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ABSTRAKS 

 

Yuliah Rohani, A54A100083, PSKGJ, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013,    halaman 

  

 Penelitian di MIM Dungbang, Ngadiluwih, Matesih, Kabupaten Karanganyar ini 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar matematika melalui 

penerapan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil dengan mengabungan 

pemberian hadiah pada siswa kelas V MIM Dungbang, Ngadiluwih, Matesih, 

Kabupaten Karanganyar. Masalah yang mendasari penelitian ini adalah rendahnya 

motivasi belajar siswa kelas V . Subyek penelitian adalah guru dengan siswa kelas V 

MIM Dungbang.Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

sebanyak 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Tiap pertemuan terdiri dari 4 

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Yang menjadi 

obyek penelitian ini adalah siswa kelas V MIM Dungbang yang berjumlah 15 orang. 

Data-data yang dikumpulkan berupa data pengamatan melalui lembar observasi dan 

dokumen kegiatan berupa foto kegiatan pembelajaran. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kritis dan komperatif. 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus, 

hipotesis yang dirumuskan telah terbukti kebenarannya. Dengan penerapan metode 

diskusi kelompok kecil dengan menerapkan pemberian hadiah dapat meningkatkan 

motivasi belajar matematika pada siswa kelas V MIM Dungbang. Terbukti dengan 

angka persentase motivasi siswa pada kondisi awal yang hanya 20% meningkat menjadi 

43% pada siklus I dan mencapai angka 93% pada akhir siklus II. Total peningkatan 

motivasi adalah sebesar 79.9%. Berdasarkan kondisi ini terbukti bahwa pembelajaran 

dengan metode diskusi kelompok kecil dengan menerapkan pemberian hadiah mampu 

meningkatkan motivasi belajar Matematika pada siswa kelas V MIM Dungbang.  

 

Kata kunci: motivasi belajar,  metode diskusi kelompok kecil dengan menerapkan 

pemberian hadiah 

 

 



Alenia keempat undang – undang dasar 1945 menyebutkan bahwa 

pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencedaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bagi bangsa kita pendidikan 

mengandung makna sebagai bangsa. Dengan pendidikan akann terbina 

kepribadian yang harmonis. Terbinanya kepribadian seseorang diharapan dia 

dapat setahapkan dia dapat setahap demi setahapmengatur kehidupannya, 

mengatasi persoalan – persoalan guna mencukupi kebutuhannya dan dapat 

mengarahkan hidupnya kepada seesuatu yang lebih berguna.  

Kenyataan matematika sering diangggap pelajaran sebagai mata pelajaran 

yang susah. Indikasinya dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang 

memuaskan. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang 

kurang minat dengan pelajaran matematika, dengan menumbuhkan minat belajar 

matematika, siswa diterapkan hadiah sehingga siswa tertarik dengan pelajaran 

matematika. Siswa yang memiliki minat sesuatu bidang studi matematika 

cenderung tertarik perhatiannya sehingga  timbul motivasi untuk belajar.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa keadaan belajar kelas V MIM 

Dungbang dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut tercermin dari rendahnya 

pembelajaran matematika di kelas V MIM Dungbang. Adapun faktor 

penyebabnya antara lain: (1) Situasi belajar yang kurang kondusif yaitu siswa 

sering ramai sendiri dan kurang memperhatikan guru. (2) Guru cenderung 

memberikan pembelajaran  matematika dengan ceramah dan tugas saja, (3) Minat 

siswa yang kurang  dalam pembelajaran matematika, (4) Guru sulit menentukan 

tehnik yang tepat dalam menyampaikan pembelajaran matematika, (5) Guru 

kurang termotifasi untuk menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. 

Kelima hal pengamatan diatas dapat dianalisis bahwa faktor utama yang 

menyebabkan kelemahan mempelajari matematika pada kejenuhan siswa atas 

model dan media yang dipakai saat guru menyampaikan pembelajaran. Guru 

kurang dalam menggunakan model yang menyenangkan pada siswa. Akibatnya 

siswa akan merasakan jenuh akan berujung pada tidak kemauan siswa dalam 

mempelajari materi pembelajaran. Hasil akhirnya adalah kemampuan siswa 

menjadi rendah. 

Mengingat dari sebaran nilai hanya terdapat 4 anak yang mendapat nilai 

lebih dari 70. Untuk  meningkatkan rata – rata nilai kelas dapat dilakukan dengan 

jalan memberi hadiah pada siswa yang mendapat nilai 70 keatas. Sehingga siswa 

tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian diatas, perlu diadakan penelitian yang mendalam untuk 

mengetahui peningkatan belajar siswa  pemberian hadiah menjadi salah satu 

arternatif  dalam permasalahan pembelajaran matematika.Hal tersebut 

dilaksanakan dengan menggunakan penelitian sebagai upaya keberhasilan belajar 

matematika di MIM Dungbang, Ngadiluwih, Matesih, karanganyar. Maka 

diperlukan upaya pemgoptimalkan hasil belajar siswa melali PTK. 

Metode penelitian  dari kata metode dan penelitian. Metode adalah cara 

mendapatkan data secara ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian semula 

berasal dari bahasa asing research yang artinya rangkaian kerja ilmiah untuk 

memecahkan masalah. Nana Sanjaya (1999) dalam Rumbino (2009: 3) 



mendefinisakan penelitian adalah (kegiatan ilmiah), rangkaian kerja ilmiah untuk 

memecahkan suatu masalah. Salah satu yang digunakan dalam penelitian ini dalah 

PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 

PTK merupakan perkembangan baru dalam bidang penelitian. Penelitian 

didalamnya terdapat kata tindakan, adalah model deskribtif dimana seseorang 

(guru) merasakan adanya hambatan atau masalah yang berkaitan dengan dengan 

pelaksanaan kerjanya. Permasalahan tersebut dapat berkaitan dengan siswa, guru 

sendiri, sarana/ fasilitas belajar maupun sekolah. Untuk mengatasi masalah 

tersebut diperlukan tindakan PTK yang terencana dan berulang -  ulang sampai 

masalah tersebut terpecahkan. 

Langkah pertama menentukan metode yang digunakan dalam penelitian, 

yaitu metode Penelitian Tindakan Kelas. Langkah selanjutnya menentukan 

banyaknya tindakan dilakukan dalam siklus. Dalam penelitian tindakan kelas ini, 

peneliti akan melakukan tindakan-tindakan dalam pelaksanaanya berlangsung 

secara terus menerus dan tindakan-tindakan akan dilaksanakan dalam siklus yang 

peneliti berikan pada siswa yang peneliti jadikan subyek penelitian. Dalam satu 

siklus terdiri dari empat tahap sebagai berikut : tahap perencanaan, pelaksanaan, 

obserfasi, refleksi 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

hasil belajar matematika mengenal satuan jarak dan waktu. Adapun setiap 

tindakan upaya untuk pencapaian tujuan tersebut dirancang dalam satu unit 

sebagai satu siklus. Setiap siklus terdiri empat tahap, yaitu: perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi untuk 

perencanaan siklus berikutnya 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di MIM Dungbang 

tahun ajaran 2012/ 2013. Di dusun Dungbang Rt 03 Rw V Desa Ngadiluwih, 

Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, 4 km dari kota karanganyar. 

Dengan alasan bahwa peneliti bertugas sebagai pengajar di sekolah tersebut, 

sehingga proses penelitian akan lebih terdukung. Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini akan direncanakan 3 bulan, yaitu pada bulan Oktober- Desember 2012. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu PTK. Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas V MIM Dungbang, Ngadiluwih, Matesih Karanganyar tahun pelajaran 

2012/2013, yang berjumlah 15 siswa. Dengan komposisi siswa putra: 7 anak dan 

siswa putri: 8 anak. Guru  kolaborator adalah satu yaitu guru kelas enam. Variabel 

terikat motivasi belajar matematika dan variable terikat diskusi kelompok kecil 

dengan menggabungkan pemberian hadiah. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan penelitian inni adalah obsevasi. Analisis data yang diterapkan dalam 

penelitian ini adalah analisis kritis komperatif, yaitu perbandingan data pada 

masing – masing tahap siklus dan mengkritisi untuk mendapatkan umpan balik 

guna tindakan berikutnya.  

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menamati dan mencatat seecara sistematis gejala – gejala yang diselidiki (Cholid 

Nurbuko, 2003:70). Observasi dilakukan oleh peneliti dan observer pada saat 

pembelajaran berlangsung untuk mendapatkan data tentang data awan penelitian, 

aspek ketrampilan social, prilaku berkarakter, psikologi, aktifitas siswa, serta 

kinerja guru. 



 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan  oleh obsever dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 1. Hasil Observasi Terhadap Motivasi Siswa Siklus I 

Kondisi Awal 

Siklus I 
 

Peningkatan 

Indikator 

Kinerja 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Rata-

rata 

20% 33% 53% 43% 

 

23% 

 

 

55,5% 

 

Berdasarkan hasil observasi dan penilaian selama proses pembelajaran 

siklus I, baik pertemuan 1 dan 2 baru terdapat peningkatan motivasi sebesar 

19,46%.  Capaian masih dibawah indikator kinerja sehingga terdapat beberapa hal 

yang perlu diperbaiki dalam siklus selanjutnya untuk mendapatkan hasil 

peningkatan motivasi seperti yang diinginkan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan  oleh obsever dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 3 Hasil Observasi Terhadap Motivasi Siswa Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil observasi dan penilaian selama proses pembelajaran 

siklus I, masih ada 1  siswa atau 93% yang belum tuntas sesuai target pencapaian 

yang diinginkan. Berikut ini data siswa yang mendapat hadiah  : 

Berdasarkan data nilai diatas dapat dinilai bahwa pada siklus II, siswa 

kelas V MIM Dungbang, pada pertemuan pertama, hasil observasi terhadap 

kegiatan siswa menunjukkan angka rata-rata sebesar 86,7%. Pada pertemuan 

kedua hasil observasi menunjukkan rata-rata sebesar 93%. Kedua hasil observasi 

dalam satu siklus tersebut  selanjutnya dibuat rata-rata, sebesar 89,85%.  

Angka tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil observasi pada siklus 

I sebesar 53%. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan, dan jika 

dibandingkan dengan indikator kinerja siklus II yang telah disepakati di awal, 

yaitu sebesar 93%. , maka angka tersebut telah melampaui target indikator kinerja, 

sehingga diputuskan untuk menghentikan kegiatan atau tindakan perbaikan. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

dengan judul Peningkatan  Motivasi Belajar Matematika Melalui Diskusi 

Kelompok Kecil Dengan Menggabungkan Pemberian Hadiah  Kepada Siswa   

Kelas V Madrasah Ibtidaiyah  Muhammadiyah Dungbang Ngadiluwih Matesih 

Karanganyar Tahun  2012 / 2013 dapat disimpulkan: 

Siklus I 

Siklus II 

Peningkatan 
Indikator 

Kinerja 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Rata-

rata 

43% 86,7% 93% 89,85% 

 

46,85% 

 

 

76% 

 



Penerapan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil dengan penggabungan 

pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa 

kelas V Madrasah Ibtidaiyah  Muhammadiyah Dungbang Ngadiluwih, Matesih, 

Karanganyar Tahun  2012 / 2013 

Penerapan metode ini berhasil meningkatkan motivasi belajar dari 20% 

menjadi 53% pada siklus I dan menjadi 87% pada siklus II atau kondisi akhir. 

Besarnya peningkatan secara keseluruhan adalah 73%. Angka besaran motivasi 

pada kondisi akhir telah melampaui indikator kinerja yang disepakati pada awal 

penelitian yaitu sebesar 76%. Selain itu terdapat peningkatan di semua unsur 

indikator yang berjumlah 10 butir. 

Hipotesis yang diajukan pada awal penelitian yaitu “Diduga dengan 

penerapan metode diskusi kelompok kecil dengan pemberian hadiah dapat 

meningkatkan motivasi belajar  matematika pada siswa Kepada Siswa   Kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah  Muhammadiyah Dungbang Ngadiluwih Matesih 

Karanganyar Tahun  2012 / 2013” telah dapat dibuktikan dengan hasil penelitian. 
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