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ABSTRAK 

 

UPAYA MEMBANGKITKAN SEMANGAT BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN PEER LESSONS (BELAJAR 

DARI TEMAN) PADA SISWA KELAS IV SDN PATI LOR 02                     

TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014 

 

Dhora Resiana Wijayanti, A54E111033, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,          

2013, 104 halaman. 

 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan semangat belajar siswa pada mata pelajaran matematika melalui 

strategi peer lessons. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif.  

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas IV dan guru SDN Pati Lor 02 

pada tanggal 01 Oktober 2013. Tahapan penelitian terdiri atas 4 tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tindakan dilaksanakan selama 

2 siklus, siklus pertama dilakukan dua kali pertemuan sedangkan siklus kedua 

dilakukan satu kali pertemuan. Subyeknya Siswa kelas IV SDN Pati Lor 02 yang 

berjumlah 27 siswa dan obyeknya adalah semangat belajar siswa serta strategi 

peer lessons. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan 

lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan ajar. Indikator semangat 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika adalah sebagai berikut:(1) kuatnya 

kemauan untuk berbuat; (2) jumlah waktu yang disediakan untuk belajar; (3) 

kerelaan meninggalkan kewajiban/ tugas yang lain; dan (4) ketekunan dalam 

mengerjakan tugas. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

ada peningkatan semangat belajar siswa kelas IV SDN Pati Lor 02 setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi peer lessons. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat dari tahap pra siklus, siklus I dan siklus II. Pada tahap pra 

siklus diketahui semangat belajar siswa rendah dengan presentase 42,5%. Pada 

siklus I terdapat semangat belajar siswa sedikit meningkat pada tahap sedang 

dengan nilai presentase semangat belajar siswa 57,45% dan pada siklus II 

semangat belajar siswa sangat baik dengan presentase 85,5%. Hal ini 

membuktikan adanya peningkatan semangat belajar siswa dengan penerapan 

strategi pembelajaran peer lessons. 

 

Kata Kunci: peningkatan, semangat belajar matematika, strategi peer lessons. 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Tugas pendidikan di Sekolah Dasar adalah mengarahkan peserta didik 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif 

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Salah satu komponen penting 

upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah meningkakan kompetensi sumber daya 

manusia (SDM) di Sekolah Dasar. Untuk meningkakan kompetensi sumber daya 

manusia (SDM) di SD salah satunya adalah guru. Hal ini sesuai dengan prinsip 

pendidikan yang tertuang dalam Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan guru yang 

mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik.  

Dalam membangkitkan semangat belajar siswa pada pembelajaran 

Matematika bukan hanya peran guru yang dibutuhkan tetapi siswa sendirilah yang 

dituntut peran aktif dalam proses belajar mengajar. Salah satu hal yang penting 

dimiliki oleh siswa dalam meningkatkan semangat dalam penguasaan bahan 

pelajaran. Siswa yang kurang menguasai bahan pelajaran akan mempunyai 

semangat belajar yang lebih rendah bila dibandingkan dengan siswa yang lebih 

mengusai bahan pelajaran.  

Siswa Sekolah Dasar atau SD adalah masa dimana siswa sudah mulai bisa 

berpikir dan dapat mengembangkan kreativitasnya. Menurut hasil observasi 

peneliti, siswa kelas IV SDN Pati Lor 02 keadaan siswanya masih pasif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Mereka masih ada yang kurang memperhatikan guru 

mengajar, bila ada tugas hanya melihat jawaban temannya, dalam mengerjakan 

tugas tidak saling bekerjasama hanya beberapa saja yang mengerjakan dan masih 

banyak yang acuh terhadap guru. Guru hanya mengandalkan buku yang tidak 

semua anak bisa langsung memahaminya, karena kriteria anak bermacam-macam 

dan ada beberapa siswa yang tidak memiliki buku pelajaran. Guru juga masih 

mengutamakan hasil pembelajaran tanpa melihat prosesnya dan gaya mengajar 

masih monoton sehingga siswa akan menjadi bosan. Proses pembelajaran di 

dalam kelas masih diarahkan kepada kemampuan anak menghafal informasi, 

kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuannya sendiri masih kurang. 



 

Sebagai contoh pada pelajaran matematika siswa cenderung untuk menghafal 

rumusnya saja tanpa tahu pemahaman konsep dasar dari materi itu, misalnya 

dalam berhitung penjumlahan dan perkalian bilangan . 

Untuk menanggulangi hal tersebut guru harus mencari solusi dan strategi 

dalam pembelajarannya agar siswa mempunyai kemauan untuk belajar lebih baik. 

Disamping itu, jika dilihat dari hasil ulangan harian sebagian besar masih di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

75. Dari 27 siswa hanya 22% (6 siswa) yang sudah memenuhi KKM, sedangkan 

78%  ( 21 siswa), belum memenuhi KKM.  

Berdasarkan hasil refleksi di atas penulis mencoba mengadakan penelitian 

tindakan kelas dengan menerapkan strategi Peer Lessons (Belajar dari teman). 

Strategi Peer Lessons adalah strategi yang mengembangkan Peer Teaching dalam 

kelas yang menempatkan seluruh tanggung jawab untuk mengajar pada peserta 

didik sebagai anggota kelas (Mel Silberman, 2007:173). Berdasarkan kondisi 

tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas pada 

siswa kelas IV SD Negeri Pati Lor 02 dengan alasan bahawa matematika ini 

merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa. Maka Penulis 

mengajukan judul “Upaya Membangkitkan Semangat Belajar Matematika Melalui 

Strategi Pembelajaran Peer Lessons (Belajar dari teman) Pada Siswa Kelas IV SD 

Negeri Pati Lor 02 Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

Pembatasan Masalah 

1. Pembelajaran Matematika di kelas IV SDN Pati Lor 02 Semester Gasal 

Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah Peer Lessons (Belajar dari 

Teman) 

3. Aspek yang akan ditingkatkan adalah membangkitkan semangat belajar. 

Rumusan Masalah 

“Apakah melalui strategi pembelajaran Peer Lessons dapat 

membangkitkan semangat belajar Matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Pati 

Lor 02 Tahun Pelajaran 2013/2014?” 

 



 

Tujuan Penelitian 

“Untuk membangkitkan semangat belajar Matematika melalui penerapan 

strategi pembelajaran Peer Lessons (Belajar dari Teman) pada siswa kelas IV 

SDN Pati Lor 02 Tahun Pelajaran 2013/ 2014”. 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Dengan menggunakan Model pembelajaran peer lessons siswa akan 

tergugah semangat belajarnya sehingga menambah akan keberanian untuk 

bertanya, menjawab, melakukan sesuatu tindakan yang berpola terstruktur, 

menemukan dan mengembangkan ide-ide baru, sehingga aktivitas dan 

antusias belajar siswa lebih meningkat. 

2. Bagi Guru 

Model pembelajaran peer lessons akan meningkatkan kreativitas 

mengajar, karena guru dituntut untuk menyusun skenario pembelajaran, 

kemudian harus menyiapkan berbagai sumber yang sesuai dengan bahan yang 

akan diajarkan, guru juga akan lebih ringan di dalam melaksanakan tugas 

mengajarnya, karena yang lebih aktif adalah siswa, dan guru hanya 

mengarahkan saja.  

3. Bagi Sekolah 

Hasil dari proses belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Mata Pelajaran Matematika 

Menurut Russefendi (dalam Suherman, 2001) bahwa matematika 

terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide-ide, 

proses dan penalaran. Pada tahap awal matematika terbentuk pengalaman 

manusia dalam dunianya secara empiris, karena matematika sebagai aktivitas 

dan sintesis dengan penalaran di dalam struktur kognitif, sehingga sampailah 

pada suatu kesimpulan berupa konsep-konsep matematika.  



 

2. Strategi Pembelajaran Peer Lessons 

Strategi 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, 

2007:173). Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengajaran oleh rekan 

sebaya (Peer Teaching) ternyata lebih efektif daripada pengajaran oleh guru 

(Anita Lie, 2007: 12). 

Langkah-langkah strategi Peer Lessons menurut Hisyam Zaini dkk 

(2008: 62-63) sebagai berikut : 

1. Bagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak segmen 

materi yang akan disampaikan. 

2. Masing-masing kelompok kecil diberi tugas untuk mempelajari satu 

topik materi, kemudian mengajarkan kepada kelompok lain. Topik-

topik yang akan diberikan harus yang saling berhubungan. 

3. Minta setiap kelompok menyiapkan strategi untuk menyiapkan materi 

kepada teman-teman sekelas. Sarankan kepada mereka untuk tidak 

menggunakan metode ceramah atau seperti membaca laporan. 

4. Buat saran seperti : 

a. Menggunakan alat bantu visual. 

b. Menyiapkan media pengajaran yang diperlukan. 

c. Menggunakan contoh-contoh yang relevan. 

d. Melibatkan teman dalam proses pembelajaran, misalnya 

melalui diskusi, permainan, kuis, studi kasus dan lain-lain. 

e. Memberi kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. 

5. Beri mereka waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam maupun 

di luar kelas. 

6. Setiap kelompok menyampaikan materi sesuai tugas yang telah 

diberikan. 

7. Setelah semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan dan 

klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dari pemahaman siswa. 

3. Semangat Belajar 

Menurut Abdul Majid  (2009: 225) belajar pada hakikatnya adalah 

suatu aktivitas yang mengharapkan tingkah laku pada individu yang belajar. 

Perubahan tingkah laku terjadi karena usaha individu yang bersangkutan. 



 

Belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: bahan yang dipelajari, 

instrumen, lingkungan, dan kondisi individu si pelajar.  

Menurut Martin Handoko (1992:59) untuk mengetahui kekuatan 

motivasi atau semangat belajar siswa dapat dilihat dari beberapa indikator 

sebagai berikut: 

1) Kuatnya kemauan untuk berbuat 

2) Jumlah waktu yang disediakan untuk belajar 

3) Kerelaan meninggalkan kewajiban/ tugas yang lain 

4) Ketekunan dalam mengerjakan tugas. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini akan diadakan di SDN Pati Lor 02 Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati. 

Subyek Penelitian 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Pati Lor 02 Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati yaitu 27 siswa yang terdiri dari 15 siswa putra dan 12 siswa 

putri. Dan berkolaborasi dengan rekan peneliti lain. 

2. Obyek penelitian ini adalah semangat belajar siswa dan strategi pembelajaran 

peer lessons. 

Prosedur Penelitian 

Menurut Arikunto (2008),  model penelitian tindakan kelas adalah secara 

garis besar terdapat 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pengamatan, dan Refleksi. 

Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang akan 

dilakukan oleh peneliti secara langsung. Berdasarkan tujuan penelitian, maka jelas 

bahwa penelitian ini tidak menguji hipotesis secara kualitatif, akan tetapi lebih 

bersifat untuk mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan yang ada. Penelitian ini 

menggunakan pola penelitian siklus. 



 

Pengumpulan Data 

a. Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang semangat belajar 

siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.   

b. Tes tertulis digunakan untuk mengukur pencapaian siswa setelah pelaksanaan 

pembelajaran, yang terdiri atas materi perkalian dan pembagian. 

c. Dokumentasi, Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun yang 

berada berada diluar sekolah, yang ada hubungannya dengan penelitian 

tersebut.  

Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi, dalam penelitian ini digunakan dua lembar observasi yaitu 

lembar observasi pelaksanaan strategi peer lessons dan lembar observasi 

semangat belajar siswa. 

2. Pedoman Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Tes, soal tes untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar matematika 

setelah pembelajaran 

3. Dokumentasi, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar nama anak, daftar nilai 

siswa, daftar kelompok, dan lembar observasi 

Indikator Kinerja 

Adapun yang menjadi indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa mencapai 80% dari 27 

siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Profil Sekolah 

Nomor Statistik Sekolah (NSS)  :  101031810002 

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) :  20316113 

Nama Sekolah     :  SD Negeri Pati Lor 02 

Status Sekolah     :  Negeri 

Alamat Sekolah    :  Jl. RA. Kartini no 22b 

Kelurahan/ Desa    :  Kel. Pati Lor 



 

Visi dan Misi Sekolah 

1. Visi 

“Unggul Dalam Mutu, Santun Dalam Bertindak, Mantap Dalam Iman Dan 

Taqwa”. 

2. Misi  

Indiaktor misi sekolah: 

a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan agar senantiasa dalam bertindak 

selalu dalm koridor yang benar. 

b. Meningkatkan mutu dalam proses belajar mengajar agar tercipta generasi 

penerus bangsa yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab 

Deskripsi Kondisi Awal 

Menurut hasil observasi peneliti, siswa kelas IV SDN Pati Lor 02 keadaan 

siswanya masih pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka masih ada yang 

kurang memperhatikan guru mengajar, bila ada tugas hanya melihat jawaban 

temannya, dalam mengerjakan tugas tidak saling bekerjasama hanya beberapa saja 

yang mengerjakan dan masih banyak yang acuh terhadap guru. Guru hanya 

mengandalkan buku yang tidak semua anak bisa langsung memahaminya, karena 

kriteria anak bermacam-macam dan ada beberapa siswa yang tidak memiliki buku 

pelajaran. Untuk menanggulangi hal tersebut guru harus mencari solusi dan 

strategi dalam pembelajarannya agar siswa mempunyai kemauan untuk belajar 

lebih baik. Disamping itu, jika dilihat dari hasil ulangan harian sebagian besar 

masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 75. Dari 27 siswa hanya 22% (6 siswa) yang sudah memenuhi KKM, 

sedangkan 78%  ( 21 siswa), belum memenuhi KKM.  

Deskripsi Siklus I 

Siklus I dilakukan dua kali pertemuan yaitu tanggal 18-26 November2013, 

pembelajaran dilaksanakan dengan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

Kegiatan awal ini dimulai dengan guru membuka pelajaran dengan berdoa 

bersama, dilanjutkan dengan absensi dan appersepsi. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hasil dari observasi yang 



 

telah dilakukan pada tindakan kelas siklus I, ditemukan bahwa semangat belajar 

siswa mencapai 57,45% dalam pelaksanaan pembelajaran strategi peer lessons 

prosentase guru dan siswa mencapai 69,23%. Ini berarti dibandingkan dengan 

sebelum diadakan siklus I ada peningkatan semangat belajar siswa. 

Deskripsi Siklus II 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan tanggal 3 Desember 

2013. Pada siklus II guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta pengarahan 

terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus pada pelajaran. Dari hasil 

pelaksanaan tindakan kelas Siklus II ditemukan bahwa semangat belajar siswa 

mencapai 85,5% dalam pelaksanaan pembelajaran strategi peer lessons prosentase 

guru dan siswa mencapai 92,30%. Data tersebut menunjukkan bahwa ada 

peningkatan semangat belajar siswa dalam pembelajaran matematika dan sudah 

memenuhi indikator pencapaian keberhasilan dalam penelitian ini. 

Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian didapatkan dari analisis penelitian yang 

merupakan kerjasama peneliti, rekan guru, kepala sekolah, dan siswa kelas IV 

SDN Pati Lor 02. Dalam rangka meningkatkan semangat belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika peneliti melakukan perubahan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Pada awalnya hanya menggunakan metode ceramah sehingga 

kreativitas dan keaktifan anak menjadi terbelenggu. Guru dalam kegiatan belajar 

mengajar tidak menggunakan media dan alat peraga yang inovatif. Dalam 

pelaksanaan tindakan perbaikan pada siklus I ditemukan beberapa masalah dalam 

peningkatan semangat belajar  dan hasil yang dicapai dari perbaikan pada siklus II 

ini sangat baik hal ini terlihat dari hasil pengamatan semangat belajar siswa yang 

mengalami peningkatan menjadi 85,5%.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada siswa kelas IV 

SDN Pati Lor 02 dengan penerapan strategi pembelajaran peer lessons dapat 

disimpulkan sebagai Hipotesis tindakan yang menyatakan:  



 

“Melalui penerapan strategi pembelajaran peer lessons dapat membangkitkan 

semangat belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas IV  

SDN Pati Lor 02 tahun pelajaran 2013/ 2014” ternyata dalam penelitian ini telah 

terbukti.  Hal ini terbukti dengan semangat belajar siswa dari setiap siklusnya 

sebelum pembelajaran/ pra siklus (42,5%), siklus I meningkat (57,45%), dan 

siklus II meningkat (85,5%). 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang ingin 

disampaikan yaitu : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah harus terus memotivasi siswa untuk berinteraksi dengan guru 

untuk menerapkan strategi yang inovatif untul menarik perhatian siswa . 

2. Bagi Guru 

Guru harus mampu menerapkan model pembelajaran matematika yang 

bervariasi agar siswa tidak merasa jenuh. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian tindakan kelas dalam rangka pengembangan pembelajaran 

matematika perlu peningkatan dan disosialisasikan. 
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