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ABSTRAK 

 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN GUIDED NOTE TAKING 
DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 

PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 TRUCUK KABUPATEN 
KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
Nila Fitriani Naharin, A510090067, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 93 halaman 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Trucuk melalui strategi pembelajaran Guided Note 
Taking. Jenis penelitian ini termasuk PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 2 Trucuk yang berjumlah 26 
siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan 
triangulasi sumber. Teknik analisis data  dilakukan secara analisis interaktif yang 
terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari 
perolehan indikator pencapaian motivasi. Indikator pencapaian motivasi pada 
siklus akhir yaitu siklus II adalah : 1) Antusias siswa dalam menerima 
pembelajaran 84,61%, 2) Kemauan mendengarkan penjelasan dari guru 88,61%, 
3) Keberanian menjawab pertanyaan 80,77%, 4) Kemauan mengerjakan soal 
latihan 92,31%, 5) Lebih senang  bekerja mandiri 84,61%, 6) Dapat 
mempertahankan pendapatnya 76,92%. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum 
dan sesudah penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. 
Sebelum diberikan tindakan kelas, hasil belajar siswa yang mencapai KKM 
sebesar 46,15% atau 12 siswa, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 17 
siswa atau 65,38%  dan meningkat pada siklus II mencapai 22 siswa atau 
84,61%. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
Guided Note Taking dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika 
pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Trucuk Kabupaten Klaten tahun ajaran 
2012/2013. 

Kata kunci: motivasi belajar, Guided Note Taking 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

 Motivasi merupakan suatu hal yang harus selalu diberikan oleh seorang 

guru dan dipunyai oleh setiap siswa dalam berlangsungnya proses 

pembelajaran. Motivasi sekecil apapun dapat memberikan pengaruh terhadap 

prestasi yang diperoleh siswa. Prestasi dan motivasi belajar memiliki hubungan 

kesebandingan dengan peningkatan mutu pendidikan, yaitu apabila 

dikehendaki peningkatan mutu pendidikan maka prestasi belajar yang dicapai 

harus ditingkatkan, dan untuk meningkatkan prestasi belajar dibutuhkan 

motivasi yang lebih besar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Mata pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang sering 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit untuk dimengerti oleh siswa. 

Banyak siswa yang kurang menyukai pelajaran matematika. Sering kali 

dijumpai bahkan ditemukan ketakutan siswa dalam mengerjakan soal 

matematika. Indikasinya dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang 

memuaskan. Selama ini umumnya siswa hanya bermodal menghafal rumus 

untuk menyelesaikan soal-soal matematika. 

Salah satu faktor yang menyebabkan siswa merasa kesulitan mempelajari 

matematika adalah anggapan siswa bahwa matematika sebagai kumpulan 

rumus yang kompleks dan rumit sehingga siswa enggan untuk belajar 

matematika. Peran guru dalam proses pembelajaran yang sangat dominan dan 

jarang melibatkan siswa menyebabkan siswa cenderung lebih pasif selama 

proses pembelajaran. Berdasarkan dari kesulitan-kesulitan tersebut siswa 

menjadi kurang termotivasi untuk mempelajari mata pelajaran matematika. 

Motivasi siswa yang rendah di SD Negeri 2 Trucuk menyebabkan hasil 

belajar siswa yang rendah. Nilai yang diperoleh pada mata pelajaran 

matematika ≤ 60, sedangkan nilai 60 merupakan batas tuntas atau KKM. Dari 

26 siswa diketahui 12 siswa yang nilainya diatas KKM. Sedangkan 14 siswa 

belum tuntas dalam belajarnya yaitu dengan memperoleh nilai < 60. 

Berdasarkan data menunjukkan bahwa yang mencapai KKM adalah 46,15 %, 

sedangkan yang belum memenuhi KKM adalah 53,85 %. 



Faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa di SD Negeri 

2 Trucuk, Kabupaten Klaten adalah rendahnya antusias dan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran matematika. Hal ini dapat disebabkan karena 

ketakutan banyak siswa pada mata pelajaran ini dan kesulitan mereka dalam 

memahami konsep-konsep yang dipelajari. Untuk itu guru harus mampu 

memiliki strategi yang baik agar siswa mampu memahami konsep materi dan 

tujuan pembelajaran tercapai. 

Salah satu alternatif strategi yang dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa adalah strategi pembelajaran Guided Note Taking. Strategi pembelajaran 

Guided Note Taking (catatan terbimbing) adalah suatu strategi pembelajaran 

dimana guru menyiapkan bagan/skema atau yang lain yang dapat membantu 

siswa dalam membuat catatan-catatan sesuai materi yang telah disampaikan. 

Ada banyak bentuk atau pola yang dapat dilakukan oleh guru salah satunya 

melalui pemberian tugas yang paling sederhana dengan mengisi titik-titik (Mel 

Silberman, 2009:108). Siswa belajar dari  rangkuman materi yang telah 

diajarkan dengan bimbingan guru, dengan catatan tersebut anak dapat belajar 

memahami dan menguasai konsep matematika dengan mudah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti akan mengadakan 

penelitian tentang “PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN GUIDED 

NOTE TAKING DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR 

MATEMATIKA PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 TRUCUK 

KABUPATEN KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013”. 

 

B. 
Metode p

METODE PENELITIAN 

enelitian adalah cara-cara atau langkah-langkah yang akan 

dilakuk

hasil. 

an peneliti. Metode penelitian ini lebih cenderung sebagai 

pertanggungjawaban mengenai metode-metode yang akan digunakan selama 

peneliti berlangsung dari awal sampai selesai. Tentu saja hal ketepatan dan 

kejelasan mengenai metode yang dipergunakan dalam penelitian merupakan 

salah satu  bagian yang ikut menentukan tingkat keakuratan atau kebenaran 



Jenis penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam 

kelasny

an dari bulan November 2012 hingga 

Februa

servation) 

dan rel

lan 

mengam

a sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki  

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat 

(Tjipto Subadi, 2010:75). Harjodipuro dalam Rubino Rubiyanto (2011:97) 

menyebutkan bahwa PTK adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki 

pendidikan melalui perubahan, dengan mendorong para guru untuk 

memikirkan praktik mengajarnya sendiri, agar kritis terhadap praktik  tersebut, 

dan agar mau untuk mengubahnya. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 2 Trucuk Kabupaten 

Klaten. Penelitian ini dilaksanak

ri 2013. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa-

siswi kelas IV pada SD Negeri 2 Trucuk, dengan jumlah siswa sebanyak 26 

orang, yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 

Prosedur penelitian dalam siklus terdiri dari empat langkah yaitu: 

perencanaan tindakan (planning), tindakan (action), observasi (ob

eksi (refleksi). Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 1) observasi yaitu “cara mengumpulkan data dengan ja

ati langsung terhadap objek yang diteliti” (Rubino Rubiyanto, 

2011:68). Dengan observasi, dapat mengamati  motivasi siswa dalam 

mempersiapkan, memperhatikan dan menanggapi penjelasan dari guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. Selain itu juga mengamati tindak mengajar 

guru dengan menggunakan strategi pembelajaran Guided Note Taking. 2) tes 

yaitu “rangkaian pertanyaan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok” (Mahmud, 2011:185). Tes ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang hasil belajar siswa setiap siklus dengan strategi 

pembelajaran Guided Note Taking. 3) Dokumentasi adalah “ catatan tertulis 

yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan 

maupun tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian” (Andi Prastowo, 



2010:191). Dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh 

daftar nama siswa, jenis kelamin, nomor absen, nilai hasil ulangan siswa 

sebelum tindakan, serta foto berlangsungnya proses pembelajaran Guided 

Note Taking pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Trucuk Tahun Ajaran 

2012/2013. 4) Wawancara yaitu “cara pengumpulan data dengan jalan tanya 

jawab secara langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan 

respondent menjawab secara lisan pula” (Rubino Rubiyanto, 2011:67). Pada 

penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas tanpa terikat oleh pertanyaan 

tertulis agar dapat berlangsung dengan luwes dengan arah yang terbuka. Di 

dalam metode wawancara terjadi interaksi antara peneliti dengan guru dan 

siswa untuk membicarakan mengenai permasalahan yang dihadapi siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa: RPP 

sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran matematika dengan 

mengg

giyono dalam Andi Prastowo 

(2010:2

 ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian 

unakan strategi pembelajaran Guided Note Taking, pedoman 

wawancara untuk guru dan siswa, lembar observasi tindak mengajar guru, dan 

lembar observasi tindak belajar yang berkaitan dengan motivasi dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Su

89), “Teknik triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada”. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 

kedua triangulasi tersebut yaitu teknik dan sumber. Sumber data diperoleh 

melalui guru dan siswa. Pada triangulasi teknik peneliti akan membandingkan 

data observasi dengan data dokumentasi. 

Menurut Moleong (2007: 280), “Analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data”. Pada penelitian ini data dianalisis 

sejak pengumpulan data berlangsung dan dikembangkan selama proses 



refleksi sampai proses penyusunan laporan. Teknik analisis data yang 

digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan 

analisis interaktif untuk mengolah data yang menggambarkan peningkatan 

motivasi belajar siswa. Adapun langkah-langkah teknik analisis interaktif 

adalah: 1) Pengumpulan data, yang dilakukan sejak pembuatan proposal, 

dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan apa yang akan 

dibahas dari lapangan. 2) Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemutusan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

lapangan. Reduksi data yang dilakukan merupakan bagian analisis yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, dan membuang hal-hal yang 

tidak penting serta mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan akhir 

dapat dilakukan. 3) Penyajian data yaitu berupa uraian atau penjelasan singkat. 

Penyajian data digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa 

yang terjadi dan memutuskan langkah selanjutnya untuk menganalisis data 

yang diperlukan. 4) Penarikan simpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan 

dilakukan secara bertahap, dari kumpulan makna tiap kategori ditarik 

kesimpulan sementara, selanjutnya dilakukan penyimpulan dengan cara 

berkolaborasi antara peneliti dengan guru kelas IV. Verifikasi merupakan 

pengulangan kembali dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN C. 
engacu pada motivasi dan hasil belajar matematika 

siswa melalui strategi pembelajaran Guided N pun indikator-

i adalah (1) antusias siswa dalam 

meneri

gi 

Penelitian ini m

ote Taking. Ada

indikator motivasi dalam penelitian in

ma pembelajaran, (2) kemauan mendengarkan penjelasan dari guru, 

(3) keberanian menjawab pertanyaan, (4) kemauan mengerjakan soal latihan, 

(5) lebih senang bekerja mandiri, (6) dapat mempertahankan pendapatnya. 

1. Antusias siswa dalam menerima pembelajaran 

Salah satu indikator dari motivasi belajar adalah antusias siswa dalam 

menerima pembelajaran matematika, dengan penerapan strate



pembelajaran Guided Note Taking dengan beragam kegiatan dan variasi 

dida

ertemuan I 

men

2. 

ada saat memperhatikan penjelasan guru, apakah siswa benar-benar 

an oleh guru.  

 siswa, pada 

siklu

3. 

ari guru baik secara lisan 

i dan bisa menjawab pertanyaan yang 

dibe

lamnya dapat meningkatkan antusias siswa belajar, siswa lebih tertarik 

karena pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton. 

Antusias siswa dalam menerima pembelajaran mengalami 

peningkatan. Pada sebelum tindakan (pra siklus) siswa yang antusias 

menerima pembelajaran sebanyak 7 siswa. Pada siklus I p

jadi 10 siswa, pada siklus I pertemuan II menjadi 14 siswa. Kemudian 

dilakukan tindak lanjut ke siklus II, antusias siswa dalam menerima 

pembelajaran mengalami peningkatan yang lebih. Pada siklus II 

pertemuan I menjadi 17 siswa, dan pada siklus II pertemuan II menjadi 22 

siswa. 

Kemauan mendengarkan penjelasan dari guru 

Salah satu indikator dari motivasi belajar siswa disini adalah kegiatan 

siswa p

fokus dan memahami apa yang telah disampaik

Kemauan mendengarkan penjelasan dari guru mengalami 

peningkatan. Pada pra siklus siswa yang mendengarkan penjelasan dari 

guru sebanyak 7 siswa. Pada siklus I pertemuan I menjadi 11

s I pertemuan II menjadi 13 siswa. Kemudian dilakukan tindak lanjut 

ke siklus II, kemauan mendengarkan penjelasan dari guru mengalami 

peningkatan yang lebih. Pada siklus II pertemuan I menjadi  17 siswa, dan 

pada siklus II pertemuan II menjadi 22 siswa. 

Keberanian menjawab pertanyaan 

Menjawab pertanyaan merupakan salah satu indikator dari motivasi 

siswa. Pertanyaan yang diajukan berasal d

maupun tertulis. Siswa yang beran

rikan guru baik secara tertulis maupun lisan mengalami peningkatan 

dari siklus I sampai siklus II, terlebih lagi ketika ada pemberian reward 

berupa stiker angry bird bagi siswa yang mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar. Siswa berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan agar 

mendapat reward.  



Keberanian menjawab pertanyaan mengalami peningkatan. Pada pra 

siklus siswa yang berani menjawab pertanyaan sebanyak  5 siswa. Pada 

siklus I pertemuan I menjadi 12 siswa, pada siklus I pertemuan II menjadi 

16 

4. 

tivasi siswa. Aktivitas siswa dalam mengerjakan tugas dan soal 

p hasil belajar dan penguasaan siswa 

terh

I menjadi 13 siswa, pada siklus I 

pert

5. 

enguasai materi dengan maksimal, akan  

ain pada saat mengerjakan tugas. Semakin 

bany

n II menjadi 11 siswa. 

Kemudian dilakukan tindak lanjut ke siklus II, aspek lebih senang bekerja 

siswa. Kemudian dilakukan tindak lanjut ke siklus II, keberanian 

menjawab pertanyaan mengalami peningkatan yang lebih. Pada siklus II 

pertemuan I menjadi 18 siswa, pada siklus II pertemuan II menjadi 21 

siswa. 

Kemauan mengerjakan soal latihan 

Kemauan mengerjakan soal latihan merupakan salah satu indikator 

dari mo

latihan sangat berpengaruh terhada

adap materi yang disampaikan. 

Kemauan mengerjakan soal latihan mengalami peningkatan yang 

lebih. Pada pra siklus siswa yang mengerjakan soal latihan sebanyak 6 

siswa. Pada siklus I pertemuan 

emuan II menjadi 17 siswa. Kemudian dilakukan tindak lanjut ke 

siklus II, kemauan mengerjakan soal latihan mengalami peningkatan yang 

lebih. Pada siklus II pertemuan I menjadi 20 siswa,  pada siklus II 

pertemuan II menjadi 24 siswa. 

Lebih senang bekerja mandiri 

Salah satu indikator dari motivasi siswa adalah lebih senang bekerja 

mandiri. Siswa yang belum m

menggantungkan pada siswa l

ak siswa yang tidak mengerjakan tugas dan menggantungkan pada 

siswa lain dapat menjadi tolak ukur bagi guru bahwa masih banyak siswa 

yang tidak menguasai materi. Hak tersebut dapat menjadi bahan refleksi 

bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. 

Lebih senang bekerja mandiri mengalami peningkatan. Pada pra siklus 

siswa yang senang bekerja mandiri sebanyak 3 siswa. Pada siklus I 

pertemuan I menjadi 8 siswa, pada siklus I pertemua



man

6. 

rtahankan 

g masih bingung, belum mampu 

mem

wa. Kemudian dilakukan tindak lanjut ke siklus II, aspek 

dapa

D. SI

da  berkelanjutan secara singkat dapat disimpulkan bahwa 

terjadi peningkatan motivasi dan hasil belajar Matematika melalui strategi 

pembelajaran Guided Note Taking. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

pening

diri mengalami peningkatan yang lebih. Pada siklus II pertemuan I 

menjadi 16 siswa, pada siklus II pertemuan II menjadi 22 siswa. 

Dapat mempertahankan pendapatnya 

Dapat mempertahankan pendapatnya merupakan salah satu indikator 

motivasi siswa. Siswa yang sudah memahami materi, bekerja mandiri 

dalam menyelesaikan tugasnya maka akan mampu untuk mempe

pendapatnya. Sedangkan siswa yan

pertahankan pendapatnya maka ia belum memahami materi 

pembelajaran. 

Dapat mempertahankan pendapatnya mengalami peningkatan. Pada 

pra siklus, siswa yang dapat mempertahankan pendapatnya sebanyak 1 

siswa. Pada siklus I pertemuan I menjadi 6 siswa, pada siklus pertemuan II 

menjadi 10 sis

t mempertahankan pendapatnya mengalami peningkatan yang lebih. 

Pada siklus II pertemuan I menjadi 15 siswa, pada siklus II pertemuan II 

menjadi 20 siswa. 

 

MPULAN 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas yang telah dilaksanakan 

lam dua siklus yang

katan prosentase indikator pencapaian motivasi belajar siswa dari 

siklus I pertemuan I ke siklus II pertemuan II, yang meliputi: antusias siswa 

dalam menerima pembelajaran mengalami peningkatan dari 10 siswa atau 

38,46 % menjadi sebanyak 22 siswa atau 84,61 % , kemauan mendengarkan 

penjelasan dari guru dari sebanyak 11 siswa atau 42,30 % menjadi sebanyak 

23 siswa atau 88,61 % , keberanian menjawab pertanyaan meningkat dari 12 

siswa atau 46,15 % menjadi 21 siswa atau 80,77 %, kemauan mengerjakan 

soal latihan meningkat dari 13 siswa atau 50 % menjadi 24 siswa atau 92,31 

%, lebih senang bekerja mandiri meningkat dari 8 siswa atau 30,77 % 



menjadi 22 siswa atau 84,61 % , dapat mempertahankan pendapatnya 

meningkat dari 6 siswa atau 23,08% menjadi 20 siswa atau 76,92 %.  

Penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Trucuk Kabupaten 

Klaten pada mata pelajaran Matematika. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

peningkatan prosentase dan jumlah siswa yang mencapai KKM. Pada Pra 

Siklus siswa yang mencapai KKM hanya 12 anak atau 46,15 %, pada siklus I 

siswa yang mencapai KKM meningkat menjadi 17 anak atau 65,38 %, 

kemudian pada siklus II siswa yang mencapai KKM meningkat menjadi 22 

anak atau 84,61 %.  
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