan tindakan yang akan dilakukan 

selanjutnya pada setiap siklus. Rancangan penelitian ini dibagi dalam empat 

langkah sebagai berikut: 

1. Rencana (plan) 

2. Tindakan (acting) 

3. Observasi (observing) 

4. Refleksi (reflecting) 

D. Jenis  Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil penelitian deskriptif 

kualitatif dan mengacu pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dengan 

menggunakan arsip maupun dokumen yang memiliki arti lebih dari sekedar 

angka atau frekuensi, dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Penelitian yang 



dilakukan merupakan penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian ini dikatakan 

merupakan penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan merupakan 

penelitian yang berbentuk kualitatif karena diskripsi yang dijabarkan dalam 

bentuk data-data kualitatif . Dalam hal ini H.B Sutopo (2002: 35) berpendapat 

bahwa penelitian kualitatif memusatkan pada deskriptif, “data yang 

dikumpulkan berwujud kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti 

lebih dari sekedar angka atau frekuensi”. Peneliti menekankan catatan yang 

menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. 

E. Sumber Data  Penelitian 

Ada dua sumber data  yang dijadikan sebagai sasaran. Sumber data 

tersebut meliputi: 

1. Tempat dan peristiwa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, 

yaitu kegiatan pembelajaran matematika  yang berlangsung di dalam kelas 

II SD N 01 Jatisawit Jatiyoso. 

2. Informan, penelitian ini adalah guru kelas II  dan siswa kelas II SD Negeri 

01 Jatisawit Jatiyoso. 

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

1. Pengamatan observasi partisipan,  dilakukan sebelum, selama, dan sesudah 

siklus penelitian berlangsung  untuk mengetahui perkembangan 

pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru dan siswa. 

Pengamatan difokuskan pada kemampuan guru mengelola kelas, 

menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, menumbuhkan keaktifan 

siswa, serta kemampuan memanfaatkan pembelajaran. Pengamatan 

difokuskan juga pada keaktifan siswa mengikuti proses pembelajaran, 

minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran matematika serta 

kemampuan siswa dalam penguasaan materi dengan menggunakan teknik 

induksi.  

2. Tes digunakan untuk mengetahui perkembangan atau keberhasilan 

pelaksanaan tindakan. Tes diberikan kepada siswa dalam bentuk soal essay 



dan soal cerita. Soal diarahkan seputar unjuk kinerja pembelajaran 

matematika. Adapun bentuk tes yang dilakukan adalah: 

a) Mengunakan bentuk Pre tes yaitu tes yang diberikan kepada siswa 

sebelum diadakan  pembelajaran dengan menggunakan teknik induksi.  

b) Mengunakan bentuk Pos tes yaitu tes yang diberikan kepada siswa 

setelah diadakan  pembelajaran dengan menggunakan sanksi 

berjenjang. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan : 

1. Pengamatan tindakan observasi partisipan,  dilakukan sebelum, selama, dan 

sesudah siklus penelitian berlangsung  untuk mengetahui perkembangan 

pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru dan siswa. Pengamatan 

difokuskan pada kemampuan guru mengelola kelas, menumbuhkan minat 

dan motivasi belajar siswa, menumbuhkan keaktifan siswa, serta 

kemampuan memanfaatkan pembelajaran. Pengamatan difokuskan juga 

pada kedisiplinan keaktifan siswa mengikuti proses pembelajaran, minat 

dan motivasi siswa terhadap pembelajaran matematika serta kemampuan 

siswa dalam penguasaan materi dengan teknik sanksi berjenjang. 

2. Tes kreatifitas digunakan untuk mengetahui perkembangan atau 

keberhasilan pelaksanaan tindakan. Tes diberikan kepada siswa dalam 

bentuk soal essay. Soal diarahkan seputar unjuk kinerja pembelajaran 

matematika. Adapun bentuk tes yang dilakukan adalah: 

a) Menggunakan bentuk Pre tes yaitu tes yang diberikan kepada siswa 

sebelum diadakan pembelajaran dengan penerapan teknik sanksi 

berjenjang. 

b) Menggunakan bentuk Pos tes yaitu tes yang diberikan kepada siswa 

setelah diadakan  pembelajaran dengan menggunakan teknik sanksi 

berjenjang. 

 



H. Indikator Pencapaian  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengharapkan penggunaan 

teknik sanksi berjenjang dalam pembelajaran matematika penjumlahan dan 

pengurangan dapat memberi dampak positif terhadap kegiatan pembelajaran 

yaitu :   

1. Ada perubahan hasil belajar ( Post test ) secara berkelanjutan dari siklus 

pertama ke siklus dua dan seterusnya.  

2. Minimal 75% siswa kelas II memenuhi kriteria ketuntasan dalam belajar 

yang diajarkan.  

3. Persentase keaktifan siswa yang lebih tinggi bila dibandingkan sebelum 

penerapan Sanksi berjenjang dalam pembelajaran.  

4. Guru melaksanakan minimal 80% indikator kinerja sesuai dengan lembar 

observasi kinerja guru. 

I. Teknik Analisis Data 

   Teknik analisis data yang digunakan adalah  teknik analisis interaktif. 

Teknik tersebut terdiri atas  empat komponen yang mencakup komponen 

pengumpulan data dan tiga komponen kegiatan yang saling terkait satu sama 

lain yang meliputi reduksi data, dan penarikan kesimpulan teknik analisis 

interaktif yang di kembangkan oleh Miles dan Huberman ( 1992 : 126 ) 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :  

       Teknik  analisis interaktif ini digunakan untuk mengungkapkan 

kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran baik dari sisi siswa 

maupun guru. Hasil analisis akan digunakan dasar dalam penyusunan 

perencanaan tindakan. Teknik  analisis ini juga dilakukan pada survei awal, 

hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal ketrampilan siswa. Setelah 

kondisi awal diketahui, peneliti merencanakan tindakan untuk memecahkan 

masalah, setiap akhir siklus dianalisis kelebihan dan kekuranganya sehingga 

dapat diketahui hasil penerapan tindakan pada setiap siklusnya. Secara 

terperinci, langkah-langkah dalam teknik ini dapat diuraikan sebagai berikut :  



1. Pengumpulan data, pengumpulan ini dilakukan dengan mencatat dan 

melihat interaksi lisan serta tindakan antara guru dan siswa yang terjadi 

dalam proses pembelajaran dengan cara mendokumentasikan.  

2. Reduksi data, reduksi ini dilakukan dengan menyeleksi dan memilih data 

yang kurang mendukung penelitian. 

3. Displai data, displai ini yang sudah terkumpul dikelompokkan dalam 

beberapa bagian sesuai dengan jenis pemasalahan supaya mudah di 

mengerti. Data yang ada dijabarkan dan ditafsirkan kemudian 

dibandingkan persamaan dan perbedaanya. 

4. Penarikan kesimpulan, didasarkan reduksi data dan displai data berupa 

perubahan yang terjadi setelah dilakukan tindakan berlangsung secara 

bertahap. Kesimpulan sementara pada akhir siklus 1, kemudian 

kesimpulan akhir pada siklus II, dan seterusnya sampai kesimpulan 

terakhir pada siklus akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan data awal hasil belajar matematikamateri penjumlahan dan 

penggurangan sampai 500, diketahui nilai rerata sebesar 61,36 terdapat 17 siswa 

nilai kurang dari 70 dan 5 siswa mendapat nilai 70 atau lebih. Ketuntasan secara 

klasikal sebesar 22,73 % data tersebut secara klasikal belum mencapai ketuntasan. 

Hasil tes pada siklus I, diketahui rerata nilai  matematika sebesar 71,36, 

sebanyak 13 siswa mendapat nilai 70 atau lebih (tuntas) dan 9 siswa yang belum 

tuntas, karena nilainya masih dibawah 70. Ketuntasan secara klasikal mencapai 

59,09 % dari data tersebut, secara klasikal belum mencapai ketuntasan belajar. 

Hasil tes pada siklus II, diketahui rerata nilai matematika  sebesar 75,68 

seluruh siswa mendapat nilai 70 atau lebih (tuntas). Ketuntasan secara klasikal 

telah mencapai 100 %. Berdasarkan data tersebut, secara kelompok telah 

mencapai ketuntasan belajar matematika materi penjumlahan dan penggurangan 

sampai 500. 

Penerapan metode pembelajaran melalui sanksi berjenjang dalam 

pembelajaran matematika materi penjumlahan dan penggurangan sampai 500 

terbukti merupakan langkah yang tepat, yang dapat digunakan oleh guru dalam 

mengatasi rendahnya nilai hasil belajar siswa. Pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas yang dilakukan oleh peneliti dalam 2 siklus telah dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran matematika. Hasil tersebut berpengaruh 

terhadap peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada siklus II telah 

memenuhi KKM yang ditetapkan sekolah yaitu nilai 70.  

Hasil penelitian melalui tes menunjukkan bahwa rerata nilai matematika 

materi penjumlahan dan penggurangan sampai 500, siswa Kelas II SD Negeri 01 

Jatisawit Jatiyoso telah mencapai 75,68 dari 22 siswa. Seluruh siswa mendapat 

nilai 70 atau lebih sehingga dapat diasumsikan indikator kinerja secara klasikal 

telah mencapai batas tuntas. Ketuntasan secara klasikal mencapai 100 %. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II dapat diasumsikan bahwa 

penerapan pembelajaran melalui sanksi berjenjang dapat meningkatkan hasil 

belajar matematikamateri penjumlahan dan penggurangan sampai 500 pada siswa 

Kelas II SD Negeri 01 Jatisawit Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 

2012/2013. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis penelitian yang dirumuskan 

bahwa, “Penerapan pembelajaran melalui sanksi berjenjang dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika materi penjumlahan dan penggurangan sampai 500 pada 

siswa Kelas II SD Negeri 01 Jatisawit Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tahun 

ajaran 2012/2013” dapat diterima kebenarannya. 

 

 



SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa nilai hasil 

belajar matematika siswa kelas II SD Negeri 01 Jatisawit Jatiyoso pada materi 

penjumlahan dan pengurangan sampai 500 mengalami peningkatan dari siklus 

I ke siklus II. Dari keseluruhan siklus yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa “Penerapan pembelajaran melalui sanksi berjenjang dapat 

meningkatkan kedisiplinan belajar matematika materi penjumlahan dan 

pengurangan pada siswa kelas II SD Negeri 01 Jatisawit Jatiyoso Kabupaten 

Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. Sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat karena di pengaruhi penggunaan pembelajaran melalui sanksi 

berjenjang sehingga siswa lebih disiplin dalam mengikuti pembelajaran. 

A. Saran 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru, dalam pembelajaran matematika materi penjumlahan dan 

pengurangan sampai 500 sebaiknya menggunakan metode pembelajaran 

melalui sanksi berjenjang dengan baik, sehingga dapat meningkatkan 

kedisiplinan belajar siswa. 

2. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat mengkaji secara lebih dalam dan luas 

melalui kegiatan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut, sehingga 

hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil pada penelitian ini. 
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