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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN GUIDE NOTE-TAKING 
(GNT) UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR DAN 

PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA 
(PTK Siswa Kelas VIII B SMP N 3 Colomadu Tahun Pelajaran 2012/2013) 

 

Oleh 

Elyaniar Delta SP1 dan Ariyanto2 

1Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UMS hyu_sabrina@yahoo.com  
2Staf Pengajar UMS Surakarta 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan minat belajar dan 
pemahaman konsep matematika kelas VIIIB SMP N 3 Colomadu. Dimana dalam 
proses belajar mengajarnya menerapkan strategi pembelajaran Guide Note-
taking. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain 
penelitian PTK. Subjek penerima tindakan pada penelitian ini adalah siswa kelas 
VIIIB SMP N 3 Colomadu yang berjumlah 32 siswa. Sedang subjek pemberi 
tindakan adalah guru SMP N 3 Colomadu. Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan tes, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah reduksi data, paparan data dan penyimpulan. Hasil 
penelitian menuunjukkan adanya peningkatan minat belajar dan pemahaman 
konsep matematika siswa SMP N 3 Colomadu pada proses belajar mengajar 
matematika yang menerapkan strategi pembelajaran Guide Note-taking. Hasilnya 
dapat kita lihat dari indikator-indikator minat belajar, yaitu: (1) kemauan siswa 
mengerjakan tugas rumah (PR) meningkat dari 46,9% menjadi 96,9%, (2) 
keinginan siswa untuk bertanya tentang materi yang belum paham dari 9,4% 
menjadi 56,3% (3) kemauan siswa untuk mengerjakan latihan soal didepan kelas 
dari 9,4% menjadi 62,5%  serta dari peningkatan indikator-indikator pemahaman 
konsep, yaitu: (1) kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep atau 
algoritma pemecahan masalah dari 31,3% menjadi 78,1%. Dari data hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Guide Note-taking dapat 
meningkatkan minat dan pemahaman konsep matematika kelas VIIIB SMP N 3 
Colomadu. 

 

Kata kunci: guide note-taking, minat belajar, pemahaman konsep. 
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PENDAHULUAN 

Tingkat keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari pendidikan. Oleh 

karena itu setiap warga negara dituntut untuk menjadi SDM (Sumber Daya 

Manusia) yang mampu berkembang dan berpotensi untuk menjadi SDM yang 

berkualitas. Lembaga pendidikan di Indonesia harus mampu menerapkan sistem 

pendidikan yang dapat merangsang minat, pemahaman dan meningkatkan 

kecerdasan dalam proses pembelajaran. Dalam pelajaran matematika, siswa 

dituntut mampu menyelesaikan masalah sendiri, mampu merangsang 

keinginannya sendiri untuk bertindak apa yang harus dan seharusnya dilakukan. 

Dengan minat belajar yang tumbuh dalam diri siswa diharapkan mampu 

meningkatkan pemahaman  materi yang disampaikan, terlibat total dalam proses 

pembelajaran dan kegiatan dilakukan dengan keinginan untuk berkembang. 

Minat adalah salah satu faktor utama yang menentukan keaktifan siswa, 

menurut Djaali (2008: 121),  minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari 

mengagumi atau memiliki sesuatu. Dengan rasa ingin tahu siswa akan berusaha 

mencari tahu sumbernya hal ini merupakan faktor utama munculnya minat  

belajar siswa. Apabila minat belajar siswa sudah tampak maka diharapkan mampu 

meningkatkan pemahaman konsep dalam belajar. Kenyataannya banyak ditemui 

siswa yang mengalami kejenuhan dalam pembelajaran karena rendahnya minat 

belajar siswa pada pelajaran matematika. Hal ini menyebabkan kurang fokusnya 

siswa dalam belajar sehingga siswa tidak begitu paham akan materi yang 

diajarkan oleh guru.   

Matematika bukanlah pelajaran yang mengerikan bagi siswa apabila guru 

dapat mengcover dengan baik. Guru dapat menciptakan kondisi tertentu agar 

siswa selalu butuh dan ingin terus belajar, mungkin dengan menjelaskan hal-hal 

dengan menarik, mengubah variasi dan gaya belajar. Guru juga dapat menerapkan 

strategi pembelajaran yang baru dan dirasa mampu merangsang keaktifan siswa 

salah satumya adalah strategi pembelajaran Guide Note-taking (GNT). Strategi 

pembelajaran Guide Note-taking merupakan strategi pembelajaran active learning 

yang membantu siswa memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap secara 



3 
 

aktif, dalam penyampaian materi ajar menggunakan hand-out. Dengan 

menggunakan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan 

pemahaman konsep matapelajaran  matematika. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

minat belajar dan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas VIII B SMP 

Negeri 3 Colomadu setelah dilakukan pembelajaran menggunakan strategi 

pembelajaran Guide Note-taking (GNT). 

 

LANDASAN TEORI 

 Hasil penelitian Ernawati (2011), menyimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan pendekatan Resource Based Learning dapat meningkatkan 

minat belajar siswa. Sementara Iva Setyaningsih (2011), menyimpulkan bahwa 

metode resitasi dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa. Menurut Dani Fatmawati (2010), menyimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan dalam pemahaman konsep menggunakan strategi Guide Note-taking 

dengan pengoptimalan alat peraga. 

 Sedangkan peneliti ingin mengetahui apakah Guide Note-taking dapat 

meningkatkan minat belajar dan pemahaman konsep matematika. Hal ini 

mendorong peneliti ingin mengadakan kajian tentang “Penerapan Strategi Guide 

Note-taking untuk Meningkatkan Minat Belajar dan Pemahaman Konsep 

Matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research. PTK merupakan 

penelitian tindakan yang dilakukan langsung terhadap siswa atau dalam proses 

belajar mengajar (PBM) dengan tujuan memecahkan permasalahan yang terjadi di 

dalam kelas. Menurut Kusnandar (2008: 45), karakteristik PTK yaitu (1) masalah 

yang diteliti nyata (2) berorientasi pada pemecahan masalah (3) berorientasi pada 

peningkatan mutu. (4) siklus (5) action oriented (6) pengkajian terhadap dampak 
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tindakan (7) specifics contextual (8) kolaboratif dan bermitra dengan orang lain 

(9) refleksi (10) dilaksanakan dengan langkah-langkah siklus.  

 Penelitian ini dilakukan di SMP N 3 Colomadu yang terletak di kecamatan 

Colomadu Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini dilakukan dari bulan November 

2012 sampai akhir bulan Februari 2013. Adapun tahap pelaksanaan penelitiannya 

sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan dilaksanakan pada bulan November 2012-Desember2012 

b. Tahap Pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Desember 2012-Januari 2013 

c. Tahap Analisis Data dilaksanakan pada bulan Januari 2013 

d. Tahap Pelaporan dilaksanakan pada bulan Februari 2013 

 Penelitian Tindakan Kelas yaitu penelitian bersifat praktis, situsional, 

kondisional dan kontekstual berdasarkan permasalan yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran sehari-hari. Penelitian ini  merupakan hasil kolaborasi antara kepala 

sekolah, guru mata pelajaran matematika dan peneliti. Penelitian ini dimulai 

dengan dialog awal, siklus didalam PTK yaitu 1) Perencanaan 2) Pelaksanaan dan 

Observasi 3) Refleksi dan Evaluasi, dilanjutkan dengan penyimpulan. 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pokok dan metode bantu. Metode pokok terdiri dari, yaitu metode 

observasi dan metode tes, sedangkan metode bantu terdiri dari, catatan lapangan 

dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, paparan data 

dan penyimpulan. Menurut (Sarwiji, 2011), Reduksi data adalah proses 

penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan pengabstraksian 

data mentah menjadi informasi yang bermakna. Paparan data adalah proses 

penampilan data secara sederhana dalam bentuk paparan naratif, representasi 

tabular termasuk dalam format matriks, representasi grafis dan sebagainya. 

Penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dan sajian data yang telah 

terorganisasi tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat dan atau formula yang 

singkat dan padat, tetapi mengandung pengertian yang luas. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Strategi Pembelajaran Guide Note-taking (GNT) atau catatan terbimbing 

adalah strategi pembelajaran active learning yang membantu peserta didik 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap aktif. Dimana seorang guru 

menyiapkan suatu hand-out sebagai media yang dapat membantu siswa dalam 

membuat catatan ketika seorang guru sedang menyampaikan pelajaran dengan 

metode ceramah. Tujuan strategi pembelajaran Guided Note-taking adalah agar 

metode ceramah yang dikembangkan oleh guru mendapat perhatian siswa, 

terutama pada kelas yang jumlah siswanya cukup banyak. 

Dalam penelitian ini tindakan yang diberikan pada siswa adalah 1) 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan membagikan hand-out 2) guru 

memberikan ulasan materi dan siswa mengisi poin-poin hand-out yang 

dikosongkan 3) membagikan LKS untuk mengetahui kinerja kelompok 4) 

melakukan evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi 5) 

memberikan tugas rumah untuk mengetahui minat belajar siswa. 

 Berikut merupakan hasil dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan di 

SMP N 3 Colomadu siswa kelas VIII B dengan menerapakan strategi 

pembelajaran Guide Note-taking, baik sebelum tindakan ataupun sesudah 

tindakan. Data tentang peningkatan minat belajar siswa dan pemahaman konsep 

dalam mata pelajaran matematika disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Data peningkatan minat belajar  

Indikator Sebelum 
Penelitian (%) 

Sesudah Penelitian % 
Putaran I Putaran II Putaran III 

1. Siswa yang 
mengerjakan tugas 
rumah (PR) 

46,9%, 
 71,8 % 90,7% 96,9% 

2. Siswa yang 
bertanya mengenai 
materi yang belum 
paham 

9,4% 
 

15,6 % 
 

31,3% 56,3% 

3. Siswa yang 
mengerjakan soal 
didepan kelas 

9,4% 
 

25% 
 

46,9% 62,5% 
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Berikut gambar grafik peningkatan minat belajar siswa kelas VIII B SMP 

N 3 Colomadu: 

Gambar 1.1 

Grafik Peningkatan Minat Belajar  

 
Adapun data peningkatan tentang pemahaman konsep matematika siswa 

kelas VIII B pada SMP N 3 Colomadu, dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Data Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika 

Indikator Sebelum 
Penelitian 

(%) 

Sesudah Penelitian % 
Putaran I Putaran II Putaran III 

1. Siswa mampu 
mengaplikasikan 
konsep atau 
algoritma 
pemecahan masalah  

31,3%, 
 

46,9 % 62,5% 78,1% 

 

Adapun grafik peningkatan pemahaman konsep matematika siswa kelas 

VIII B SMP N 3 Colomadu, sebagai berikut: 
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Gambar 1.2 

Grafik Peningkatan Pemahaman Konsep 

 

Dari data dan grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

minat belajar dan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII B SMP N 3 

Colomadu, dari sebelum dilakukannya tindakan sampai dengan dilakukan 

tindakan putaran III. 

Hasil belajar siswa terdapat pula peningkatan, sebelum tindakan terdapat 

beberapa siswa yang nilainya kurang dari KKM (≤ 75)  dengan rata-rata kelas 

6,3 setelah dilakukan tindakan jumlah siswa yang nilai dibawah KKM berkurang 

dan rata-rata kelas menjadi 9,5. Jadi penerapan strategi pembelajaran Guide Note-

taking dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa yang berpengaruh pada 

pemahaman konsep belajar siswa sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

Permasalahan 1: Apakah ada peningkatan minat belajar matematika 

setelah diterapkan penggunaan strategi Guide Note-taking (GNT) di kelas VIIIB 

SMP Negeri 3 Colomadu? 

Setelah dilakukan penelitian dengan menerapkan strategi Guide Note-

taking terlihat minat belajar siswa terjadi peningkatan. Dilihat dari antusias siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar dan motivasi siswa dalam menerima 

pembelajaran. Peningkatan minat belajar siswa ini juga dapat dilihat dari 

meningkatnya prosentase untuk setiap indikator. Indikator yang dicapai pada 
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peningkatan minat belajar siswa yaitu (1) Siswa yang mengerjakan tugas rumah 

(PR) (2) Siswa yang bertanya mengenai materi yang belum paham (3) Siswa yang 

mengerjakan soal didepan kelas.  

Peningkatan ini dapat dilihat pada tabel 1.1, indikator minat belajar siswa 

keinginan siswa mengerjakan tugas rumah (PR) menjadi 96,9% atau 31 siswa, 

keberanian siswa bertanya mengenai materi yang belum paham menjadi 56,3% 

atau 18 siswa, kesiapan siswa mengerjakan latihan soal didepan kelas menjadi 

62,5% atau 20 siswa. Ini berarti strategi pembelajaran berpengaruh pada minat 

belajar dan pemahaman konsep matematika, sehingga guru diharapkan mampu 

memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan kelas. 

Permasalahan 2: Apakah ada peningkatan pemahaman konsep matematika 

setelah diterapkan penggunaan strategi Guide Note-taking (GNT) di kelas VIIIB 

SMP Negeri 3 Colomadu? 

Pemahaman konsep matematika meningkat setelah diadakan penelitian 

dengan menerapkan strategi pembelajaran Guide Note-taking. Peningkatan 

pemahaman konsep matematika ini dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

pemecahan masalah. Indikator yang dicapai dalam pemahaman konsep 

matematika ini adalah siswa mampu mengaplikasikan konsep atau algoritma 

pemecahan masalah. 

Peningkatan ini dapat dilihat pada tabel 1.2, indikator pemahaman konsep 

kemampuan siswa mengaplikasikan konsep atau algortima pemecahan masalah 

mencapai 78,1% atau 25 siswa. Ini mempengaruhi hasil belajar siswa rata-rata 

kelas siswa meningkat dari sebelum dilakukan tindakan rata-ratanya 6,3 terdapat 

beberapa siswa yang nilainya dibawah KKM, pada putaran I rata-rata kelas 

menjadi 8,2, putaran II rata-rata kelas menjadi 9,1 dan rata-rata kelas pada putaran 

III adalah 9,5. Artinya terdapat pengaruh antara kemampuan siswa dalam 

pengaplikasikan konsep dan hasil belajar siswa.  

Strategi pembelajaran berpengaruh pada keaktifan siswa, siswa menjadi 

lebih cenderung aktif dan tidak pasif. Guru lebih bisa bervariasi dalam 

pembelajaran dan tidak monoton dan konvensional. Strategi pembelajaran Guide 
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Note-taking dirasa berhasil dalam mengatasi minat belajar dan pemahaman 

konsep matematika. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 

pembelajaran Guide Note-taking dapat meningkatkan minat belajar dan 

pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII B pada SMP N 3 Colomadu. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menerapkan strategi pembelajaran Guide Note-taking 

dilakukan di SMP Negeri 3 Colomadu. Berdasarkan penelitian tersebut dapat 

disimpulkan: 

1. Penerapan strategi pembelajaran Guide Note-taking dapat meningkatkan 

minat belajar dan pemahaman konsep siswa kelas VIIIB SMP Negeri 3 

Colomadu. Tindakan mengajar yang diberikan oleh guru adalah, a) 

membentuk beberapa kelompok pada putaran I terdiri dari 4 siswa putaran 

II dan putaran III 2 siswa, b) membagikan hand-out kepada siswa c) 

membimbing siswa dalam pengisian hand-out d) membagikan LKS 

kepada masing-masing siswa untuk dikerjakan secara kelompok e) 

Kemudian dilakukan evaluasi secara individu bagi semua siswa. 

2. Peningkatan minat belajar siswa yang telah dilakukan tindakan 

menggunakan strategi pembelajaran Guide Note-taking pada saat proses 

belajar mengajar, dapat dilihat dari keinginan siswa yang mengerjakan 

tugas rumah (PR), kemauan siswa yang bertanya tentang materi yang 

belum paham, kemauan  siswa yang mengerjakan latihan soal di depan 

kelas. 

3. Peningkatan pemahaman konsep belajar dalam siswa yang telah dikenai 

tindakan menggunakan strategi pembelajaran Guide Note-taking pada saat 

proses belajar mengajar, dapat dilihat dari kemampuan siswa 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

4. Adanya peningkatan siswa dalam mengerjakan tugas rumah (PR) dari 

putaran I sampai putaran III. Pada putaran I sebanyak 23 siswa (71,8%) 
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putaran II sebanyak 29 (90,6%) dan putaran III sebanyak 31 siswa 

(96,9%). 

5. Adanya peningkatan siswa yang bertanya tentang materi yang belum 

paham dari putaran I sampai putaran III. Pada putaran I sebanyak 5 siswa 

(15,6%), putaran II sebanyak 10 siswa (31,3%), dan putaran III sebanyak 

18 siswa (56,3%). 

6. Adanya peningkatan siswa yang mengerjakan latihan soal di depan kelas 

dari putaran I sampai putaran III. Pada putaran I sebanyak 8 siswa (25%), 

putaran II sebanyak 15 siswa (46,9%), dan putaran III sebanyak 20 siswa 

(62,5%). 

7. Pemahaman konsep belajar matematika mengalami peningkatan setelah 

dilakukan penelitian menggunakan strategi Guide Note-taking. Adanya 

peningkatan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah dari putaran I sampai putaran III. Putaran I 

sebanyak 15 siswa (46,9%), putaran II sebanyak 20 siswa (62,5%), dan 

putaran III sebanyak 25 siswa (78,1%). 

Dari data-data yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

penerapan strategi pembelajaran Guide Note-taking dapat meningkatkan minat 

belajar dan pemahaman konsep matematika kelas VIIIB SMP Negeri 3 

Colomadu. 

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam hipotesis “Jika menggunakan 

strategi Guide Note-taking akan meningkatkan minat belajar dan pemahaman 

konsep matematika kelas VIIIB SMP Negeri 3 Colomadu Thun 2012/2013” 

dapat diterima kebenarannya. 
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