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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pokok 

bahasan uang dalam pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran 
peer lesson dengan alat perag uang mainan. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Obyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV Sd negeri pajang 
1 yang berjumlah 46 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode 
observasi, wawancara, metode tes dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang 
digunakan dengan menggunakan tehnik diskriptif kualitatif yang meliputi tahap 
reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan keaktifan siswa pada pokok bahasan uang. Hal ini dapat 
dilihat dari banyaknya siswa yang : 1) Mengajukan pertanyaan sebelum  tindakan 
25% dan setelah  tindakan 76,08%, 2) Menjawab pertanyaan sebelum tindakan 
32 % dan setelah tindakan  76,63%,  3) Mengerjakan soal latihan di depan kelas 
sebelum  tindakan 25% dan setelah tindakan 76,63%, 4) aktif berdiskusi dengan 
kelompoknya 37% dan setelah tindakan 79,89%. Hasil belajar siswa dengan 
metode tes juga menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakan siswa yang 
mencapai nilai 70 sebanyak 7 siswa (15,21%), setelah tindakan sebanyak 33 
siswa (71,73%). Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
strategi pembelajaran peer lesson dengan alat perag uang mainan dapat 
meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika khususnya pokok 
bahasan uang. 
 

Kata kunci :  keaktifan, peer lesson, uang mainan. 

 



A. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai 

peranan penting dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Namun pengajaran matematika di sekolah sampai saat ini masih belum 

menunjukkan hasil menggembirakan. Sebab pembelajaran masih bersifat 

konvensional.  

Pembelajaran tersebut nampaknya juga terjadi di SDN Pajang 1. 

Guru mengajar dengan menerangkan, memberi contoh soal, dan memberi 

soal yang sejenis. Ini bisa membuat pelajaran menjenuhkan dan membuat 

siswa tidak semangat, dan keaktifan belajar siswa pun rendah. 

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta 

didik untuk belajar secara aktif (Hisyam Zaini dkk, 2008: xvii).  

Berkaitan dengan pembelajaran tersebut, terlihat keragaman 

masalah dalam proses belajar mengajar matematika sebagai berikut: 1) 

keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran kurang atau belum nampak, 2) 

siswa jarang mengajukan pertayaan walaupun telah diminta oleh guru jika 

ada hal-hal yang belum paham atau kurang jelas, 3) keaktifan siswa dalam 

menyelesaikan soal latihan masih kurang, dan 4) kurangnya keberanian 

siswa dalam mengerjakan soal didepan kelas.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan penelitian 

untuk menemukan solusi terbaik dalam upaya meningkatkan keaktifan  

siswa dalam pembelajaran matematika khususnya pada pokok bahasan 

uang. Salah satu alternatif yang digunakan dengan pembelajaran aktif. 

Salah satu jenis pembelajaran aktif adalah Peer Lesson (Pelajaran Teman 

Sebaya). Peer Lesson adalah sebuah strategi yang mengembangkan Peer 

Teaching dalam kelas yang menempatkan seluruh tanggung jawab untuk 

mengajar pada peserta didik sebagai anggota kelas (Mel Silberman, 2005 : 

173). 

Pokok bahasan uang sangatlah penting sebagai bekal bagi seorang 

siswa kelak jika sudah dewasa dan hidup di tengah-tengah masyarakat. 

Uang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 



sehari-hari. Oleh karna itu agar siswa lebih paham dalam menerima materi 

uang dan keaktifan siswa dapat meningkat, perlu mencoba metode, tehnik, 

dan pendekatan lain.  

Menurut Heruman (2012 :1) dalam pembelajaran matematika yang 

abstrak siswa memerlukan alat bantu berupa media dan alat peraga yang 

dapat memperjelas apa yang akan di sampaikan guru sehingga lebih cepat 

di pahami dan dimengerti siswa. 

Oleh sebab itu peneliti ingin memecahkan masalah yang dihadapi 

agar nantinya kegiatan-belajar mengajar berjalan dengan sukses dan 

berkualitas. Peneliti mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui 

strategi peer lesson dengan bantuan alat peraga uang mainan. 

Untuk mempermudah memahami permasalahan serta 

mempermudah pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai lebih terarah 

dan dapat dikaji secara mendalam, maka penelitian dibatasi pada 

peningkatan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada 

pokok bahasan uang, Penggunaan strategi pembelajaran Peer Lesson 

dengan alat peraga uang mainan, Penelitian dilakukan di kelas IV SDN 

Pajang 1. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka dikemukakan rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah keaktifan siswa dapat 

ditingkatkan melalui strategi pembelajaran Peer Lesson dengan alat 

peraga uang mainan?” 

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan ”untuk 

meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa melalui strategi 

pembelajaran peer lesson dengan alat peraga uang mainan pada siswa 

kelas IV SDN Pajang 1.” 

 

 

 



B. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian PTK 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). PTK adalah 

penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan 

memperbaiki/meningkatkan mutu praktik pembelajaran (Suharsimi Arikunto dkk, 

2008: 58). PTK harus tertuju atau mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. 

Setting Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri Pajang 1 No. 

93 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. Sedangkan 

waktu penelitian ini dilakukan selama empat bulan, yaitu pada bulan Oktober 

sampai bulan Januari 2013. 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subyek pemberi tindakan dalam penelitian ini adalah guru kelas IV. 

Sementara itu sebagai obyek penerima tindakan dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IV SD Negeri Pajang 1 No. 93 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan tindakan berbasis kelas. Suatu penelitian yang 

bersifat praktis, situasional, dan kontekstual berdasarkan permasalahan yang 

muncul dalam kegiatan sehari-hari. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penelitian tindakan kelas yaitu : (1) Dialog awal, (2) Perencanaan tindakan, (3) 

Pelaksanaan tindakan, (4) Observasi dan monitoring, (5) refleksi, (6) Evaluasi. 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Nana Sudjana (1989 : 64) 

menyatakan bahwa Observasi atau pengamatan yakni melihat langsung pristiwa, 

kejadian dan perilaku guru atau siswa pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Tujuan penggunaan tes untuk mendiagnosis kekuatan dan kelemahan 

siswa, menilai kemampuan siswa, memberikan bukti atas kemampuan sisiwa, 



menyeleksi kemampuan siswa dan memonitoring standar pendidikan (Abdul 

Majid, 2009 : 195).  

Hopkins dalam Rochiati (2005 : 117) mendefinisikan wawancara adalah 

suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut 

pandang yang lain.  Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2008: 206). 

Instrumen Penilitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mempersiapkan beberapa 

intruemen penelitian yang meliputi lembar wawancara (lembar wawancara untuk 

guru dan siswa), lembar observasi yang meliputi daftar keaktifan, soal tes dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Validasi Data 

Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan jalan memanfaatkan 

peneliti atau pengamat lain untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada (Sugiyono, 2005;83).  

Analisis Data 

  Pelaksanaan analisis data kualitatif dalam penelitian tindakan ini dilakukan 

semenjak tindakan-tindakan dilaksanakan yang melitputi reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan dilakukan dalam bentuk interaktif. 

Indikator Pencapaian 

Penelitian yang dilakukan harus mencapai indicator keaktifan belajar yang 

telah di tentukan oleh peneliti. Indikator keaktifan siswa meliputi keaktifan siswa 

dalam mengungkapakan pertanyaan yang belum di pahami, keaktifan siswa 

mengerjakan soal di depan kelas, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dan 

keaktifan siswa dalam berdiskusi. Diharapkan keempat indicator tersebut harus 

mencapai 70 %.  



Peningkatan keaktifan siswa juga di lihat dari hasil belajar siswa. Pada 

penelitian ini diharapkan siswa memperoleh nilai 70 lebih dari 70%. Hal tersebut 

berdasarkan Kriteria Ketuntasan Mengajar (KKM) 65 yang ditetapkan di SD 

Negeri Pajang 1 No 93 .  

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Dalam upaya peningkatan keaktifan belajar matematika siswa pada 

pokok bahasan uang, strategi pembelajaran yang digunakan menjadi salah 

satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran. 

Tingkat keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran dapat dilihat dari 

seringnya bertanya jika menemui kesulitan, menjawab pertanyaan yang 

diajukan dan seringnya siswa mengerjakan soal yang diberikan guru serta 

aktinya siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya. Sedangkan hasil 

belajar siswa dapat dilihat dari peningkatan nilai ketika mengerjakan soal 

dan jumlah siswa yang tuntas. 

Tindakan pra siklus ini di lakukan oleh peneliti guna mengetahui 

data hasil belajar siswa dan data keaktifan siswa sebelum di terapanya 

pembelajaran peer lesson dengan alat peraga uang. Dari hasil tindakan pra 

siklus menunjukkan bahwa hasil belajar dan keaktifan siswa sangat 

rendah.  

Pada tindakan kelas siklus I siswa diberi tugas kelompok dan 

mandiri untuk mengaktifkan siswa. Keaktifan belajar siswa pada tindakan 

kelas siklus I ini sudah cukup bagus, baik di dalam kerjasama kelompok 

maupun dalam pekerjaan tugas mandiri. Hal tersebut dapat dilihat dari data 

keaktifan belajar siswa. Aktif bertanya terhadap materi yang belum 

dipahami dan mengungkapkan pendapat sebanyak 44,02 %,  aktif 

menjawab pertanyaan sebanyak 50,54 %, aktif mengerjakan soal di depan 

kelas sebanyak 50,54 %, aktif berdiskusi kelompok sebanyak 62,5 %. Jadi 

keaktifan siswa pada siklus I sebesar 51,76 %. Kemudian peningkatan 



hasil belajar dapat dilihat dari jumlah siswa yang sudah tuntas sebanyak 22 

siswa (47,82%). 

Pada tindakan kelas siklus II ini hasil belajar siswa maupun 

keaktifan siswa dalam belajar mengalami peningkatan yang cukup 

memuaskan. Keaktifan belajar siswa pada tindakan kelas siklus II 

diperoleh rincian: aktif bertanya terhadap materi yang belum dipahami 

dan mengungkapkan pendapat sebanyak 76,08%, aktif menjawab 

pertanyaan sebanyak 76,63%, aktif mengerjakan soal di depan kelas 

sebanyak 76,63%, aktif berdiskusi kelompok sebanyak 79,89. Jadi 

keaktifan siswa pada siklus II sebesar 77,30%. Kemudian peningkatan 

hasil belajar dapat dilihat dari jumlah siswa yang sudah tuntas 

sebanyak yang tuntas sebanyak 33 siswa (71,73 %). 

2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Tingginya tingkat keaktifan belajar siswa dalam proses 

pembelajaran matematika dapat memperlancar jalannya pembelajaran dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: 

1. Aktif bertanya terhadap materi yang belum dipahami sebelum 

dilakukan penelitian adalah 25%, pada putaran I sebanyak 44,02 dan 

pada siklus II meningkat menjadi 76,08%. 

2. Aktif menjawab pertanyaan sebelum dilakukan penelitian adalah 32%, 

pada psiklus I sebanyak 50,54% dan pada siklus II meningkat menjadi 

76,63%. 

3. Aktif mengerjakan soal di depan kelas sebelum dilakukan penelitian 

adalah 25%, pada siklus I sebanyak 49,45 dan pada siklus II meningkat 

menjadi 76,63 

4. Aktif berdiskusi dengan kelompok sebelum dilakukan tindakan adalah 

37%, pada siklus I sebanyak 62,5% dan pada siklus II meningkat 

menjadi 79,89%. 

5. Hasil belajar metematika pada pokok bahasan uang sebelum di lakukan 

tindakan sebanyak 7 siswa (15,21%) tuntas dengan nilai minimal 70. 



Pada siklus pertama siswa yang tuntas dengan nilai diatas 70 atau 

minimal 70 adalah 22 siswa (47,83%) dan pada siklus kedua 

mengalami peningkatan sebanyak 33 siswa (71,73%). 

Berdasarkan uraian di atas bahwa penggunaan strategi  

pembelajaran Peer Lesson dengan alat peraga uang mainan dalam kegiatan 

pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika dan juga 

dapat meningkatkan hasil belajar metematika siswa kelas IV. Dengan 

demikian data penelitian tersebut mendukung diterimanya hipotesis bahwa 

strategi pembelajaran Peer Lesson dengan menggunakan alat peraga dapat 

meningkatkan keaktifan belajar matematika.  

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan baik dalam 

aspek motivasi dan nilai hasil belajar siswa dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran peer lesson dengan alat perag uang mainan dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika khususnya 

pokok bahasan uang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang : 1) 

Mengajukan pertanyaan sebelum  tindakan 25% dan setelah  tindakan 

76,08%, 2) Menjawab pertanyaan sebelum tindakan 32 % dan setelah 

tindakan  76,63%,  3) Mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum  

tindakan 25% dan setelah tindakan 76,63%, 4) aktif berdiskusi dengan 

kelompoknya 37% dan setelah tindakan 79,89%. Hasil belajar siswa dengan 

metode tes juga menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakan siswa yang 

mencapai nilai 70 sebanyak 7 siswa (15,21%), setelah tindakan sebanyak 33 

siswa (71,73%). 
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