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MOTTO 

 

  “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 

(Q.S. Al Insyiraah : 5-6 ) 

 

 “Tiga hal penting yang diperlukan untuk meraih sesuatu yang berarti 

adalah, pertama : kerja keras, kedua : berpegang pada kata-kata yang 

berakhir tif; ketiga : akal sehat.”  (Thomas A Edison) 

 

 “Niatkan setiap hari untuk mengerjakan sesuatuyang tak ingin anda 

kerjakan. Ini adalah kaidah kencana untuk mendapatkan kebiasaan 

mengerjakan tugas tanpa merasa berat.” (Mark Train) 

 

 “Saya belajar dari masa lalu, tapi saya merencanakan masa depan dengan 

fokus secara eksklusif pada saat ini.”  (Donald Trump) 

 

 “Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan dan esok adalah 

harapan.”     (Penulis)  
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ABSTRAK 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG 
 

( PTK pada siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 4 Sumberlawang) 

 

Wahyu Esti Setyarini, A 410 060 228, Program Studi Pendidikan Matematika 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010, 70 halaman 

 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 1) meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran kooperatif, 2) 

meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

pembelajaran kooperatif. Subyek pemberi tindakan dalam penelitian ini adalah 

guru matematika kelas VII dan subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII 

yang berjumlah 39 siswa. Peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa adalah 

objek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan 

prestasi belajar siswa. Adanya peningkatan motivasi dapat dilihat dari indikator-

indikator yang meliputi : 1) Antusias belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran 

matematika sebelum tindakan 51,3 % dan diakhir tindakan 79,5 %, 2) Siswa mau 

mendengarkan penjelasan dari guru sebelum tindakan 53,8 % dan diakhir tindakan 

71,8 %, 3) Siswa berani menanyakan materi yang belum jelas kepada guru 

ataupun siswa lain sebelum tindakan 25,6 % dan diakhir tindakan 51,3 %, 4) 

Siswa berani menjawab pertanyaan guru maupun dari siswa lain sebelum tindakan 

38,5 % dan diakhir tindakan 59 %. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga berdampak pada meningkatnya 

prestasi belajar siswa. 

 

 

Kata kunci : Motivasi Belajar, Prestasi Belajar, Pembelajaran Kooperatif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang semakin modern menuntut terciptanya 

manusia yang berkualitas, yang memiliki keahlian dan ketrampilan. Salah satu 

cara alternatif untuk meningkatkan kualitas manusia adalah dengan jalan 

pendidikan. 

Namun saat ini tingkat keberhasilan pendidikan hanya mengacu pada 

nilai-nilai siswa, tanpa memperhatikan tingkat pemahaman dan kemampuan 

siswa. Siswa hanya diperlakukan sebagai objek pembelajaran. 

Hasil belajar yang dicapai siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu faktor internal dan eksternal. Penyebab utama kesulitan belajar adalah 

faktor internal yaitu diantaranya minat, bakat, motivasi, tingkat intelegensi, 

sedangkan penyebab utama masalah belajar adalah faktor eksternal antara lain 

berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang 

tidak membangkitkan motivasi belajar anak, maupun faktor lingkungan yang 

sangat berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapai oleh siswa (Slameto, 

2003: 54). 

Faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi proses belajar 

mengajar adalah motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar, motivasi merupakan 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 
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belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar. Motivasi belajar 

adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual. Seorang siswa 

yang mempunyai intelegensi yang cukup tinggi, bisa gagal karena kurang 

adanya motivasi dalam belajarnya. 

Motivasi mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar 

baik bagi guru maupun siswa. Dalam pembelajaran matematika motivasi 

belajar siswa masih tergolong rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari keinginan 

siswa dalam belajar masih kurang, kegiatan belajar kurang menarik karena 

siswa cenderung pasif dan jarang mengajukan pertanyaan. Perhatian dan 

kemandirian siswa masih rendah karena siswa hanya bergantung pada apa 

yang diberikan oleh guru. 

Faktor eksternal yang juga mempengaruhi kegiatan pembelajaran 

siswa adalah lingkungan belajar, salah satunya lingkungan belajar sosial. 

Pemilihan tempat duduk siswa SMP Negeri 4 Sumberlawang berpengaruh 

terhadap lingkungan belajar siswa serta interaksi sosial di dalam kelas. Siswa 

dengan kemampuan pemahaman tinggi membuat kelompok dengan siswa 

yang juga memiliki kemampuan pemahaman tinggi, sehingga terjadi jarak 

antara siswa berkemampuan pemahaman tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan sedang dan rendah. Hal ini mengakibatkan terciptanya 

lingkungan belajar sosial yang tidak menyeluruh di dalam kelas, sehingga 

berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran matematika. 

Sedangkan faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan 

pembelajaran adalah faktor metode pembelajaran. Selain siswa, unsur 
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terpenting yang ada dalam kegiatan pembelajaran adalah guru. Seorang guru 

dalam menyampaikan materi perlu memilih metode yang sesuai dengan 

keadaan kelas atau siswa sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti 

pelajaran yang diajarkan. Namun sampai saat ini masih banyak guru yang 

menggunakan metode konvensional. Proses pembelajaran masih berpusat pada 

guru, sehingga disini siswa hanya berfungsi sebagai objek saja. Maka dari itu 

perlu digunakan sebuah metode yang dapat menempatkan siswa sebagai 

subyek ( pelaku ) pembelajaran dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator 

dalam proses pembelajaran tersebut. 

Metode pembelajaran Kooperatif merupakan salah satu solusi yang 

dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar sosial untuk 

meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan metode 

pembelajaran Kooperatif dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan mengesankan, kebersamaan dalam pembelajaran, 

bersosial, demokrasi, penanaman konsep yang melekat dari hasil  

penyelidikan, penyimpulan serta meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, 

membangkitkan minat dan partisipasi, serta meningkatkan  pemahaman. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

permasalahan secara umum penelitian ini adalah : 

1. Adakah peningkatan motivasi siswa pada pelajaran matematika setelah 

dilaksanakan Pembelajaran Kooperatif? 
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2. Adakah peningkatan hasil belajar matematika siswa setelah dilaksanakan 

Pembelajaran Kooperatif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan peningkatan motivasi belajar siswa pada pelajaran 

matematika   dengan menggunakan model Pembelajaran Kooperatif. 

2. Mendiskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa pada pelajaran 

matematika dengan menggunakan model Pembelajaran Kooperatif. 

 

D. Manfaat Penelitian        

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika terutama pada menciptakan lingkungan belajar 

sosial dan meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Memberikan wawasan kepada guru tentang penerapan model 

pembelajaran Kooperatif dalam proses pembelajaran matematika. 

2) Guru bisa berperan aktif dalam memngembangkan pengetahuan 

dan keterampilannya dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Sebagai bahan acuan untuk dapat mengembangkan profesionalisme 

guru. 
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BAB II 

STUDI KEPUSTAKAAN 

 

 

A. Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu 

yang relevan dilaksanakan saat ini. 

 Ana Indri Hastuti (2003) melalui penelitiannya tentang 

Pembelajaran matematika melalui Cooperative Learning ditinjau dari 

motivasi belajar siswa menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

diperlukan untuk menambah kemampuan pemahaman siswa dalam belajar. 

Rangsangan untuk menumbuhkan motivasi anak dalam belajar dilakukan 

dengan memberikan motivasi positif berupa hadiah atau motivasi negatif 

berupa hukuman bila prestasi belajar rendah. Namun pemberian motivasi 

positif merupakan alternatif terbaik. 

Siti Sundari ( 2004 ) dalam penelitiannya tentang pengaruh kondisi 

lingkungan sosial siswa, perhatian orang tua dan keaktifan belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika menyimpulkan bahwa lingkungan 

sosial yang baik akan menumbuhkan sifat-sifat tersebut dari diri siswa yaitu 

dengan adanya budaya gotong royong, pendidikan moral yang bagus atau 

sikap saling menghargai yang tinggi di antara manusia-manusia yang ada di 

dalam lingkungan tersebut serta memberi contoh moral yang buruk akan 

memberikan keadaan yang tidak baik-baik. 
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 Diah Rosi Kartika Sari ( 2006 ) melalui penelitiannya peningkatan 

motivasi dan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan menggunakan pendekatan Montessori menyimpulkan bahwa 

pendekatan Montessori dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap 

matematika. Di dalam pembelajaran hubungan guru dan siswa semakin 

baik. Motivasi belajar yang diberikan oleh guru matematika membuat siswa 

memiliki rasa percaya diri.  

Wiwit Suryani ( 2007 ) melalui penelitiannya pengaruh metode 

pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar siswa ditinjau dari 

motivasi belajar siswa menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh metode 

pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar matematika. Dalam 

metode tipe Jigsaw siswa lebih dilatih untuk mempunyai rasa tanggung 

jawab yang tinggi atas penguasaan materi belajar serta siswa dituntut untuk 

dapat mengajarkan materi tersebut kepada kelompok lain. Dengan demikian 

siswa saling tergantung satu sama lain dan harus bekerja sama secara 

kooperatif untuk mempelajarinya. 

Dari penelitian tentang metode pengajaran yang telah dilaksanakan 

sebelumnya menunjukkan bahwa metode pengajaran sangat berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa, dengan metode yang sesuai dapat 

membantu siswa untuk mencapai keberhasilan belajarnya. Oleh karena itu 

disini peneliti ingin mengadakan penelitian mengenai menciptakan 

lingkungan belajar sosial melalui pembelajaran Kooperatif untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Melalui penelitian ini, peneliti akan 
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berusaha mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya 

motivasi siswa dalam belajar serta menemukan alternatif tindakan 

pembelajaran di kelas sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang 

akan dilakukan dapat ditabelkan sebagai berikut : 

Tabel. 2.1 

Distribusi Perbedaan variabel Penelitian 

No Tahun Peneliti 

Variabel Penelitian 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

1 2003 Ana I H √ - √ √ - √ - - 

2 2004 Siti S - √ √ - - - √ - 

3 2006 Diah RKS √ - - √ √ √ - - 

4 2007 Wiwit S √ - √ - - √ - - 

5 2010 Peneliti √ - - - - √ - √ 

Keterangan : 

X1 : Motivasi Belajar   X5 : Alat Peraga 

X2 : Aktivitas Belajar   X6 : Pembelajaran Kooperatif 

X3 : Prestasi Belajar   X7 : Perhatian Orang Tua 

X4 : Keaktifan Siswa   X8 : Lingkungan Belajar Sosial  

 

 

 

 



 9 

B. Pembahasan Teori 

1. Lingkungan Belajar Sosial 

a. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang bersifat eksternal 

terhadap diri individu, karena lingkungan merupakan sumber 

informasi yang diperoleh melalui panca indera. Lingkungan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan pembelajaran yaitu 

suasana yang terjadi dan dirasakan di tempat kegiatan pembelajaran 

berlangsung yang meliputi lingkungan fisik, hubungan sosio-

emosional, dan lingkungan teman sebaya (Prayitno, 2009: 362). 

b. Belajar 

Menurut Uno, 2003 (Uno, 2008 : 23) belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, 

belajar ialah proses perubahan tingkah laku seseorang berdasarkan 

interaksi antara individu dan lingkungannya yang dilakukan secara 

formal, informal dan nonformal. Belajar dalam arti luas ialah proses 

perubahan tingkah laku yang dapat dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, penggunaan, dan penilaian atau mengenai sikap dan 

nilai-nilai pengetahuan serta kecakapan dasar yang terdapat dalam 

berbagai aspek. 
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c. Sosial 

Sosial yaitu sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa 

empati terhadap kehidupan manusia sehingga memunculkan sifat 

tolong menolong, membantu dari yang kuat terhadap yang lemah 

atau mengalah terhadap orang lain. Yang dimaksud sosial disini 

adalah interaksi antar siswa kelas VII SMP Negeri 4 Sumberlawang. 

d. Lingkungan Belajar Sosial 

Lingkungan belajar sosial yaitu segala sesuatu yang bersifat 

eksternal yang terjadi karena pengaruh interaksi antar siswa dalam 

kegiatan pembelajaran yang mempengaruhi pola tingkah laku.   

2. Motivasi Belajar 

a. Motivasi 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan 

sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang 

menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak 

dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam 

tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan. 

Atkinson (Uno, 2009:8) mengemukakan bahwa 

kecenderungan sukses ditentukan oleh motivasi, peluang, serta 

intensif, begitu pula sebaliknya dengan kecenderungan untuk gagal. 

Motivasi dipengaruhi oleh keadaaan emosi seseorang. Guru dapat 

memberikan motivasi siswa dengan melihat suasana emosional siswa 

tersebut. Menurutnya, motivasi berprestasi dimiliki oleh setiap 
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orang, sedangkan intensitasnya tergantung pada kondisi mental orang 

tersebut. 

Brophy ( Uno, 2009:8 ) mengemukakan suatu daftar strategi 

motivasi yang digunakan guru untuk memberikan stimulus siswa 

agar produktif dalam belajar (1) keterkaitan dengan kondisi 

lingkungan, yang berisi kondisi lingkungan sportif, kondisi tingkat 

kesukaran, kondisi belajar yang bermakna, dan pengganggu strategi 

yang bermakna; (2) harapan untuk berhasil, berisi kesuksesan 

program, tujuan pengajaran, remedial sosialisasi penghargaan dari 

luar yang dapat berisi hadiah, kompetensi yang positif, nilai hasil 

belajar. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan, 

motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya 

rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang 

berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku/ aktivitas 

tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dengan sasaran sebagai 

berikut: (a) mendorong manusia untuk melakukan suatu aktivitas 

yang didasarkan atas pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, motivasi 

merupakan motor penggerak dari setiap kebutuhan yang akan 

dipenuhi, (b) menentukan arah tujuan yang hendak dicapai, dan (c)  

menentukan perbuatan yang harus dilakukan. 

Atau dapat pula disimpulkan bahwa motivasi adalah 

dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk 
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mengadakan perubahan tingkah laku, yang mempunyai indikator 

sebagai berikut : 

a. Adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan 

c. Adanya harapan dan cita – cita 

d. Penghargaan dan penghormatan atas diri 

e. Adanya lingkungan yang baik  

f. Adanya kegiatan yang menarik 

b. Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif  

permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik yang 

dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan 

faktor ekstrinsik. Faktor intrinsiknya berupa hasrat dan keinginan 

berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 

Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, 

lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang 

menarik. Tetapi kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan 

tertentu sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas 

belajar yang lebih giat dan semangat. 

Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 
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tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur 

yang mendukung. Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

e. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik 

3. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

serta kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, 

dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.  

Menurut Roge dan David Johnson( Anita Lie, 2004: 31) 

untuk mencapai hasil kerja kelompok yang maksimal, terdapat lima 

unsur model pembelajaran gotong royong yang harus diterapkan. 

Yang termasuk 5 unsur yaitu : 

a. Saling ketergantungan positif 

b. Tanggung jawab perseorangan 

c. Tatap muka 

d. Komunikasi antaranggota 

e. Evaluasi proses kelompok 
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Penjelasan dari masing-masing unsur dalam model 

pembelajaran gotong royong adalah sebagai berikut : 

a. Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan suatu karya sangat tergantung pada 

usaha setiap anggotanya. Untuk itu pengajar perlu 

menyusun tugas untuk terciptanya kelompok kerja siswa 

yang efektif, sehingga setiap anggota kelompok harus 

menyelesaikan tugasnya sendiri. Dengan cara ini, mau tidak 

mau setiap anggota merasa bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugasnya agar yang lain bisa berhasil.  

b. Tanggung jawab perorangan 

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur 

saling ketergantungan positif. Tugas dan pola penilaian 

menggunakan prosedur dari model pembelajaran 

kooperatif, maka setiap siswa akan merasa bertanggung 

jawab untuk melakukan yang terbaik. Keberhasilan dari 

unsur ini tergantung dari kesiapan pengajar dalam 

menyusun tugasnya.  

c. Tatap muka 

Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk 

bertemu muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan 

memberikan siswa untuk membentuk kerja sama yang 

menguntungkan semua anggota. 
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Maksud dari adanya tatap muka ini adalah 

menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan 

mengisi kekurangan masing-masing anggota. Setiap 

anggota kelompok mempunyai pengalaman, keluarga, dan 

sosial-ekonomi yang berbeda. Sehingga mereka juga 

memiliki pola pikir yang berbeda pula. Hal ini akan 

memperkaya pengetahuan anggota kelompok. 

d. Komunikasi antaranggota 

Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada 

kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan 

kemampuan mereka mengutarakan pendapat. Proses 

komunikasi ini sangat bermanfaat da perlu ditempuh untuk 

memperkaya pengalaman belajar dan pembinaan 

perkembangan mental dan emosional siswa. 

e. Evaluasi proses kelompok 

Evaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja 

sama siswa dilakukan oleh guru dengan pemberian jadwal 

khusus, agar setiap anggota dalam kelompok bisa bekerja 

sama dengan lebih efektif. 

Untuk memenuhi 5 unsur tersebut diperlukan adanya 

interaksi dan kerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu 

diperlukan adanya pengelolaan dalam kelas Cooperative Learning. 

Terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan 
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kelas model Cooperative Learning yaitu : (a) Pengelompokan, (b) 

Semangat Cooperative Learning, dan (c) Penataan ruang kelas. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif adalah 

sebagai berikut : 

a) Siswa dibagi secara berkelompok dengan anggota 4 siswa 

secara heterogen, dengan menempatkan satu siswa yang 

menguasai materi dalam tiap kelompok. 

b) Siswa bekerja dalam kelompoknya mendiskusikan materi 

dan tugas yang diberikan guru, siswa yang menguasai 

materi menjelaskan kepada anggota kelompoknya. 

c) Setiap anggota dalam kelompok diharapkan menguasai 

materi. 

d) Guru menunjuk salah satu anggota kelompok untuk 

mempresentasikan jawabannya di depan kelas. 

e) Guru bersama siswa bersama-sama membahas jawaban 

soal yang telah dikerjakan. 

f) Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah diajarkan. 
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4. Menghitung Keliling dan Luas Segitiga dan segiempat 

1) Persegi 

Persegi merupakan segiempat yang 

keempat sisinya sama panjang.   

 

Gambar 2.1 

a. Keliling Persegi 

Panjang sisi KL = LM = MN = NK= 4 

Keliling KLMN  = KL + LM + MN + NK 

  = 4 + 4 + 4 + 4 

  = 16 Satuan panjang 

Jika panjang sisi persegi adalah s maka : 

Keliling persegi = 4 s  

b. Luas Persegi 

Luas KLMN = KL x LM 

    = 4 x 4 

    = 16 satuan luas 

Jika panjang sisi persegi adalah s maka : 

Luas Persegi = s x s = 2s  

2) Persegi Panjang 

Persegi panjang merupakan segiempat 

yang keempat sudunya siku-siku (90
0
) 

K L 

M N 

4 

4 

4 

4 

N 

K L 

M 

3 3 

5 

5 

Gambar 2.2 
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dan panjang sisi-sisi yang berhadapan 

sama panjang. 

a. Keliling persegi panjang 

Panjang KL = MN  = panjang (p) = 5, sedangkan 

panjang LM = NK  = lebar (l) = 3. 

Keliling KLMN  = KL + LM + MN + NK 

   = 5 + 3 + 5 +3 

   = (2 x 5) + (2 x 3) 

   = 2 x (5 + 3) 

   = 2 x 8 

   = 16 satuan panjang 

Keliling persegi panjang = 2 x (p + l) 

b. Luas persegi panjang 

Luas KLMN = KL x LM 

        = 5 x 3 

      = 15 satuan luas 

Luas Persegi panjang = p x l 

3) Segitiga 

Segitiga merupakan suatu bangun datar 

yang mempunyai tiga sisi, tiga titik sudut 

serta tiga buah sudut. 

 

 

A B 

C 

a 

c 

b

a 

Gambar 2.3 
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a. Keliling segitiga 

Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang 

sisi-sisi yang membatasinya, sehingga untuk keliling segitiga 

dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang dari setiap sisi 

segitiga tersebut. 

Keliling  ABC  = AB + BC + AC 

  =  c + a + b 

Keliling  ABC = a + b + c 

 

 

 

 

 

 

b. Luas segitiga 

Untuk menentukan luas  ABC, dapat dilakukan dengan 

membuat garis bantuan sehingga terbentuk persegi panjang 

ABFE. 

Garis AC dan BC  membagi persegi panjang ADCE dan 

BDCF menjadi dua sama besar, sehingga  

Luas  ADC 
2

1
 x luas persegi panjang ADCE 

Luas  BDC 
2

1
 x luas persegi panjang BDCF, maka : 

A B 

C 

D A B 

C 

D 

F E 

Gambar 2.4 
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Luas  ABC  = Luas  ADC + Luas  BDC 

     = 
2

1
x Luas ADCE + 

2

1
x Luas BDCF 

     = 
2

1
x AD x CD + 

2

1
 x BD x CD 

     = 
2

1
 x CD x (AD + BD) 

Luas  ABC = 
2

1
 x CD x AB 

Jika sisi AB merupakan alas segitiga (a) dan sisi CD 

merupakan tinggi segitiga (t) maka : 

Luas Segitiga = 
2

1
 x a x t 

4) Jajar Genjang 

Jajar genjang adalah segiempat yang setiap 

pasang sisinya yang berhadapan sejajar. 

 

 

   

 

a. Keliling jajar genjang 

Panjang KL = MN sedangkan panjang LM = NK 

Keliling KLMN  = KL + LM + MN + NK 

  = KL + MN + LM + NK 

  = 2 x (KL + LM) 

K L 

M N 

Gambar 2.5 
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→ 

 

 

 

b. Luas jajar genjang 

Buat garis tegak lurus AB yang melalui D, sehingga 

diperoleh titik E. Potong segitiga AED, kemudian letakkan 

pada sisi jajar genjang yang lain sehingga diperoleh bangun 

persegi panjang EDCE1, dengan A berhimpit B. Panjang EE1 = 

panjang DC, sedangkan panjang DE = panjang CE1. 

 Luas EDCE1 = EE1 x DE 

 EE1 = alas jajar genjang (a) 

DE = tinggi jajar genjang (t), maka : 

 Luas Jajar Genjang = a x t  

5) Trapesium 

Trapesium adalah segiempat yang 

mempunyai tepat satu pasang sisi 

yang berhadapan sejajar. 

 

 

a. Keliling trapesium 

Keliling Trapesium ABCD  = AB + BC + CD + DA 

A B 

C D D

B 
C 

E E1 B/ A 

A B 

C D 

Gambar 2.6 

 

Gambar 2.7 
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b. Luas trapesium 

Luas Trapesium ABCD  = Luas  ACD + Luas  ABC 

   = 
2

1
x CD x AF + 

2

1
x AB x CE 

   = 
2

1
x CD x t + 

2

1
x AB x t 

   =
2

1
 x t x (CD +AB) 

Luas Trapesium = 
2

1
 x t x (jumlah sisi yang sejajar) 

 

6) Belah Ketupat  

Belah ketupat merupakan sebuah 

segiempat yang kedua diagonalnya 

berpotongan tegak lurus dan saling 

membagi dua sama panjang. 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

O 

t 

A B 

C D F 

E 

Gambar 2.8 

 

Gambar 2.9 
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a. Keliling belah ketupat 

Panjang keempat sisi pada belah ketupat adalah sama, jika 

panjang sisinya s, maka : 

Keliling Belah ketupat ABCD = AB + BC + CD + DA 

      =  s + s + s + s 

      = 4 x s 

Keliling belah ketupat ABCD = 4 x s 

b. Luas belah ketupat 

Luas belah ketupat ABCD = Luas  ABC + Luas  ADC 

          = 
2

1
x AC x BO + 

2

1
x AC x OD 

          = 
2

1
x AC x (BO + OD) 

          = 
2

1
 x AC x BD 

AC dan BD merupakan diagonal dari belah ketupat, maka  

Luas Belah Ketupat = 
2

1
x d1 x d2 

7) Layang-layang 

Layang-layang adalah segiempat yang 

kedua diagonalnya berpotongan tegak 

lurus dan salah satu diagonalnya 

membagi diagonal lainnya menjadi dua 

sama panjang. 

 

A 

B 

C 

D 

O 

Gambar 2.10 
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a. Keliling layang-layang 

Keliling layang-layang ABCD  = AB + BC + CD + DA 

    = 2 x (AB + AD) 

 

b. Luas layang-layang 

Luas layang-layang ABCD  = Luas  ABC + Luas  ACD  

      = 
2

1
x AC x BO + 

2

1
x AC x OD 

      = 
2

1
x AC x(BO + OD) 

      = 
2

1
x AC x BD  

AC dan BD merupakan diagonal dari layang-layang, maka : 

 Luas Layang-layang = 
2

1
x d1 x d2 

 

C. Kerangka Berfikir 

Lingkungan belajar siswa dalam pembelajaran matematika memiliki 

pola pembentukan kelompok tertentu berdasarkan hasil belajar. Hal ini 

membuat semakin besarnya kesenjangan antara siswa berkemampuan tinggi 

dengan siswa berkemampuan biasa. Jika hal ini dibiarkan akan semakin 

besar jarak interaksi antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 

berkemampuan biasa atau rendah. Disamping itu rendahnya motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini ditandai dengan kurangnya 

keinginan siswa untuk berhasil dalam belajar, tidak ada dorongan dalam 
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belajar, kegiatan belajar yang kurang menarik, dan siswa cenderung pasif. 

Rendahnya motivasi belajar siswa tersebut mengakibatkan hasil belajar yang 

dicapai siswa kurang maksimal.  

Salah satu alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menciptak 

lingkungan belajar sosial dan meningkatkan motivasi belajar siswa adalah 

melalui penggunaan model pembelajaran Kooperatif. Belajar Kooperatif 

adalah belajar dengan berkelompok yang mengharuskan setiap anggota 

kellompoknya untuk selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

Model pembelajaran Kooperatif dapat menciptakan lingkungan 

belajar yang menyenangkan, serta meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar, membangkitkan minat dan partisipasi, serta meningkatkan  

pemahaman. Selain itu model pembelajaran ini juga dapat membuat siswa 

memiliki jiwa sosial untuk dapat meningkatkan interaksi dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian hasil belajar yang dicapai oleh siswa pun 

akan lebih maksimal. 
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Bila digambarkan maka akan tampak sebagai berikut : 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal 

lingkungan 

belajar siswa 

dan motivasi 

belajar siswa 

1. Lingkungan belajar siswa masih dalam kelompok 

berdasar hasil belajar. 

2. Motivasi siswa dalam belajar masih belum 

tampak. 

3. Keinginan siswa untuk berhasil dalam belajar 

masih kurang, tidak ada dorongan dalam belajar 

4. Kegiatan belajar kurang menarik, siswa cenderung 

pasif.  

5. Perhatian dan kemandirian siswa masih kurang 

serta kondisi lingkungan yang kurang kondusif 

kondusif 

6. Belum ada alat peraga dalam proses pembelajaran 

sehingga siswa belum maksimal dalam beraktifitas 

Pemecahan masalah dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif untuk menciptakan lingkungan 

belajar sosial dan meningkatkan motivasi belajar siswa 

Tindakan 

Kondisi akhir 

motivasi dan 

hasil belajar 

siswa 

1. Tercipta lingkungan belajar yang baru 

2. Motivasi siswa dalam belajar mulai nampak 

3. Keinginan siswa untuk berhasil dalam belajar mulai 

terlihat, mulai ada dorongan dalam belajar 

4. Kegiatan belajar menjadi lebih menarik, siswa lebih 

aktif  

5. Perhatian dan kemandirian siswa bertambah serta 

kondisi lingkungan menjadi lebih kondusif 

6. Kondisi tersebut membuat hasil belajar yang siswa 

lebih maksimal 

  

Gambar 2.11 
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4) Menjadi masukan dalam memperluas pengetahuan dan wawasan 

mengenai model pembelajaran kooperatif dalam rangka 

meningkatkan lingkungan belajar siswa dan motivasi belajar.  

b. Bagi Siswa 

1) Menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan semua siswa. 

2) Meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. 

3) Memberi kesempatan untuk lebih aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran.  

4) Meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Perpustakaan 

Dapat memperkaya referensi di perpustakaan 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasar hasil tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran tersebut, maka 

dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut : “ Pembelajaran 

Kooperatif dapat menciptakan lingkungan belajar siswa yang kondusif serta 

meningkatkan motivasi belajar siswa”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) atau 

Classroom Action Research ( CAR ),yaitu upaya perbaikan pelaksanaan 

praktek pendidikan oleh sekelompok pengajar dengan melakukan tindakan-

tindakan dalam pembelajaran berdasarkan refleksi mengenai hasil dari 

tindakan tersebut. Proses penelitian berbentuk siklus (cycles ). Siklus ini 

berlangsung beberapa kali sehingga tercapai tujuan yang diinginkan pada 

pembelajaran matematika. Dalam setiap siklus ini terdiri dari empat kegiatan 

pokok yaitu perencanaan ( planning ), pelaksanaan ( acting ), pengawasan ( 

observing ), dan refleksi ( reflecting ) (Arikunto, 2008: 16 ). 

Pada proses pelaksanaan rencana yang disusun, dilakukan observasi 

dan evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai masukan untuk melaksanakan 

refleksi yang dijadikan pertimbangan pada rencana tindakan berikutnya. Jenis 

penelitian ini melalui kerja antara guru pengajar bidang studi matematika, 

kepala sekolah dan peneliti. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 4 Sumberlawang, 

Desa Ngargotirto, Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Penelitian di tempat ini 

didasarkan atas pertimbangan bahwa  lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti 
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sehingga lebih efisien dalam mendapatkan data. Serta mendapat dukungan 

dari kepala sekolah untuk menerapkan kedisiplinan dari semua siswa, guru 

dan karyawan. Dalam proses belajar mengajar diusahakan tidak ada jam 

kosong yang terbuang sia-sia, sehingga prestasi belajar yang dicapai dapat 

maksimal khususnya bidang studi matematika dan peranan guru dalam 

mengajar sangat mempengaruhi prestasi siswa.  

Adapun rincian waktu penelitian terdapat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

Jadwal Kegiatan  Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tahap Persiapan                  

a Kajian studi pustaka                  

b Pembuatan desain 

penelitian 

                 

c Konsultasi rancangan 

penelitian 

                 

d Perumusan rancangan 

penelitian 

                 

e Penyusunan rancangan 

penelitian 

                 

f Pengurusan izin 

penelitian 
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2. Tahap Pelaksanaan                  

a Perencanaan tindakan                  

b Implementasi tindakan                  

c Pengamatan kelas                  

d Refleksi                  

e Analisis dan interprestasi 

data 

                 

f Perumusan hasil kegiatan                  

3. Tahap Penyelesaian                  

a Penyelesaian kerangka 

laporan 

                 

b Penulisan laporan                  

 

C. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini guru matematika dan peneliti bertindak sebagai 

subyek yang memberi tindakan kelas. Sedangkan siswa kelas VII SMP Negeri 

4 Sumberlawang semester genap tahun pelajaran 2009/2010 yang terdiri dari 

39 orang siswa sebagai subyek penelitian yang menerima tindakan. Selain 

bertindak sebagai pengamat, peneliti juga bertugas mendiagnosis, membuat 

konsep dan rancangan tindakan bersama guru matematika. 
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D. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan berbasis kelas, suatu 

penelitian yang bersifat praktis dan situasional, kondisional, dan kontekstual 

berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran sehari-

hari. 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika dan dapat menjadi referensi 

guru dalam memberi pembelajaran siswa di kelas. Adapun langkah-langkah 

yang ditempuh dalam penelitian ini adlah sebagai berikut : 

 

1. Dialog awal 

2. Perencanaan tindakan 

3. Pelaksanaan tindakan 

4. Observasi dan monitoring 

5. Refleksi 

6. Evaluasi 

 Sedangkan langkah-langkah penelitian untuk setiap siklus perlakuan 

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 

Langkah- langkah Penelitian Usaha Peningkatan Motivasi Belajar Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Penjelasan gambar 1 adalah sebagai berikut: 

 

 

Dialog Awal 

Perencanaan I Tindakan I 

Observasi Tindakan I Evaluasi 

Refleksi I 

Pemaknaan 

Perencanaan Terevisi Tindakan II 

Observasi Tindakan II 

Refleksi II 

Evaluasi 

Dan seterusnya sampai tujuan tercapai sesuai 

dengan alokasi waktu 

SIKLUS I 

SIKLUS II 
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1. Dialog awal 

Suatu pertemuan antara peneliti, guru mata pelajaran matematika 

kelas VII, dan kepala sekolah SMP Negeri 4 Sumberlawang bersama-sama 

mendiskusikan maksud dan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan dengan 

harapan kepala sekolah dan guru mata pelajaran matematika yang akan 

melaksanakan tindakan mampu menangkap ide yang disampaikan peneliti 

agar tujuan yang dimaksudkan yaitu meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika dapat tercapai. 

2. Perencanaan Tindakan 

Adapun dalam perencanaan ada langkah-langkah yang dilakukan 

yaitu sebagai berikut : 

a Identifikasi Masalah 

 Proses ini dilaksanakan untuk merumuskan permasalahan-

permasalahan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, 

peneliti dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Belum diterapkannya suatu metode mengajar yang tepat pada 

proses pembelajaran sehingga siswa cenderung merasa bosan dan 

jenuh dengan  proses pembelajaran. 

2. Kurang efektifnya metode yang digunakan guru, karena masih 

banyak guru yang menggunakan metode konvensional dalam 

proses pembelajaran 

3. Kurangnya interaksi antar siswa dalam kegiatan pembelajaran 

matematika 
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4. Kurangnya penggunaan motivasi di dalam proses pembelajaran 

sehingga hasil dari proses pembelajaran tersebut belum maksimal 

b Identifikasi Siswa                                                                                               

Proses ini  dilakukan untuk menemukan siswa yang aktif atau 

pasif dalam proses pembelajaran melalui serangkaian kegiatan 

pengumpulan data. Tindakan yang dilakukan antara lain :  

1. Wawancara atau interview dengan guru kelas VII mata pelajaran 

matematika sebelum pelaksanaan tindakan. 

2. Mengacu pada dokumen tes awal ( pre-test) yang diberikan 

sebelum dilaksanakan tindakan. 

c Perencanaan Solusi Masalah 

Solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif  dalam proses 

pembelajaran. 

3. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan pengajaran di kelas sesuai 

dengan tindakan yang direncanakan pada penelitian ini. Implementasi 

tindakan ini direncanakan selama 2 minggu dengan melaksanakan tiga 

tahap tindakan yaitu :  

a. Pada tahap pertama dengan memberikan soal-soal latihan. Hal ini 

ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam belajar 

sebelum diterapkannya model pembelajaran Kooperatif 
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b. Tahap kedua pelaksanaan model pembelajaran Kooperatif  

Putaran I dilakukan peneliti bersama guru matematika kelas VII pada 

hari Jum’at, 15 April 2010 jam 08.10 – 09.30 WIB. Tindakan pada 

putaran I dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.  Adapun 

pembagian kelompok belajar siswa adalah sebagai berikut :  

1. Buat kelompok siswa yang terdiri dari 4 orang, tempatkan satu 

siswa yang menguasai materi, satu siswa yang belum menguasai 

materi dan dua siswa yang sedikit mengetahui materi dalam satu 

kelompok. Siswa dibagi berdasarkan hasil tes awal. 

2. Guru memberikan beberapa latihan untuk dikerjakan tiap-tiap 

kelompok, usahakan agar terjadi interaksi dan diskusi untuk 

menyelesaikan latihan dalam setiap kelompok. Siswa yang 

menguasai materi menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain 

tentang penyelesaian latihan sampai semua anggota paham.  

3. Setelah itu setiap siswa dalam kelompok mempresentasikan 

jawaban kelompoknya. 

4. Siswa menerapkan konsep yang telah dipelajari, untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. 

Putaran II dilakukan pada hari Senin, 18 April 2010 jam 08.10 – 09.30 

WIB. Tindakan pada putaran II dilakukan sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat.  Adapun pembagian kelompok belajar siswa adalah 

sebagai berikut :  
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1. Buat kelompok siswa yang terdiri dari 4 orang, tempatkan satu 

siswa yang menguasai materi, satu siswa yang belum menguasai 

materi dan dua siswa yang sedikit mengetahui materi dalam satu 

kelompok. Siswa dibagi berdasarkan hasil tes pada putaran I. 

2. Guru memberikan beberapa latihan untuk dikerjakan tiap-tiap 

kelompok, usahakan agar terjadi interaksi dan diskusi untuk 

menyelesaikan latihan dalam setiap kelompok. Siswa yang 

menguasai materi menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain 

tentang penyelesaian latihan sampai semua anggota paham.  

3. Setelah itu setiap siswa dalam kelompok mempresentasikan 

jawaban kelompoknya. 

4. Siswa menerapkan konsep yang telah dipelajari, untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. 

c. Tahap ketiga diberikan pada tes akhir setelah dilaksanakannya model 

pembelajaran Kooperatif. Tahap ini untuk mengetahui apakah ada 

peningkatan motivasi siswa serta hasil belajar siswa. 

4. Observasi  

Observasi merupakan upaya merekam segala peristiwa dan 

kegiatan yang terjadi selama tindakan berlangsung, serta berperan dalam 

upaya perbaikan praktek profesional melalui pemahaman yang lebih baik 

dan perencanaan tindakan yang lebih kritis.  

Observasi ini dilakukan dengan mengamati hasil atau tampak dari 

tindakan yang dikenakan terhadap siswa yaitu pembelajaran dengan 
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mengoptimalkan model pembelajaran Kooperatif. 

Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dan guru mata pelajaran 

matematika yang dibekali dengan pedoman observasi dan lembar 

pengamatan menurut aspek-aspeknya. Waktu pelaksanaan observasi 

disesuaikan dengan jadwal jam pelajaran matematika kelas VII SMP 

Negeri 4 Sumberlawang. 

5. Refleksi 

Refleksi dalam Penelitian Tindakan Kelas adalah upaya untuk 

mengkaji apa yang telah terjadi atau tidak terjadi, apa yang telah 

dihasilkan atau belum berhasil dituntaskan dengan tindakan perbaikan 

yang telah dilakukan. Hasilnya digunakan untuk menetapkan langkah yang 

lebih lanjut dalam mencapai tujuan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Dengan kata lain refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan 

ataupun kegagalan dalam pencapaian tujuan yang sementara. 

Pelaksanaan refleksi ini adalah diskusi yang dilakukan peneliti 

bersama-sama dengan kepala sekolah dan guru matematika mengkaji, 

melihat dan mempertimbangkan atas hasil atau dampak tindakan yang 

telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai, bila belum maka akan dilakukan 

alternatif tambahan untuk membenahi yang belum sesuai. Refleksi 

dilakukan setiap akhir putaran penelitian. Refleksi dilakukan secara 

informal antara peneliti dan guru matematika untuk membahas hal-hal 

yang diperlukan penanganan segera. 
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6. Evaluasi 

Kegiatan evaluasi pembelajaran matematika pada pokok bahsan 

luas segitiga dan segiempat dilakukan sebagai upaya menentukan tingkat 

keberhasilan dan pencapaian tujuan tindakan.  Evaluasi diarahkan pada 

penemuan bukti-bukti dari peningkatan yang terjadi setelah dilaksanakan 

tindakan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah usaha untuk mengumpulkan data 

yang dilakukan secara sistematis dan terstandar. Data penelitian ini oleh 

peneliti diperoleh melalui metode tes, metode hasil observasi, angket dan 

review yang bekerja kolaboratif dengan guru pengajar matematika dibantu 

kepala sekolah. Data penelitian ini bersumber dari interaksi guru dan siswa 

selama terjadi proses pembelajaran matematika dengan pengoptimalan model 

pembelajaran Kooperatif. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dibedakan menjadi 

metode pokok dan metode Bantu. 

1. Metode Pokok meliputi : 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah mengamati secara langsung dengan teliti, 

cermat, dan hati-hati terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat 

pembelajaran berlangsung sehingga data jelas dan akurat. Peneliti 

melaksanakan kegiatan observasi sesuai dengan pedoman observasi 

yang telah ditetapkan. 
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Observasi dilaksanakan di kelas yang menjadi subyek penelitian 

dan diarahkan pada tindakan peneliti atau siswa dalam pembelajaran. 

Dengan observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan siswa dalam 

mempresiapkan, memperbaiki dan menanggapi penjelasan dari guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

b. Metode Tes 

Metode tes digunakan dalama penelitian ini dengan beberapa 

pertimbangan yaitu dengan menggunakan metode ini peneliti dapat 

langsung memperoleh data, hasil tes dapat segera diterima sehingga 

data dapat segera dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan.  

2. Metode Bantu meliputi : 

1) Catatan Lapangan 

Menurut Bogdan dan Birklen (Moleong, 2008 : 209), catatan 

lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, 

dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi 

terhadap data dalam penelitian kualitatif.. 

2) Review 

Review terhadap observasi yang dilakukan oleh guru 

matematika bertujuan untuk mengungkapkan tanggungan guru 

matematika secara tertulis berkaitan dengan tingkat emosi dan sikap 

siswa dalam pembelajaran matematika. Ungkapan guru matematika 

dapat berupa keadaan dan sikap siswa yang berkaitan dengan masalah 

terkait dan kesimpulan umum tentang lingkungan belajar siswa dan 
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peningkatan motivasi siswa dengan mengoptimalkan model 

pembelajaran Kooperatif. 

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel 

a. Model Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

serta kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan 

struktur kelompok yang bersifat heterogen. Adapun ciri-ciri dalam 

Pembelajaran kooperatif yaitu: 

1. Siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan materi belajarnya. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

3. Jika mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, jenis 

kelamin berbeda-beda. 

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individu.  

b. Motivasi belajar 

 Yang dimaksud motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada siswa -siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator 

atau unsur yang mendukung. Adapun indikator dari motivasi belajar 
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antara lain: (a) adanya hasrat dan keinginan berhasil (b) adanya 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar (c) adanya harapan dan cita-cita 

masa depan (d) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar (e) 

adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

c. Lingkungan Belajar Sosial 

 Lingkungan belajar sosial yaitu segala sesuatu yang bersifat 

eksternal yang terjadi karena pengaruh interaksi antar siswa dalam 

kegiatan pembelajaran yang mempengaruhi pola tingkah laku. 

2. Pengembangan Instrumen 

Instrumen penelitian dikembangkan oleh peneliti bersama guru 

matematika dengan menjaga validitas data. Dalam penelitian tindakan 

kelas ini, peneliti menggunakan observasi secara penuh artinya peneliti 

selalu melibatkan diri dalam setiap proses kegiatan pembelajaran. Model 

ini digunakan untuk mengamati tingkah laku siswa secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas serta menilai keaktifan siswa dalam 

kelompok belajara. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan 

pedoman observasi yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu : 

a. Observasi tindak mengajar 

b. Observasi tindak belajar yang berkaitan dengan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

c. Keterangan tambahan berkaitan dengan observasi tindak mengajar dan 

observasi tindak belajar yang belum tercapai. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah alat 

yang digunakan untuk mengukur hasil yang diamati. Dalam pengumpulan 

data digunakan beberapainstrumen sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah mengamati secara langsung dengan teliti, 

cermat, dan hati-hati terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

saat pembelajaran berlangsung sehingga data jelas dan akurat.  

2. Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur ketrampilan, pengetahuan, kemampuan, bakat yang 

dimiliki siswa. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan 

instrumen sebagai berikut : 

a) Menyusun tabel kisi-kisi pembuatan instrumen berdasarkan sub 

pokok bahasan. 

b) Menjabarkan sub-sub pokok bahasan ke dalam butir-butir soal 

dan disesuaikan dengan taraf kognitif siswa. 

c) Menyusun soal atau instrumen yang terdiri dari petunjuk 

menjawab soal-soal dan item butir soal. 

3. Catatan Lapangan 

Menurut Bogdan dan Birklen (Moleong, 2008 : 209), 

catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, 

dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data 

dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. 
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4. Review 

Review terhadap observasi yang dilakukan oleh guru 

matematika bertujuan untuk mengungkapkan tanggungan guru 

matematika secara tertulis berkaitan dengan tingkat emosi dan 

sikap siswa dalam pembelajaran matematika.  

3. Validitas Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Denzin 

(Moleong, 2009 : 303) membedakan triangulasi dalam 4 macam yaitu  

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Penelitian ini menggunakan teknik trangulasi 

penyidik karena penelitian ini memanfaatkan penelitian atau pengamatan 

lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.  

Selain peneliti, ada juga pengamat lain untuk mengawasi dan 

mengecek kembali data yang diperoleh. Pemanfaatan pengamat lainnya 

membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini pengamat lainnya adalah guru matematika kelas VII dan 

kepala sekolah yang membantu dalam pengumpulan data. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah hasil pengamatan yang dilakukan untuk menguji 

hasil pada setiap pelaksanaan program, monitoring penelitian dan refleksi 
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penelitian pada setiap pelaksanaan penelitian tindakan kelas masing-masing 

analisis akn dipaparkan melalui tabel sebagai laporan penelitian. Sesuai 

dengan penelitian tindakan kelas dengan pendekatan kualitatif, data dianalisis 

sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan, dikembangkan selama refleksi 

sampai proses penyusunan laporan. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah model alur yang terdiri dari tiga kegiatan yatu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

lapangan. Kegiatan ini mulai dilakukan dalam setiap pasca tindakan 

dilakukan. Hasil dari reduksi data berupa uraian singkat yang  telah 

digolongkan dalam suatu kegiatan tertentu. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang tindakan yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga 

pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. 

2. Penyajian Data 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian 

data. Penyajian data berupa sekumpulan informasi dalam bentuk teks 

naratif yang disusun, diatur, diringkas, dalam kategori-kategori sehingga 

mudah dipahami yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. 
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3. Penarikan Kesimpulan ( Verifikasi ) 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dari kumpulan 

makna tiap kategori disimpulkan sementara, kemudian dilakukan 

penyimpulan dengan cara berdiskusi mitra kolaborasi. Verifikasi adalah 

sebagai pemikiran kembali yang dilakukan oleh penganalisis tentang apa 

yang ditulis dan juga tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Data-

data yang telah diseleksi dapat diambil kesimpulannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil SMP Tempat Penelitian 

SMP Negeri  4 Sumberlawang beralamatkan di desa Kowang, 

Ngargotirto, Sumberlawang, Sragen. Lokasinya cukup strategis karena 

terletak di dekat objek wisata pacuan kuda Nyi Ageng Serang Sragen, 

sehingga sarana transportasi menuju ke SMP N 4 Sumberlawang 

sangat mudah, baik menggunakan kendaraan umum maupun dengan 

kendaraan pribadi. Rata-rata siswa SMP N 4 Sumberlawang berjalan 

kaki ataupun menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah, karena 

rumah siswa berada di sekitar lokasi sekolah. 

Luas lahan sekolah SMP N 4 Sumberlawang adalah 2.350 m
2
. 

lahan tersebut digunakan sebagai gedung sekolah, kantin, tempat 

parkir dan halaman sekolah. Gedung sekolah terdiri atas 1 ruang 

Kepala Sekolah, ruang tata usaha dan ruang guru, 3 ruang kelas, serta 2 

kamar mandi. Fasilitas di SMP N 4 Sumberlawang ini masih belum 

mencukupi karena sekolah ini baru didirikan sejak tahun 2008. 

Tenaga pendidik di SMP N 4 Sumberlawang terdiri dari 1 

Kepala Sekolah dan 13 guru mata pelajaran yang sebagian besar 

lulusan sarjana tingkat 1. Sedangkan tenaga tata usaha sebanyak 3 

karyawan dan 1 penjaga sekolah. 

46 
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SMP N 4 Sumberlawang baru memiliki 2 kelas yaitu kelas VII 

dan kelas VIII. Jumlah keseluruhan siswa adalah 69 siswa, 39 siswa 

kelas VII dan 30 siswa kelas VIII. Yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 4 Sumberlawang, yang 

terdiri atas 19 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan.   

 

B. Deskripsi Data 

Penelitian tentang upaya menciptakan lingkungan belajar sosial 

dan meningkatkan motivasi belajar siswa mulai dilaksanakan pada 

awal bulan April 2010. Penelitian ini dimulai dengan dialog awal 

antara peneliti, guru mata pelajaran matematika, dan kepala sekolah 

SMP N 4 Sumberlawang. Dialog ini bertujuan untuk mengetahui 

kondisi awal pembelajaran sebelum dilaksanakan pembelajaran 

kooperatif. Pertemuan ini sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan 

penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan. 

Berdasarkan pengalaman guru matematika dan hasil observasi 

awal yang dilakukan saat pembelajaran matematika berlangsung di 

kelas VII, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pembelajaran siswa masih 

kurang memuaskan bahkan cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat 

dari kurangnya motivasi belajar siswa, partisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, serta sosialisasi siswa dalam kelas. 

Dari dialog awal di atas, sebelum melakukan penelitian di 

kelas, peneliti bersam guru matematika berdiskusi dan membuat 
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kesepakatan bahwa masalah yang perlu disikapi dalam penelitian ini 

adalah motivasi dan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

serta lingkungan belajar siswa yang tidak menyeluruh. Untuk mencari 

jalan keluarnya, di dalam pembelajaran matematika seharusnya 

menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, misalnya 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif di dalam 

menyelesaikan masalah di atas. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari 2 putaran, yang 

masing-masing putaran meliputi perencanaan tindakan, pelaksanaan, 

hasil tindakan kelas, refleksi, dan evaluasi.  Masing-masing akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Tindakan Kelas Putaran I 

a. Perencanaan Tindakan  

Perencanaan tindakan putaran I akan dilaksanakan pada 

hari Jumat tanggal 15 April 2010. Pada putaran I ini akan 

dilaksanakan pembelajaran kooperatif pada pokok bahasan 

menentukan keliling dan luas segitiga, persegi, dan persegi 

panjang. Siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil 

yang terdiri dari 4 siswa berdasarkan hasil tes sebelumnya. 

Kemudian setiap kelompok harus menyelesaikan latihan 

dengan berdisukusi. 
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b. Pelaksanaan 

Tindakan putaran I dilaksanakan pada hari Jumat 

tanggal 15 April 2010 jam 08.10 sampai 09.30 WIB. Pemberi 

tindakan pada putaran I ini adalah guru mata pelajaran 

matematika, sedangkan penerima tindakan adalah siswa kelas 

VII SMP N 4 Sumberlawang.  

Tindakan yang dilakukan dalam putaran I ini adalah 

guru menyampaikan indikator pembelajaran dan garis besar 

tentang keliling dan luas segitiga, persegi dan persegi panjang. 

Kemudian siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang 

terdiri dari 4 siswa berdasarkan hasil tes sebelumnya. 

Kemudian setiap kelompok diberikan latihan untuk 

didiskusikan bersama dalam kelompoknya. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa tertarik untuk belajar dan  tidak 

sungkan untuk menyampaikan ide mereka serta menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif. Setelah selesai salah satu 

kelompok menyampaikan hasil diskusinya sedangkan 

kelompok yang lain menanggapi. Pada akhir pelajaran guru dan 

siswa bersama-sama membuat kesimpulan. 

c. Observasi Hasil Tindakan Kelas 

1) Tindak Mengajar 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan doa bersama 

dan ucapan salam dari guru mata pelajaran matematika. 
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Kemudian guru memberikan pengantar tentang materi yang 

akan dilaksanakan, memberitahukan tujuan pembelajaran 

serta gambaran umum tentang materi serta kegiatan yang 

akan dilakukan. Kemudian guru membagi siswa dalam 

kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari 4 siswa 

berdasarkan hasil tes sebelumnya. 

Guru memberikan latihan bersama untuk 

didiskusikan oleh setiap kelompok. Kemudian guru 

berkeliling untuk membantu dan memastikan kegiatan 

diskusi kelompok berjalan lancar dan setiap siswa berperan 

aktif dalam diskusi. Setelah selesai salah satu kelompok 

menyampaikan hasil dari diskusi mereka di depan kelas 

sedangkan kelompok yang lain menanggapi. Pada skhir 

pembelajaran, guru bersama-sam siswa membuat 

kesimpulan dari materi keliling dan luas segitiga, persegi, 

dan persegi panjang. 

2) Tindak Belajar 

Selama proses pembagian kelompok siswa menjadi 

gaduh karena guru baru pertama menggunakan strategi 

pembelajaran yang berbeda, selain itu siswa tidak menyukai 

pembagian kelompok yang diberikan guru. Siswa tidak mau 

dipisahkan dengan teman sebangkunya ataupun dengan 

teman-teman di dekat mereka. Hal ini disebabkan adanya 
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kesenjangan kemampuan pemahaman siswa. Siswa yang 

memiliki kemampuan pemahaman tinggi tidak mau 

menjadi satu kelompok dengan siswa yang kemampuan 

pemahamannya kurang. Tetapi guru dapat menyakinkan 

siswa, sehingga mereka mau bekerja dalam kelompoknya. 

Pada putaran I ini antusias belajar siswa sebanyak 

22 siswa, mendengarkan penjelasan guru sebanyak 25 

siswa, menanyakan materi yang belum jelas sebanyak 15 

siswa, menjawab pertanyaan dari guru maupun teman lain 

sebanyak 20 siswa, tercapainya nilai KKM sebanyak 24 

siswa, serta rata-rata prestasi belajar siswa sebesar  67,69%. 

d. Refleksi 

Refleksi terhadap hasil tindakan putaran I yang 

dilaksanakan pada hari Jumat, 15 April 2010 adalah dengan 

mendiskusikan hasil observasi tindakan kelas putaran I dengan 

guru matematika kelas VII. Berdasarkan hasil diskusi tersebut 

diperoleh beberapa masukan yang dapat digunakan sebagai 

perbaikan dalam putaran II, antara lain : 

a) Siswa masih mengalami kebingungan dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

b) Selama pembagian kelompok dan kegiatan pembelajaran, 

siswa masih gaduh. 
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c) Siswa belum bisa optimal bekerja sama dalam kelompok-

kelompoknya. 

e. Evaluasi 

Berdasarkan hasil refleksi penelitian tindakan kelas 

putaran I di atas dapat dikatakan belum ada peningkatan 

motivasi yang berarti. Hal ini terlihat dari adanya siswa yang 

terlalu mendominasi dalam setiap kelompok belajar. Hal ini 

berarti pembelajaran kooperatif dalam kegiatan pembelajaran 

belum ditanggapi siswa secara serius. 

Sesuai hasil catatan lapangan pada putaran I didapatkan 

siswa yang memiliki antusias dalam kegiatan pembelajaran 

matematika adalah 22 siswa (56,4 %), mendengarkan 

penjelasan dari guru sebanyak 25 siswa (64,1 %), berani 

menanyakan materi yang belum jelas kepada guru ataupun 

siswa lain sebanyak 15 siswa (38,5 %), serta menjawab 

pertanyaan guru maupun dari siswa lain sebanyak 20 siswa 

(51,3 %). Dari 40 siswa kelas VII SMP N 4 Sumberlawang 

yang mendapatkan nilai lebih dari 60 adalah sebanyak 24 siswa 

(61,5 %), serta nilai rata-rata kelas 67,69. 
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Tabel 4.1 

Data motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui pembelajaran kooperatif putaran I 

No Motivasi Belajar Siswa Putaran I 

1. 

ff 

2. 

sd 

3. 

sd 

4. 

Siswa memiliki antusiasme dalam 

belajar 

Mendengarkan penjelasan dari guru 

adsf 

Menjawab pertanyaan dari guru atau 

siswa lain 

Menanyakan materi yang belum 

jelas 

22 Siswa 

(56,4 %) 

25 Siswa 

(64,1 %) 

15 Siswa 

(38,5 %) 

20 Siswa 

(51,3 %) 

 

Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil dari 

keseluruhan tindakan yang telah dilakukan pada putaran I ini 

adalah masih diperlukan adanya perbaikan pada putaran 

berikutnya, karena hasil yang dicapai belum maksimal. 

Perencanaan tindakan putaran I perlu direvisi dan hasilnya 

dalah sebagai berikut : 

a) Dalam putaran II, guru perlu mengoptimalkan kegiatan 

pembelajaran kepada siswa untuk meningkatkan motivasi 

belajar. 
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b) Guru akan menggunakan motode pembelajaran kooperatif 

dengan pembentukan kelompok belajar siswa berdasarkan 

hasil dari tindakan putaran II untuk lebih meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

2. Tindakan Kelas Putaran II 

a. Perencanaan Tindakan  

Perencanaan tindakan putaran II akan dilaksanakan 

pada hari Senin tanggal 18 April 2010. Pada putaran II ini akan 

dilaksanakan pembelajaran kooperatif pada pokok bahasan 

menentukan keliling dan luas jajar genjang, trapesium, belah 

ketupat, dan layang-layang. Siswa akan dibagi menjadi 

beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4 siswa berdasarkan 

hasil tes putaran I. Kemudian setiap kelompok harus 

menyelesaikan latihan dengan berdisukusi. Setelah selesai 

salah satu kelompok menyampaikan hasil diskusinya, 

sedangkan kelompok yang lain menanggapi. Guru sebagai 

pemberi keputusan akhir. 

b. Pelaksanaan 

Tindakan putaran II dilaksanakan pada hari Senin 

tanggal 18 April 2010 jam 08.10 sampai 09.30 WIB. Pemberi 

tindakan pada putaran II ini adalah guru mata pelajaran 

matematika, sedangkan penerima tindakan adalah siswa kelas 

VII SMP N 4 Sumberlawang.  
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Tindakan yang dilakukan dalam putaran II ini adalah 

guru menyampaikan indikator pembelajaran dan garis besar 

tentang keliling dan luas jajar genjang, trapesium, belah 

ketupat, dan layang-layang. Kemudian siswa dibagi ke dalam 

kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 siswa berdasarkan hasil 

tes pada putaran I. Kemudian setiap kelompok diberikan 

latihan untuk didiskusikan bersama dalam kelompoknya. Hal 

ini dimaksudkan agar siswa tertarik untuk belajar dan  tidak 

sungkan untuk menyampaikan ide mereka serta menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif. Setelah selesai salah satu 

kelompok menyampaikan hasil diskusinya sedangkan 

kelompok yang lain menanggapi. Guru sebagai fasilatator, 

penengah, dan pemberi kuputusan akhir. Pada akhir pelajaran 

guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. 

c. Observasi Hasil Tindakan Kelas 

1) Tindak Mengajar 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan doa bersama 

dan ucapan salam dari guru mata pelajaran matematika. 

Kemudian guru memberikan pengantar tentang materi yang 

akan dilaksanakan, memberikan tujuan pembelajaran serta 

gambaran umum tentang materi serta kegiatan yang akan 

dilakukan. Kemudian guru membagi siswa dalam 
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kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari 4 siswa 

berdasarkan hasil tes pada putaran I. 

Guru memberikan latihan bersama untuk 

didiskusikan oleh setiap kelompok. Kemudian guru 

berkeliling untuk membantu dan memastikan kegiatan 

diskusi kelompok berjalan lancar dan setiap siswa berperan 

aktif dalam diskusi. Setelah selesai salah satu kelompok 

menyampaikan hasil dari diskusi mereka di depan kelas 

sedangkan kelompok yang lain menanggapi. Pada akhir 

pembelajaran, guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan dari materi keliling dan luas segitiga, persegi, 

dan persegi panjang. 

2) Tindak Belajar 

Pembagian kelompok siswa pada putaran II siswa 

sudah tidak bingung dan gaduh karena pada putaran I sudah 

menggunakan strategi pembelajaran ini. Siswa sudah 

mengerti langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilakukan. Sehingga mereka siap menyelesaikan latihan 

kelompok secara bersam-sama. 

Pada putaran II ini antusias belajar siswa sebanyak 

28 siswa (71,8 %), mendengarkan penjelasan guru 

sebanyak 27 siswa (69,2 %), menanyakan materi yang 

belum jelas sebanyak 17 siswa (43,6 %), menjawab 
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pertanyaan dari guru maupun teman lain sebanyak 22 siswa 

(56,4 %), tercapainya nilai KKM sebanyak 27 siswa (69,2 

%), serta rata-rata prestasi belajar siswa sebesar  70,54 %. 

d. Refleksi 

Refleksi terhadap hasil tindakan putaran I yang 

dilaksanakan pada hari Senin, 18 April 2010 adalah dengan 

mendiskusikan hasil observasi tindakan kelas putaran II dengan 

guru matematika kelas VII. Berdasarkan hasil diskusi tersebut 

diperoleh beberapa kesimpulan antara lain : 

a) Siswa sudah bias mangikuti kegiatan pembelajaran dengan 

baik. 

b) Selama proses pembagian kelompok dan kegiatan 

pembelajaran, siswa sudah mengerti dan tidak agduh lagi. 

c) Siswa sudah bisa optimal bekerja sama dalam kelompok-

kelompoknya. 

e. Evaluasi 

Berdasarkan hasil secara keseluruhan, perilaku siswa 

yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini mengalami peningkatan yang berarti. Berdasarkan hasil 

pada putaran II diperoleh kesepakatan bahwa tindak belajar 

yang telah dilaksanakan telah berhasil meningkatkan motivasi 

belajar siswa khususnya dalam pembelajaran matematika. 
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Tabel 4.2 

Data motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui pembelajaran kooperatif putaran II 

No Motivasi Belajar Siswa Putaran II 

1. 

ff 

2. 

sd 

3. 

sd 

4. 

Siswa memiliki antusiasme dalam 

belajar 

Mendengarkan penjelasan dari guru 

adsf 

Menjawab pertanyaan dari guru atau 

siswa lain 

Menanyakan materi yang belum 

jelas 

28 Siswa 

(71,8 %) 

27 Siswa 

(69,2 %) 

17 Siswa 

(43,6 %) 

22 Siswa 

(56,4 %) 

 

Data peningkatan motivasi belajar siswa kelas VII SMP 

N 4 Sumberlawang dari sebelum tindakan kelas putaran I 

sampai akhir dapat disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.3 

Data peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran kooperatif 

No 

Motivasi 

belajar siswa 

Sebelum Sesudah 

Tes 

Individu 

Putaran I Putaran II 

Tes 

individu 

1 Siswa 

memiliki 

antusiasme 

dalam belajar 

20 Siswa 

(51,3 %) 

22 Siswa 

(56,4 %) 

28 Siswa 

(71,8 %) 

31 

Siswa 

(79,5 %) 

2 Mendengarkan 

penjelasan 

dari guru 

21 Siswa 

(53,8 %) 

25 Siswa 

(64,1 %) 

27 Siswa 

(69,2 %) 

28 

Siswa 

(71,8 %) 

3 Menjawab 

pertanyaan 

dari guru atau 

siswa lain 

10 Siswa 

(25,6 %) 

15 Siswa 

(38,5 %) 

17 Siswa 

(43,6 %) 

20 

Siswa 

(51,3 %) 

4 Menanyakan 

materi yang 

belum jelas 

15 siswa 

(38,5 %) 

20 Siswa 

(51,3 %) 

22 Siswa 

(56,4 %) 

23 

Siswa 

(59 %) 
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Grafik 4.1 

Grafik Peningkatan Motivasi belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestasi belajar siswa sebelum dan ssuah dilakukan 

penelitian dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Data peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran kooperatif 

No 

Presatasi 

Belajar 

Siswa 

sebelum sesudah 

Tes Awal Putaran I Putaran II Tes 

Akhir 

1 Nilai 

Rata-rata 

Kelas 

60,44 67,69 70,54 70,72 
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Grafik 4.2 

Grafik Peningkatan Prestasi belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pembahasan 

Pembahasan merupakan uraian dan penjelasan mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Hal-hal yang dibahas dalam 

prmasalahan penelitian tindakan kelas yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian dan hipotesis tindakan. 

a. Adakah peningkatan motivasi belajar siswa pada pelajaran 

matematika setelah dilaksanakan Pembelajaran Kooperatif? 

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan 

individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati 

secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah 
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lakunya, berupa rangsangan dan dorongan. Pengertian motivasi 

adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku. Sedangkan belajar menurut 

Uno, 2003 (Uno, 2008 : 23) ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut penulis 

motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah 

laku. 

Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil serta kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur kelompok yang bersifat 

heterogen.   

Tindakan pembelajaran ini dilakukan selama 2 putaran. 

Dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif diharapkan 

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Adanya peningkatan 

motivasi dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut : 

a. Siswa memiliki antusisme dalam belajar 

Banyak siswa yang memiliki antusiasme dalam belajar 

mengalami peningkatan. Sebelum diterapkannya model 
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pembelajaran kooperatif jumlah siswa yang memiliki 

antusiame dalam belajar sebanyak 20 siswa (51,3 %), putaran I 

sebanyak 22 siswa (56,4 %),  putaran II sebanyak 28 siswa 

(71,8 %), sedangkan tes akhir sebanyak 31 siswa (79,5 %). 

Sesuai tindak belajar siswa maka dikatakan siswa memiliki 

antusiasme dalam belajar mengalami peningkatan yang berarti.  

b. Siswa memiliki keinginan untuk mendengarkan penjelasan dari 

guru 

Banyak siswa yang memiliki keinginan untuk 

mendengarkan penjelasan dari guru mengalami peningkatan. 

Sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif jumlah 

siswa yang memiliki keinginan untuk mendengarkan 

penjelasan dari guru sebanyak 21 siswa (53,8 %), putaran I 

sebanyak 25 siswa (64,1 %),  putaran II sebanyak 28 siswa 

(69,2 %), sedangkan tes akhir sebanyak 28 siswa (71,8 %). 

Sesuai tindak belajar siswa maka dikatakan siswa mau 

mendengarkan penjelasan dari guru mengalami peningkatan 

yang berarti. 

c. Siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru maupun siswa 

lain 

Banyak siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari guru 

maupun siswa lain mengalami peningkatan. Sebelum 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif jumlah siswa 
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yang berani menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain 

sebanyak 10 siswa (25,6 %), putaran I sebanyak 15 siswa 

(38,54 %),  putaran II sebanyak 17 siswa (43,6 %), sedangkan 

tes akhir sebanyak 20 siswa (51,3 %). Sesuai tindak belajar 

siswa maka dikatakan siswa mampu menjawab pertanyaan dari 

guru maupun siswa lain mengalami peningkatan yang berarti. 

d. Siswa memiliki keberanian untuk menanyakan materi yang 

belum jelas kepada guru maupun teman lain 

Banyak siswa yang memiliki keberanian untuk menanyakan 

materi yang belum jelas kepada guru maupun teman lain 

mengalami peningkatan. Sebelum diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif jumlah siswa yang memiliki 

keberanian untuk menanyakan materi yang belum jelas kepada 

guru maupun teman lain sebanyak 15 siswa (38,5 %), putaran I 

sebanyak 20 siswa (51,3 %),  putaran II sebanyak 22 siswa 

(56,4 %), sedangkan tes akhir sebanyak 23 siswa (59 %). 

Sesuai tindak belajar siswa maka dikatakan siswa berani 

menanyakan materi yang belum jelas kepada guru maupun 

siswa lain mengalami peningkatan yang berarti. 

b. Adakah peningkatan hasil belajar matematika siswa setelah 

dilaksanakan Pembelajaran Kooperatif? 
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Dengan adanya peningkatan motivasi belajar siswa  dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif diharapkan prestasi 

belajar matematika siswa juga mengalami peningkatan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

kesimpulan bahwa hasil prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan. Sebelum diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif jumlah siswa yang memiliki nilai (KKM) ≥ 60 adalah 

sebanyak 24 siswa (61,5 %), putaran I sebanyak 27 siswa (69,3 %), 

putaran II sebanyak 31 siswa (79,5 %), dan tes akhir sebayak 32 

siswa (82,1 %). 

Sedangkan nilai rata-rata kelas juga mengalami 

peningkatan. Sebelum diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif rata-rata kelas adalah 60,44, putaran I 67,69, putaran II 

70,54, tes akhir 70,72. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa 

setelah diadakan pembelajaran matematika melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif mampu meningkatkan prestasi 

belajar siswa.  
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BAB V 

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif 

antara peneliti, guru mata pelajaran matematika, dan kepala sekolah SMP N 4 

Sumberlawang menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

pokok bahasan menentukan keliling dan luas segitiga dan segiempat. 

Dapat ditunjukkan adanya peningkatan motivasi yaitu dari : 

a. Antusias belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika 

mengalami peningkatan dari 20 siswa (51,3 %), putaran I sebanyak 22 

siswa (56,4 %),  putaran II sebanyak 28 siswa (71,8 %), tes akhir 

sebanyak 31 siswa (79,5 %). 

b. Siswa mau mendengarkan penjelasan dari guru mengalami 

peningkatan dari 21 siswa (53,8 %), putaran I sebanyak 25 

siswa (64,1 %),  putaran II sebanyak 28 siswa (69,2 %), 

sedangkan tes akhir sebanyak 28 siswa (71,8 %). 

c. Siswa berani menanyakan materi yang belum jelas kepada 

guru ataupun siswa lain menngalami peningkatan dari 10 

siswa (25,6 %), putaran I sebanyak 15 siswa (38,54 %),  
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putaran II sebanyak 17 siswa (43,6 %), sedangkan tes akhir 

sebanyak 20 siswa (51,3 %).  

d. Siswa berani menjawab pertanyaan guru maupun dari siswa 

lain mengalami peningkatan dari 15 siswa (38,5 %), putaran I 

sebanyak 20 siswa (51,3 %),  putaran II sebanyak 22 siswa 

(56,4 %), sedangkan tes akhir sebanyak 23 siswa (59 %). 

2. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah siswa 

yang memperoleh nilai  60 (KKM) yaitu dari 24 siswa (61,5 %), 

putaran I sebanyak 27 siswa (69,3 %), putaran II sebanyak 31 

siswa (79,5 %), dan tes akhir sebanyak 32 siswa (82,1 %). Serta 

meningkatnya nilai rata-rata kelas dari 60,44, putaran I 67,69, 

putaran II 70,54, tes akhir 70,72. 

 

B. Implikasi 

Kesimpulan butir pertama memberikan implikasi bahwa model 

pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Meningkatnya motivasi belajar 

siswa dapat dilihat dari meningkatnya antusias belajar siswa dalam 

kegiatan pembelajaran matematika dari dari 20 siswa (51,3 %), putaran 

I sebanyak 22 siswa (56,4 %),  putaran II sebanyak 28 siswa (71,8 %), 

tes akhir sebanyak 31 siswa (79,5 %), meningkatnya jumlah siswa 

yang mendengarkan penjelasan dari guru dari mendengarkan 
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penjelasan dari guru mengalami peningkatan dari 21 siswa (53,8 %), 

putaran I sebanyak 25 siswa (64,1 %),  putaran II sebanyak 28 siswa 

(69,2 %), sedangkan tes akhir sebanyak 28 siswa (71,8 %), 

meningkatnya jumlah siswa yang berani menanyakan materi yang 

belum jelas kepada guru ataupun siswa lain dari 10 siswa (25,6 %), 

putaran I sebanyak 15 siswa (38,54 %),  putaran II sebanyak 17 siswa 

(43,6 %), sedangkan tes akhir sebanyak 20 siswa (51,3 %), serta 

meningkatnya jumlah siswa yang berani menjawab pertanyaan guru 

maupun dari siswa lain dari dari 15 siswa (38,5 %), putaran I sebanyak 

20 siswa (51,3 %),  putaran II sebanyak 22 siswa (56,4 %), sedangkan 

tes akhir sebanyak 23 siswa (59 %). 

Kesimpulan butir kedua memberikan implikasi bahwa model 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang semakin meningkat. 

Jumlah siswa yang mendapat nilai  60 (KKM) meningkat dari 24 

siswa (61,5 %), putaran I sebanyak 27 siswa (69,3 %), putaran II 

sebanyak 31 siswa (79,5 %), dan tes akhir sebanyak 32 siswa (82,1 %). 

Serta meningkatnya nilai rata-rata kelas dari 60,4, putaran I 67,6, 

putaran II 70,5, tes akhir 70,7. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara kolaboratif 

antara peneliti, guru mata pelajaran matematika, dan kepala sekolah 
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SMP N 4 Sumberlawang, maka didapat beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Terhadap Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pimpinan dan supervisor di sekolah 

hendaknya mengawasi jalannya proses pembelajaran di kelas 

sehingga dapat mengetahui secara langsung situasi pembelajaran 

dan permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Dengan begitu 

permasalahan yang terjadi di dalam kelas dapat dicarikan 

pernyelesaiannya secara bersam-sama. 

2. Terhadap Guru Mata Pelajaran Matematika 

a. Sebelum memulai pelajaran hendaknya guru mampu 

memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam belajar. 

b. Hendaknya guru menguasai dan menggunakan berbagai model 

pembelajaran matematika yang lebih menyenangkan dan 

menarik, salah satunya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif. 

c. Guru hendaknya dapat menggunakan model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi. 

3. Terhadap Siswa 

a. Setiap siswa hendaknya dapat menjalin hubungan yang baik 

dan dapat bekerja sama dengan siswa lain sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan lancar, nyaman dan 

menyenangkan. 
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b. Siswa hendaknya mendengarkan penjelasan dari guru dan lebih 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Siswa hendaknya lebih berani mengungkapkan ide-ide yang 

dimilikinya. 

4. Terhadap Peneliti Berikutnya 

Peneliti di bidang pendidikan matematika hendaknya dapat 

melakukan penelitian serupa tetapi dengan menggunakan model 

pembelajaran yang berbeda.  Hal ini dilakukan agar proses 

pembelajaran mendatang menjadi lebih baik dan berkualitas.  
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII 

SMP NEGERI 4 SUMBERLAWANG 

    

No Nama L P 

1 Agus Triyono L - 

2 Ahmad Rumlan L - 

3 Ani Safitri - P 

4 Bagus Fajar Setiawan L - 

5 Budi Utomo L - 

6 Desi Ratnasari - P 

7 Dewi Suryaningrum - P 

8 Diyana Puri - P 

9 Dwi Astutik - P 

10 Endra Bayu L - 

11 Ilham Alamsyah L - 

12 Indiyanto L - 

13 Isa Tri Parwanti - P 

14 Jiman L - 

15 Jimi Muhammat F L - 

16 Mario Nurul Arifin L - 

17 Mufit Alfidin L - 

18 Muhammad Rendi IP L - 

19 Nila Fauzia H - P 

20 Nining Marlina - P 

21 Patmasari - P 

22 Puji Rahayu - P 

23 Rais Syaijudin Zuhri L - 

24 Riri Sugiyanto L - 

25 Sampitri - P 

26 Slamet Pujiyanto L - 

27 Sri Rahayu Astutik - P 

28 Sunar Adi L - 

29 Sunarsono L - 

30 Suryanti - P 

31 Upik Sri Wahyuningsih - P 

32 Utami - P 

33 Widi Lestari L - 

34 Winarsi - P 

35 Winarsih - P 
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36 Winda Dewi Tri Lestari - P 

37 Wiranti - P 

38 Wisnu Mujiono L - 

39 Wulandari - P 
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DAFTAR NILAI MATEMATIKA SISWA KELAS VII 

SMP NEGERI 4 SUMBERLAWANG 

      

No Nama 

Sebelum Sesudah 

Tes 

Individu Putaran I Putaran II 

Tes 

Individu 

1 Agus Triyono 58 54 65 57 

2 Ahmad Rumlan 52 70 59 65 

3 Ani Safitri 72 82 85 98 

4 Bagus Fajar Setiawan 52 48 63 58 

5 Budi Utomo 58 64 65 68 

6 Desi Ratnasari 60 48 85 75 

7 Dewi Suryaningrum 58 75 85 73 

8 Diyana Puri 68 82 70 85 

9 Dwi Astutik 60 64 85 79 

10 Endra Bayu 62 70 77 70 

11 Ilham Alamsyah 54 82 63 73 

12 Indiyanto 58 70 59 70 

13 Isa Tri Parwanti 62 54 85 65 

14 Jiman 52 82 77 68 

15 Jimi Muhammat F 52 70 63 65 

16 Mario Nurul Arifin 60 84 65 79 

17 Mufit Alfidin 60 75 65 64 

18 Muhammad Rendi IP 58 80 73 73 

19 Nila Fauzia H 65 54 85 75 

20 Nining Marlina 58 84 77 65 

21 Patmasari 60 84 73 70 

22 Puji Rahayu 62 54 59 78 

23 Rais Syaijudin Zuhri 60 48 73 67 

24 Riri Sugiyanto 54 64 73 68 

25 Sampitri 62 70 59 65 

26 Slamet Pujiyanto 58 54 70 58 

27 Sri Rahayu Astutik 64 48 59 70 

28 Sunar Adi 66 64 63 58 

29 Sunarsono 56 70 70 68 

30 Suryanti 58 75 59 70 

31 Upik Sri Wahyuningsih 64 80 73 78 

32 Utami 62 54 59 68 

33 Widi Lestari 60 80 77 80 
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34 Winarsi 60 54 73 63 

35 Winarsih 72 70 85 83 

36 Winda Dewi Tri Lestari 70 80 73 98 

37 Wiranti 62 54 70 75 

38 Wisnu Mujiono 62 75 73 56 

39 Wulandari 66 70 59 60 

Rata-rata Kelas 60.44 67.69 70.54 70.72 
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CATATAN OBSERVASI 

 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG   
 

( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang) 

 

 Kelas :     Hari/ tanggal : 

Waktu :     Nama Guru : 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

B. TINDAK BELAJAR 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

C. PENARIKAN MAKNA 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

                                                                                            Pengamat 

 

 

Wahyu Esti Setyarini 

 

 

LAMPIRAN 3 



77 

 

CATATAN OBSERVASI PENDAHULUAN 

 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG   
 

(PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang ) 

 

 Kelas : VII (tujuh)    Hari/ tanggal : Senin/ 11 April 2010  

Waktu : 08.10-09.30 WIB   Nama Guru : Sukinem S.Pd, 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

2. Pembelajaran masih terpusat pada guru, guru masih mendominasi 

pembelajaran. 

3. Guru belum menggunakan media pembelajaran. 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Siswa ramai sendiri, tidak memperhatikan penjelasan dari guru, tidak 

sedikit siswa merasa mengantuk saat pembelajaran. 

2. Siswa tidak mau mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru. 

C. PENARIKAN MAKNA 

Pembelajaran masih bersifat konvensional sehingga siswa kurang termotivasi 

untuk belajar. Serta banyak siswa yang ramai sendiri dan tidak memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

                                                                                            Pengamat 

 

 

Wahyu Esti Setyarini 
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CATATAN OBSERVASI PUTARAN I 

 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG   
 

( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang ) 

 

 Kelas : VII (tujuh) Hari/ tanggal  : Jumat/ 15 April 2010  

 Waktu : 08.10-09.30 WIB Nama Guru : Sukinem S.Pd, 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Guru sudah menggunakan model pembelajaran kooperatif 

2. Guru belum menggunakan waktu secara maksimal. 

3. Guru sudah tidak terlalu mendominasi  

B. TINDAK BELAJAR 

1. Siswa masih terlihat bingung dan gaduh saat pembagian kelompok 

kerjanya. 

2. Siswa yang pandai masih mendominasi diskusi dalam setiap 

kelompok belajar. 

3. Beberapa siswa masih pasif dan tidak mau ikut serta dalam diskusi 

kelompok. 

C. PENARIKAN MAKNA 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif mulai diterapkan, tetapi hasilnya 

kurang memuaskan karena siswa masih bingung dan ramai sendiri, serta siswa 

yang pandai masih mendominasi diskusi kelompok. Sehingga diperlukan 

putaran berikutnya. 

                                                                                            Pengamat 

 

 

Wahyu Esti Setyarini 
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CATATAN OBSERVASI PUTARAN II 

 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG   

 
 ( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang ) 

 

 Kelas : VII (tujuh) Hari/ tanggal  : Senin/ 18 April 2010  

 Waktu : 08.10-09.30 WIB Nama Guru : Sukinem S.Pd, 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Guru sudah menggunakan model pembelajaran kooperatif 

2. Guru sudah menggunakan waktu secara maksimal. 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Siswa sudah tidak ramai saat pembagian kelompok belajar. 

2. Siswa semakin berantusias untuk menyelesaikan soal yang 

diberikan dalam kelompok. 

3. Siswa sudah aktif dalam kegiatan diskusi kelompoknya. 

C. PENARIKAN MAKNA 

Pada putaran II guru sudah menerapkan model pembelajaran kooperatif 

dengan lebih menarik, sehingga siswa berantusias untuk menyelesaikan 

latihan kelompok mereka, dan sudah aktif dalam berdiskusi. Sehingga 

selanjutnya perlu dilakukan tindakan akhir. 

 

                                                                                            Pengamat 

 

 

Wahyu Esti Setyarini 
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CATATAN OBSERVASI AKHIR 

 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG   
 

( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang ) 

 

 Kelas : VII (tujuh) Hari/ tanggal  : Jumat/ 15 April 2010  

 Waktu : 08.10-09.30 WIB Nama Guru : Sukinem S.Pd, 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Kegiatan pembelajaran sudah tidak terpusat kepada guru. 

2. Guru sudah tidak mendominasi selama proses pembelajaran 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Siswa terlihat berantusias mengikuti proses pembelajaran. 

2. Siswa tidak ramai sendiri saat diberikan penjelasan oleh guru 

3. Siswa berani menyampaikan ide-ide yang mereka miliki. 

4. Siswa semakin termotivasi dalam belajar 

C. PENARIKAN MAKNA 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa, hal ini terlihat dari antusias siswa selama proses pembelajaran 

dan berani menyampaikan ide-ide yang mereka miliki. 

 

                                                                                            Pengamat 

 

 

Wahyu Esti Setyarini 
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CATATAN LAPANGAN 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG   
 

( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang ) 

 

 

Nama Guru   : ……………………………….. 

Satuan Pendidikan / Kelas : ……………………………….. 

Mata Pelajaran  : ……………………………….. 

Pokok Bahasan  : ……………………………….. 

Sub Pokok Bahasan  : ……………………………….. 

Hari / Tanggal   : ……………………………….. 

Jam Pelajaran ke  :  …  - … ( dari jam … s/d … ) 

Jumlah siswa hadir  : ………… orang    

 

A. TINDAK MENGAJAR 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

B. TINDAK BELAJAR 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

C. PENARIKAN MAKNA 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

     Pengamat     

Wahyu Esti Setyarini 
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CATATAN LAPANGAN PENDAHULUAN 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG 
 

( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang ) 

 

 

Nama Guru   : Sukinem, S. Pd. 

Satuan Pendidikan / Kelas : SMP N 4 Sumberlawang / VII 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Pokok Bahasan  : Segitiga dan Segiempat 

Sub Pokok Bahasan  : Menentukan Keliling dan Luas Segitiga dan  

      Segiempat 

Hari / Tanggal   : Senin, 11 April 2010 

Jam pelajaran ke  : 2 – 3 (08.10 - 09.30 WIB)  

Jumlah siswa yamg diamati : 39 Siswa 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

Guru masih menggunakan metode konvensional, yang masih bersumber dan 

berpusat pada guru.  

B. TINDAK BELAJAR 

Siswa kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, masih ramai sendiri 

saat diberi penjelasan, bahkan ada siswa yang terlihat mengantuk. 

C. PENARIKAN MAKNA 

Berdasarkan hasil tindak mengajar dan tindak belajar, diperlukan model 

pembelajaran baru yang dapat mengaktifkan siswa yaitu dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif. 

     Pengamat     

 

     Wahyu Esti Setyarini 
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CATATAN LAPANGAN PUTARAN I 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG   

 

( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang ) 

 

 

Nama Guru   : Sukinem, S.Pd, 

Satuan Pendidikan / Kelas : SMP N 4 Sumberlawang/ VII (tujuh) 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Sub Pokok Bahasan : Menentukan Keliling dan Luas Segitiga dan 

Segiempat 

Hari / Tanggal   : Jumat/ 15 April 2010 

Jam Pelajaran ke  :  2 - 3 ( dari jam 08.10 s/d 09.30) 

Jumlah siswa hadir  : 39 orang    

 

A. TINDAK MENGAJAR 

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, guru tidak terlalu 

mendominasi pembelajaran.  

B. TINDAK BELAJAR 

Siswa sudah terlihat lebih aktif dalam diskusi kelompok, walaupun masih ada 

siswa yang mendominasi dalam diskusi.  

C. PENARIKAN MAKNA 

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif siswa sudah terlihat 

aktif mengikuti proses pembelajaran, walaupun pada saat pembagian 

kelompok kerja siswa masih ramai dan bingung. Masih adanya siswa yang 

mendominasi dalam setiap kelompok, sehingga perlu dilakukan tindakan 

perbaikan. 

     Pengamat    

  

Wahyu Esti Setyarini 
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CATATAN LAPANGAN PUTARAN II 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG   

 

 ( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang ) 

 

 

Nama Guru   : Sukinem, S.Pd, 

Satuan Pendidikan / Kelas : SMP N 4 Sumberlawang/ VII (tujuh) 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Sub Pokok Bahasan : Menentukan Keliling dan Luas Segitiga dan 

Segiempat 

Hari / Tanggal   : Senin/ 18 April 2010 

Jam Pelajaran ke  :  2 - 3 ( dari jam 08.10 s/d 09.30) 

Jumlah siswa hadir  : 39 orang    

 

A. TINDAK MENGAJAR 

Guru sudah menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan lebih 

menarik, sehingga pembelajaran menjadi lebih semangat. Serta guru sudah 

menggunakan waktunya secara maksimal. 

B. TINDAK BELAJAR 

Siswa sudah tidak ramai saat pembagian kelompok belajaranya serta siswa 

sudah aktif dalam kegiatan diskusi kelompok belajarnya masing-masing. 

Siswa yang pandai tidak mendominasi penyelesaian latihan yang diberikan 

guru. 

C. PENARIKAN MAKNA 

Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, karena 

dalm pembelajaran kooperatif siswa dituntut untuk ikut berperan serta dalam 

setiap kegiatan.  

     Pengamat     

Wahyu Esti Setyarini 

LAMPIRAN 11 
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CATATAN LAPANGAN AKHIR 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG   

 

 ( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang ) 

 

 

Nama Guru   : Sukinem, S.Pd, 

Satuan Pendidikan / Kelas : SMP N 4 Sumberlawang/ VII (tujuh) 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Sub Pokok Bahasan : Menentukan Keliling dan Luas Segitiga dan 

Segiempat 

Hari / Tanggal   : Jumat/ 15 April 2010 

Jam Pelajaran ke  :  2 - 3 ( dari jam 08.10 s/d 09.30) 

Jumlah siswa hadir  : 39 orang    

 

A. TINDAK MENGAJAR 

Guru menjadi semangat selam proses pembelajaran, serta kegiatannya tidak 

hanya terpusat kepada guru. 

B. TINDAK BELAJAR 

Siswa mengikuti proses pembelajaran dengan lebih bersemangat dan lebih 

termotivasi. Siswa tidak lagi ramai saat guru menyampaikan penjelasan. 

C. PENARIKAN MAKNA 

Setelah penggunaan model pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih 

termotivasi dalam belajar sehingga prestasi belajarnya meningkat. 

 

     Pengamat     

 

     Wahyu Esti Setyarini 
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PEDOMAN OBSERVASI 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG   

 

( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang) 

 

 

Nama Guru   : ……………………………… 

Satuan Pendidikan  : ……………………………… 

Mata Pelajaran  : ……………………………… 

Kelas / Semester  : ……………………………… 

Pokok Bahasan  : ……………………………… 

Sub Pokok Bahasan  : ……………………………… 

Hari / Tanggal   : ……………………………… 

Jam pelajaran ke  : ……………………………… 

Jumlah siswa yamg diamati : ……………………………… 

 

I. TINDAK MENGAJAR 

 

No Komponen Indikator Ya Tidak 

A 

1 

PENDAHULUAN 

Mengelola ruang, 

waktu, dan fasilitas 

belajar 

 

Menyediakan alat bantu 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang diperlukan 

Melaksanakan tugas rutin 

kelas 

Menggunakan waktu 

pembelajaran secara 

efisien 

  

2 Menggunakan 

strategi pembelajaran 

2.1  Menggunakan jenis 

kegiatan yang sesuai 
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dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

2.2  Menggunakan alat bantu  

(media) pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan 

lingkungan 

2.3  Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam 

urutan yang logis 

2.4  Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara 

individual, kelompok, atau 

klasikal 

3 Mengelola interaksi 

kelas 

3.1 Memberikan petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran 

3.2 Menggunakan pertanyaan 

dan respons siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi 

lisan, tulisan, isyarat, dan 

gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 

3.5 Mengakhiri pembelajaran 

pada satu pertemuan 

  

4 Bersikap terbuka dan 

luwes serta 

membantu 

mengembangkan 

4.1  Menunjukkan sikap 

ramah, luwes, terbuka, 

penuh pengertian, dan 

sabar kepada siswa  
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sikap positif siswa 

terhadap belajar 

4.2  Menunjukkan kegairahan 

dalam belajar 

4.3  Mengembangkan 

hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi 

4.4  Membantu siswa 

menyadari kelebihan dan 

kekurangannya 

4.5  Membantu siswa 

menumbuhkan 

kepercayaan diri 

   5 Mendemonstrasikan 

kemampuan khusus 

dalam pembelajaran 

matematika 

5.1 Menguasai konsep dan 

simbol-simbol matematika 

5.2 Memberikan latihan 

penggunaan konsep 

matematika dalam 

kehidupan sehari-hari 

  

6 Melaksanakan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian 

selama proses 

pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian 

pada akhir pembelajaran 

  

7 Kesan umum 

pelaksanaan 

pembelajaran 

7.1  Keefektifan pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa 

Indonesia lisan 

7.3  Peka terhadap kesalahan 

berbahasa siswa 

 

7.4  Penampilan guru dalam 

pembelajaran 
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B 

1 

PENERAPAN 

Model Pembelajran 

Berbasis masalah 

 

1.1 Memberikan gambaran 

umum manfaat 

mempelajari matematika 

untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa 

1.2 Menciptakan keaktifsan 

siswa dalam proses 

pembelajaran dengan 

memberikan tugas 

1.3 Mendorong siswa untuk 

menyampaikan idenya 

1.4 Memberikan tugas kapada 

siswa sebagai pengalaman 

belajar bagi mereka 

1.5 Memberikan tugas kepada 

siswa untuk mempresen- 

tasikan hasil pekerjaannya 

  

2 Latihan Mandiri 2.1 Menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa 

2.2 Merespon pertanyaan atau 

pendapat siswa 

  

3 Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Menumbuhkan inisiatif 

siswa 

3.2 Tugas diarahkan dengan 

jelas 

3.3 Menuntut tanggung jawab 

setiap siswa 
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C 

1 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

1.1 Kesimpulan jelas dan 

mencakup inti materi yang 

dipelajari 

1.2  Siswa terlibat aktif dalam    

membuat kesimpulan 

  

2 Tindak Lanjut 2.1  Evaluasi kemampuan 

siswa 

2.2  Menyarankan agar materi 

ajar dipelajari kembali di 

rumah 

2.3  Memberi tugas individu di 

rumah 

  

 

II. TINDAK BELAJAR 

  

No Komponen Indikator Jumlah 

1 Motivasi Belajar 

Siswa 

1.1 Siswa memiliki antusias dalam 

belajar 

1.2 Mendengarkan penjelasan dari 

guru 

1.3 Menjawab pertanyaan dari 

guru atau siswa lain 

1.4 Menanyakan materi yang 

belum jelas 

 

2 Prestasi belajar siswa 2.1 Mendapat nilai  60 (KKM)  

 

III. KETERANGAN TAMBAHAN 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

      Peneliti   

Wahyu Esti Setyarini 
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PEDOMAN OBSERVASI PENDAHULUAN 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG  

 

( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang ) 

 

Nama Guru : Sukinem, S.Pd, 

Satuan Pendidikan : SMP N 4 Sumberlawang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / Genap 

Pokok Bahasan  : Segitiga dan Segiempat 

Sub Pokok Bahasan : Menentukan Keliling Dan Luas Segitiga Dan 

Segiempat 

Hari / Tanggal   : Senin, 11 April 2010 

Jam pelajaran ke  : 2 – 3 (08.10 -09.30 WIB)  

Jumlah siswa yamg diamati : 39 Siswa 

 

IV. TINDAK MENGAJAR 

 

No Komponen Indikator Ya Tidak 

A 

1 

PENDAHULUAN 

Mengelola ruang, 

waktu, dan fasilitas 

belajar 

 

1.1 Menyediakan alat bantu 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang diperlukan 

1.2 Melaksanakan tugas rutin 

kelas 

1.3 Menggunakan waktu 

pembelajaran secara 

efisien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 Menggunakan 

strategi pembelajaran 

2.1  Menggunakan jenis 

kegiatan yang sesuai 
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dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

2.2  Menggunakan alat bantu  

(media) pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan 

lingkungan 

2.3  Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam 

urutan yang logis 

2.4  Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara 

individual, kelompok, atau 

klasikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Mengelola interaksi 

kelas 

3.1 Memberikan petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran 

3.2 Menggunakan pertanyaan 

dan respons siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi 

lisan, tulisan, isyarat, dan 

gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 

3.5 Mengakhiri pembelajaran 

pada satu pertemuan 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Bersikap terbuka dan 

luwes serta 

membantu 

mengembangkan 

4.1  Menunjukkan sikap 

ramah, luwes, terbuka, 

penuh pengertian, dan 

sabar kepada siswa  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

sikap positif siswa 

terhadap belajar 

4.2  Menunjukkan kegairahan 

dalam belajar 

4.3  Mengembangkan 

hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi 

4.4  Membantu siswa 

menyadari kelebihan dan 

kekurangannya 

4.5  Membantu siswa 

menumbuhkan 

kepercayaan diri 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   5 Mendemonstrasikan 

kemampuan khusus 

dalam pembelajaran 

matematika 

5.1 Menguasai konsep dan 

simbol-simbol matematika 

5.2 Memberikan latihan 

penggunaan konsep 

matematika dalam 

kehidupan sehari-hari 

  

 

 

 

 

6 Melaksanakan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian 

selama proses 

pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian 

pada akhir pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Kesan umum 

pelaksanaan 

pembelajaran 

7.1  Keefektifan pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa 

Indonesia lisan 

7.3  Peka terhadap kesalahan 

berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam 

pembelajaran 
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B 

1 

PENERAPAN 

Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

 

1.1 Memberikan gambaran 

umum manfaat 

mempelajari matematika 

untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa 

1.2 Menciptakan keaktifan 

siswa dalam proses 

pembelajaran dengan 

memberikan tugas 

1.3 Mendorong siswa untuk 

menyampaikan idenya 

1.4 Memberikan tugas kapada 

siswa sebagai pengalaman 

belajar bagi mereka 

1.5 Memberikan tugas kepada 

siswa untuk mempresen- 

tasikan hasil pekerjaannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Latihan Mandiri  Menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa 

 Merespon pertanyaan atau 

pendapat siswa 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

3 Tugas 

 

 

 

3.1 Menumbuhkan inisiatif 

siswa 

3.2 Tugas diarahkan dengan 

jelas 

3.3 Menuntut tanggung jawab 

setiap siswa 
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C 

1 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

1.1 Kesimpulan jelas dan 

mencakup inti materi yang 

dipelajari 

1.2  Siswa terlibat aktif dalam    

membuat kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 Tindak Lanjut 2.1  Evaluasi kemampuan 

siswa 

2.2  Menyarankan agar materi 

ajar dipelajari kembali di 

rumah 

2.3  Memberi tugas individu di 

rumah 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. TINDAK BELAJAR 

  

No Komponen Indikator Jumlah 

1 Motivasi Belajar 

Siswa 

1.1 Siswa memiliki antusias dalam 

belajar 

1.2 Mendengarkan penjelasan dari 

guru 

1.3 Menjawab pertanyaan dari 

guru atau siswa lain 

1.4 Menanyakan materi yang 

belum jelas 

20 

 

21 

 

10 

 

15 

2 Hasil belajar siswa 2.1 Mendapat nilai  60 (KKM) 24 

 

VI. KETERANGAN TAMBAHAN 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

      Peneliti   

Wahyu Esti Setyarini 
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PEDOMAN OBSERVASI PUTARAN II 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG   

 

( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang ) 

 

 

Nama Guru : Sukinem, S.Pd, 

Satuan Pendidikan : SMP N Sumberlawang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / Genap 

Pokok Bahasan  : Segitiga dan Segiempat 

Sub Pokok Bahasan : Menentukan Keliling Dan Luas Segitiga Dan 

Segiempat 

Hari / Tanggal   : Senin, 18 April 2010 

Jam pelajaran ke  : 2 – 3 (08.10 -09.30 WIB)  

Jumlah siswa yamg diamati : 39 Siswa 

 

VII. TINDAK MENGAJAR 

 

No Komponen Indikator Ya Tidak 

A 

1 

PENDAHULUAN 

Mengelola ruang, 

waktu, dan fasilitas 

belajar 

 

1.1 Menyediakan alat bantu 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang diperlukan 

1.2 Melaksanakan tugas rutin 

kelas 

1.3 Menggunakan waktu 

pembelajaran secara 

efisien 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 15 



97 

 

2 Menggunakan 

strategi pembelajaran 

2.1  Menggunakan jenis 

kegiatan yang sesuai 

dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

2.2  Menggunakan alat bantu  

(media) pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan 

lingkungan 

2.3  Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam 

urutan yang logis 

2.4  Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara 

individual, kelompok, atau 

klasikal 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Mengelola interaksi 

kelas 

3.1 Memberikan petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran 

3.2 Menggunakan pertanyaan 

dan respons siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi 

lisan, tulisan, isyarat, dan 

gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 

3.5 Mengakhiri pembelajaran 

pada satu pertemuan 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Bersikap terbuka dan 

luwes serta 

4.1  Menunjukkan sikap 

ramah, luwes, terbuka, 
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membantu 

mengembangkan 

sikap positif siswa 

terhadap belajar 

penuh pengertian, dan 

sabar kepada siswa  

4.2  Menunjukkan kegairahan 

dalam belajar 

4.3  Mengembangkan 

hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi 

4.4  Membantu siswa 

menyadari kelebihan dan 

kekurangannya 

4.5  Membantu siswa 

menumbuhkan 

kepercayaan diri 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   5 Mendemonstrasikan 

kemampuan khusus 

dalam pembelajaran 

matematika 

5.1 Menguasai konsep dan 

simbol-simbol matematika 

5.2 Memberikan latihan 

penggunaan konsep 

matematika dalam 

kehidupan sehari-hari 

  

 

 

 

 

6 Melaksanakan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian 

selama proses 

pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian 

pada akhir pembelajaran 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Kesan umum 

pelaksanaan 

pembelajaran 

7.1  Keefektifan pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa 

Indonesia lisan 

7.3  Peka terhadap kesalahan 

berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam 
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pembelajaran  

B 

1 

PENERAPAN 

Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

 

1.1 Memberikan gambaran 

umum manfaat 

mempelajari matematika 

untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa 

1.2 Menciptakan keaktifan 

siswa dalam proses 

pembelajaran dengan 

memberikan tugas 

1.3 Mendorong siswa untuk 

menyampaikan idenya 

1.4 Memberikan tugas kapada 

siswa sebagai pengalaman 

belajar bagi mereka 

1.5 Memberikan tugas kepada 

siswa untuk mempresen- 

tasikan hasil pekerjaannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Latihan Mandiri 2.1 Menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa 

2.2 Merespon pertanyaan atau 

pendapat siswa 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 Tugas 

 

 

 

3.1 Menumbuhkan inisiatif 

siswa 

3.2 Tugas diarahkan dengan 

jelas 

3.3 Menuntut tanggung jawab 

setiap siswa 
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C 

1 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

1.1 Kesimpulan jelas dan 

mencakup inti materi yang 

dipelajari 

1.2  Siswa terlibat aktif dalam    

membuat kesimpulan 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Tindak Lanjut 2.1  Evaluasi kemampuan 

siswa 

2.2  Menyarankan agar materi 

ajar dipelajari kembali di 

rumah 

2.3  Memberi tugas individu di 

rumah 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. TINDAK BELAJAR 

  

No Komponen Indikator Jumlah 

1 Motivasi Belajar 

Siswa 

1.1 Siswa memiliki antusias dalam 

belajar 

1.2 Mendengarkan penjelasan dari 

guru 

1.3 Menjawab pertanyaan dari 

guru atau siswa lain 

1.4 Menanyakan materi yang 

belum jelas 

28 

 

27 

 

17 

 

22 

2 Prestasi belajar siswa 2.1 Mendapat nilai  60 (KKM) 31 

 

IX. KETERANGAN TAMBAHAN 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

      Peneliti 

Wahyu Esti Setyarini 
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PEDOMAN OBSERVASI AKHIR 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG   

 

 ( PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang ) 

 

 

Nama Guru : Sukinem, S.Pd, 

Satuan Pendidikan : SMP N Sumberlawang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / Genap 

Pokok Bahasan  : Segitiga dan Segiempat 

Sub Pokok Bahasan : Menentukan Keliling Dan Luas Segitiga Dan 

Segiempat 

Hari / Tanggal   : Jumat, 22 April 2010 

Jam pelajaran ke  : 2 – 3 (08.10 -09.30 WIB)  

Jumlah siswa yamg diamati : 39 Siswa 

 

X. TINDAK MENGAJAR 

 

No Komponen Indikator Ya Tidak 

A 

1 

PENDAHULUAN 

Mengelola ruang, 

waktu, dan fasilitas 

belajar 

 

1.1 Menyediakan alat bantu 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang diperlukan 

1.2  Melaksanakan tugas rutin 

kelas 

1.3   Menggunakan waktu 

pembelajaran secara 

efisien 
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2 Menggunakan 

strategi pembelajaran 

2.1  Menggunakan jenis 

kegiatan yang sesuai 

dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

2.2  Menggunakan alat bantu  

(media) pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan 

lingkungan 

2.3  Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam 

urutan yang logis 

2.4  Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara 

individual, kelompok, atau 

klasikal 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Mengelola interaksi 

kelas 

3.1 Memberikan petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran 

3.2 Menggunakan pertanyaan 

dan respons siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi 

lisan, tulisan, isyarat, dan 

gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 

3.5 Mengakhiri pembelajaran 

pada satu pertemuan 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Bersikap terbuka dan 

luwes serta 

4.1  Menunjukkan sikap 

ramah, luwes, terbuka, 
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membantu 

mengembangkan 

sikap positif siswa 

terhadap belajar 

penuh pengertian, dan 

sabar kepada siswa  

4.2  Menunjukkan kegairahan 

dalam belajar 

4.3  Mengembangkan 

hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi 

4.4  Membantu siswa 

menyadari kelebihan dan 

kekurangannya 

4.5  Membantu siswa 

menumbuhkan 

kepercayaan diri 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   5 Mendemonstrasikan 

kemampuan khusus 

dalam pembelajaran 

matematika 

5.1 Menguasai konsep dan 

simbol-simbol matematika 

5.2 Memberikan latihan 

penggunaan konsep 

matematika dalam 

kehidupan sehari-hari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 Melaksanakan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian 

selama proses 

pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian 

pada akhir pembelajaran 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Kesan umum 

pelaksanaan 

pembelajaran 

7.1  Keefektifan pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa 

Indonesia lisan 

7.3  Peka terhadap kesalahan 

berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



104 

 

pembelajaran  

B 

1 

PENERAPAN 

Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

 

1.1 Memberikan gambaran 

umum manfaat 

mempelajari matematika 

untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa 

1.2 Menciptakan keaktifan 

siswa dalam proses 

pembelajaran dengan 

memberikan tugas 

1.3 Mendorong siswa untuk 

menyampaikan idenya 

1.4 Memberikan tugas kapada 

siswa sebagai pengalaman 

belajar bagi mereka 

1.5 Memberikan tugas kepada 

siswa untuk mempresen- 

tasikan hasil pekerjaannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Latihan Mandiri 2.1 Menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa 

2.2 Merespon pertanyaan atau 

pendapat siswa 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 Tugas 

 

 

 

3.1 Menumbuhkan inisiatif 

siswa 

3.2 Tugas diarahkan dengan 

jelas 

3.3 Menuntut tanggung jawab 

setiap siswa 
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C 

1 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

1.1 Kesimpulan jelas dan 

mencakup inti materi yang 

dipelajari 

1.2  Siswa terlibat aktif dalam    

membuat kesimpulan 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Tindak Lanjut 2.1  Evaluasi kemampuan 

siswa 

2.2  Menyarankan agar materi 

ajar dipelajari kembali di 

rumah 

2.3  Memberi tugas individu di 

rumah 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. TINDAK BELAJAR 

  

No Komponen Indikator Jumlah 

1 Motivasi Belajar 

Siswa 

1.1 Siswa memiliki antusias dalam 

belajar 

1.2 Mendengarkan penjelasan dari 

guru 

1.3 Menjawab pertanyaan dari 

guru atau siswa lain 

1.4 Menanyakan materi yang 

belum jelas 

28 

 

27 

 

17 

 

22 

2 Prestasi belajar siswa 2.1 Mendapat nilai  60 (KKM) 34 

 

XII. KETERANGAN TAMBAHAN 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

      Peneliti 

Wahyu Esti Setyarini 
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SOAL TES PENDAHULUAN 

 

1. Sebuah lapangan berbentuk segitiga mempunyai panjang 7a m, 4a m 

dan 3a m. Jika keliling lapangan itu 84 m. Tentukan panjang setiap sisi 

lapangan! 

2. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 5 : 3. Jika 

keliling persegi panjang tersebut adalah 48 cm. Tentukan luasnya! 

3.  Luas suatu jajargenjang adalah 108 cm
2
. jika alasnya sama dengan 

tiga kali tingginya. Hitunglah panjang alas dan tinggi jajargenjang 

tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 17 



107 

 

KUNCI JAWABAN SOAL TES AWAL 

 

 

 

1. Diketahui  : Lapangan berbentuk segitiga 

    p  = 7a m  

  r   = 4a m 

   r =3a m 

  Keliling segitiga = 84 m  

Ditanya : panjang sisi lapangan =…?   ……….. (5) 

Jawab : 

Keliling segitiga  = p + q + r 

  84 = (7a + 4a +3a)  

  84 = 14a   

          
14

84
a  

          7a  m  ………… (15) 

 p = 7a = 7 x 7 = 49 m 

 q = 4a = 4 x 7 = 28 m 

 r = 3a = 3 x 7 = 21 m      

Jadi panjang masing-masing sisi lapangan adalah 49 m, 28 m, dan 21 m. 

                   ………. (15) 

2. Diketahui  : Persegi panjang dengan perbandingan p : l = 5 : 3, maka 

     p = 5x 

     l = 3x 

     Keliling persegi panjang = 48 cm 

    Ditanya  :Tentukan luas persegi panjang = ….? ……….. (5) 

Jawab : 
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       Keliling persegi panjang = 2 x (p + l) 

48 = 2 x (5x + 3x) 

48   = 2 x 8x 

48   = 16x 

16

48
x    

3x  cm    …………(15) 

p = 5x =5 x 3 = 15 cm       

l = 3x = 3 x 3 = 9 cm 

Luas Persegi panjang = p x l 

= 15 x 9 

=135 cm
2
     

Jadi luas persegi panjang adalah 135 cm
2
.   ……….. (15) 

3. Diketahui  : Luas jajargenjang = 108 cm
2
 

     a = 3t 

     t = t 

    Ditanya  : Panjang alas dan tinggi jajargenjang = ….? ……….. (5) 

Jawab : 

Luas Jajargenjang  = a x t 

108 = 3t x t 

108 = 3t
2
 

       
3

1082 t  

       362 t  

        36t  

        6t  cm    ……….. (15) 

  Nilai t diambil yang positif, jadi t = 6 cm. 

     a = 3t = 3 x 6 = 18 cm 

     t = t = 6 cm 

   Jadi panjang alas jajargenjang 18 cm dan tingginya 6 cm. 

         ……….. (10) 
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SOAL TES PUTARAN I 

 

 

1. Luas sebuah persegi sama dengan luas persegi panjang yang lebarnya 

8 cm. Jika panjang persegi adalah 12 cm. Hitunglah keliling dari 

persegi dan persegi panjang tersebut !   

2. Tentukan keliling dan luas segitiga ABC ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 cm 

16 cm 8 cm 

6 cm 

D A B 

C 
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KUNCI JAWABAN SOAL TES PUTARAN I 

 

 

 

1. Diketahui  : l (lebar persegi panjang) = 8 cm  

   s (panjang sisi persegi)  = 12 cm 

  Luas persegi  = Luas persegi panjang 

Ditanya : Keliling persegi dan keliling persegi panjang =…?.. (10) 

Jawab : 

Keliling persegi  = 4 x s 

   = 4 x 12 cm 

   = 48 cm ………… (15) 

Luas persegi  = Luas persegi panjang 

 s x s = p x l 

 12 x 12= p x 8 

 144 = 8p 

         
8

144
p  

          P = 18 cm     ………. (25) 

Keliling persegi panjang  = 2 x (p + l) 

    = 2 x (18 + 8) 

    = 2 x 26 

    = 52 cm   ………. (15) 

2. Diketahui  :  AD = 8 cm 

     DC = 6 cm 

     CB = 26 cm 

     BA = 16 cm 

     BD = BA + AD = 16 + 8 = 24 cm 

 Ditanya  :a.  Keliling   ABC =…. ? 

b. Luas  ABC = … ?   ……….. (5) 

Jawab : 
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a.   
222 DCADAC   

      
222 68AC  

      36642 AC  

      1002 AC  

       100AC  

       10AC cm 

       Nilai AC = 10 cm, karena panjang garis bernilai positif.        ……(5) 

       Keliling  ABC  = AB + BC +AC 

   = 16 cm + 26 cm + 10 cm 

   = 52 cm            …… (10) 

b. Luas  ABC  = 
2

1
x AB x DC 

   = 
2

1
x 16 x 6  

   = 48 cm
2
              ….. (20) 

 

Skor Maksimal = 100 

 

Nilai = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Perolehan 

Skor Maksimal 



112 

 

SOAL TES PUTARAN II 

 

 

1. Alas suatu jajar genjang adalah 2p dan tingginya 3p cm. jika luasnya 

216 cm
2
. Hitung panjang alas dan tingginya ! 

2. Hitung luas belah ketupat dengan panjang diagonal 8 cm dan 15 cm. 

3. Pada layang-layang ABCD di samping, panjang AC = 21 cm, BC = 20 

cm. Hitunglah panjang BD bila diketahui luasnya 252 cm
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pada gambar trapesium sama kaki AD = BC = 5 cm, AB = 11 cm, DC 

= 3 cm. Tentukan keliling dan luas trapesium tersebut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

C 

D 

A 

O 

A B 

C D 

EE 
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KUNCI JAWABAN SOAL TES PUTARAN II 

 

 

1. Diketahui  : Jajar genjang dengan a = 2p 

    t = 3p 

  Luas jajar genjang = 216 cm
2 

Ditanya : a =…? Dan t = …..?      …….. (5) 

Jawab : 

Luas jajar genjang   = a x t 

  216 = 2p x 3p 

  216 = 6p
2 

  p
2
 = 

6

216
 

         

6

36

362







p

p

p

                                                 …..... (10) 

Karena panjang selalu bernilai positif maka nilai p = 6 cm  

a = 2p = 2 x 6 = 12 cm 

t = 3p = 3 x 6 = 18 cm                                           ……… (5) 

2. Diketahui  : Diagonal belah ketupat d1 = 8 cm 

                               d2 = 15 cm 

Ditanya  : Luas belah ketupat = … ?   ……… (5) 

Jawab :  

 Luas belah ketupat  = 
2

1
x d1 x d2 

    = 
2

1
x 8 x 15 

    = 60 cm
2   

…….. (10) 

3. Diketahui  :  AC = 21 cm 

     BC = 20 cm 

     Luas layang-layang ABCD = 252 cm
2 

Ditanya  : panjang BD = … ?    ……… (5) 
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Jawab : 

Luas Layang-layang ABCD  = 
2

1
x d1 x d2 

    252 = 
2

1
x AC x BD 

    252 = 
2

1
x 21 x BD 

    252  = 
2

21
x BD 

    BD = 

2

21

252

 

    BD = 252 x 
21

2
 

    BD  = 24 cm  ……. (20) 

4. Diketahui  : AD = BC = 5 cm 

   AB = 11 cm 

   DC = 3 cm 

Ditanya : Keliling trapesium = ….? 

Luas trapesium = ….?               ……. (5) 

Jawab : 

Keliling Trapesium ABCD  = AB + BC + CD + DA 

      = 11 + 5 + 3 + 5 

      = 24 cm              …… (10) 

Luas Trapesium  = 
2

1
x t x (jumlah sisi sejajar) 

   Panjang AE = 4
2

8

2

311

2





CDAB
cm. 

   Panjang  
222 EBAEAD   
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3

9

9

1625

45

45

2

2

222

222













EB

EB

EB

EB

EB

EB

              ……. (10) 

  Panjang garis selalu bernilai positif maka panjang EB = t = 3 cm. 

Luas Trapesium = 
2

1
x t x (jumlah sisi sejajar) 

    = 
2

1
x t x (AB + DC) 

    = 
2

1
x 3 x (11 + 3) 

    = 
2

1
x 3 x 14 

Luas Trapesium = 21 cm
2    

…….. (15) 

 

 

Skor Maksimal = 100 

 

Nilai = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Perolehan 

Skor Maksimal 



116 

 

SOAL TES AKHIR 

 

 

1. Luas sebuah persegi sama dengan luas persegi panjang yang 

panjangnya 16 cm dan lebar 4 cm. Tentukan keliling persegi tersebut ! 

2. Panjang alas suatu jajargenjang = 4y cm dan tingginya 3y cm. Jika luas 

jajargenjang itu 192 cm
2
, tentukan panjang alas dan tinggi jajargenjang 

tersebut ! 

3. ABCD adalah belah ketupat dengan panjang diagonal AC = 36 cm. 

Jika luas ABCD adalah 270 cm
2
, hitunglah panjang diagonal BD ! 

4. Hitunglah luas dan keliling layang-layang, jika panjang kedua 

diagonalnya 12 cm dan 23 cm ! 
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KUNCI JAWABAN SOAL TES AKHIR 

 

 

1. Diketahui  : Luas persegi = Luas persegi panjang 

    p = 16 cm 

    l = 4 cm 

Ditanya  : Keliling persegi = …. ? 

 

Jawab  : 

Luas Persegi  = Luas Persegi Panjang 

s x s = p x l 

s
2
 = 16 x 4 

s
2
 = 64 

         
8

64





s

s
  

Panjang sisi persegi  = 8 cm, karena panjang selalu bernilai positif. 

  Keliling Persegi  = 4 x s 

     = 4 x 8 

  Keliling Persegi = 32 cm 

     Jadi keliling persegi adalah 32 cm. 

2. Diketahui  : Jajar genjang 

 a = 4y 

 t = 3y 

Luas jajar genjang = 192 cm
2 

Ditanya  : a = …. ? dan t =….. ? 

Jawab  : 
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Luas Jajar genjang  = a x t 

4. = 4y x 3y 

192 = 12 y
2 

      

4

16

16

12

192

2

2









y

y

y

y

 

  Panjang selalu bernilai positif, maka nilai y = 4 cm. 

  a = 4y = 4 x 4 = 16 cm 

  t = 3y = 3 x 4 = 12 cm 

    Panjang alas jajar genjang 16 cm dan tingginya 12 cm. 

3. Diketahui  : ABCD belah ketupat 

Panjang diagonal AC = 36 cm 

Luas belah ketupat ABCD = 270 cm
2 

Ditanya  : Panjang diagonal BD = …. ? 

Jawab  : 

Luas belah ketupat ABCD  = 21
2

1
xdxd  

270 = 
2

1
x AC x BD 

270 = 
2

1
x 36 x BD 

270 = 18 x BD 

            
18

270
BD  

        BD = 15 cm 

    Jadi panjang diagonal BD adalah 15 cm. 
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4. Diketahui  : Layang-layang 

Panjang diagonal = 12 cm 

Panjang diagonal = 23 cm 

Ditanya  : Luas layang-layang = …. ?  

Jawab  : 

Luas layang-layang  = 21
2

1
xdxd  

= 
2

1
x 12 x 23 

= 138 cm
2 

  Jadi luas layang-layang adalah 138 cm
2
. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan  : SMP N Satu Atap 4 Sumberlawang 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/ Semester   : VII/ Genap 

Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segi empat dan  

          segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  : 6.3 Menghitung keliling dan luas segitiga  

           dan segi empat serta menggunakannya  

           dalam pemecahan masalah. 

Waktu    : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

Indikator    : 6.3.1 Menurunkan rumus keliling bangun  

                                                     segitiga dan segi empat. 

 6.3.2 Menurunkan luas bangun segitiga 

dan segi empat. 

6.3.3 Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan  menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segi empat. 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan keliling dan luas persegi. 

2. Siswa dapat menentukan keliling dan luas persegi panjang. 

3. Siswa dapat menentukan keliling dan luas segitiga. 

4. Siswa dapat menyelesaiakan masalah yang berkaitan dengan keliling 

dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

B. Materi Pelajaran 

1. Keliling dan Luas Persegi 

2. Keliling dan luas Persegi Panjang 

3. Keliling dan luas  Segitiga 
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C. Metode Pembelajaran 

Metode : Pembelajaran Kooperatif. 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan awal :  

1. Apersepsi  : Mengingat kembali pengertian dari persegi, persegi 

panjang dan segitiga. 

2. Motivasi : Memberikan contoh beberapa bangun datar yang 

berbentuk persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

Kegiatan Inti : 

1. Guru mengingatkan kembali pengertian persegi, persegi panjang, 

dan segitiga. 

2. Guru memberikan contoh cara menentukan keliling dan luas dari 

pesegi, persegi panjang dan segitiga. 

3. Guru bersama murid membuat kesimpulan 

4. Guru membagi siswa secara berkelompok dengan anggota 4 siswa 

secara heterogen, dengan menempatkan satu siswa yang menguasai 

materi dalam tiap kelompok. 

5. Guru memberikan latihan bersama untuk setiap kelompok (LKS 

Matematika, hal 57 no 2 serta, hal 44 no 22). 

6. Setiap kelompok mendiskusikan latihan yang diberikan, siswa yang 

menguasai materi menjelaskan kepada anggota kelompoknya. 

7. Setiap anggota dalam kelompok diharapkan menguasai materi. 

8. Guru menunjuk salah satu anggota kelompok untuk 

mempresentasikan jawabannya di depan kelas. 

9. Guru bersama siswa bersama-sama membahas jawaban soal yang 

telah dikerjakan. 

Kegiatan Penutup : 

1. Siswa membuat rangkuman dari materi mengenai keliling dan luas 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

2. Siswa dan guru melakukan refleksi.  
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E. Sumber Belajar/ Media : 

Sumber Belajar  : Matematika Konsep dan Aplikasi VII 

     LKS Matematika, Kreatif  

Media Belajar  : Spidol, penggaris, papan tulis, dan penggaris 

F. Penilaian : 

Teknik   : Tes Tertulis 

Bentuk instrument  : Isian 

 

Contoh Instrumen  : 

1. Luas sebuah persegi sama dengan luas persegi panjang yang lebarnya 

8 cm. Jika panjang persegi adalah 12 cm. Hitunglah keliling dari 

persegi dan persegi panjang tersebut !   

2. Tentukan keliling dan luas segitiga ABC ! 

 

 

 

 

 

 

Penilaian dan penyelesaian : 

1. Diketahui  : l (lebar persegi panjang) = 8 cm  

   s (panjang sisi persegi) = 12 cm 

  Luas persegi = Luas persegi panjang 

    Ditanya : Keliling persegi dan keliling persegi panjang =…? …….. (10) 

    Jawab : 

    Keliling persegi  = 4 x s 

   = 4 x 12 cm 

   = 48 cm ………… (15) 

   Luas persegi  = Luas persegi panjang 

       s x s = p x l 

             12 x 12= p x 8 

26 cm 

16 cm 8 cm 

6 cm 

D A B 

C 
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       144 = 8p 

                     
8

144
p  

                      P = 18 cm     ………. (25) 

    Keliling persegi panjang  = 2 x (p + l) 

    = 2 x (18 + 8) 

    = 2 x 26 

    = 52 cm   ………. (15) 

2. Diketahui  :  AD = 8 cm 

     DC = 6 cm 

     CB = 26 cm 

     BA = 16 cm 

     BD = BA + AD = 16 + 8 = 24 cm 

   Ditanya  :a.  Keliling   ABC =…. ? 

  b. Luas  ABC = … ?   ……….. (5) 

 Jawab : 

a. 222 DCADAC   

    222 68 AC  

    36642 AC  

     1002 AC  

     100AC  

      10AC cm 

       Nilai AC = 10 cm, karena panjang garis bernilai positif. ……(5) 

       Keliling  ABC  = AB + BC +AC 

   = 16 cm + 26 cm + 10 cm 

   = 52 cm    …… (10) 

b. Luas  ABC  =  
2

1
 x AB x DC 

   = 
2

1
x 16 x 6 

   = 48 cm
2
     ….. (20) 
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Mengetahui : 

Guru Matematika 

SMP N Sumberlawang 

 

 

Sukinem, S. Pd. 

NIP : 19630507198405 2 005 

Sumberlawang, Februari 2010 

Peneliti, 

 

 

 

Wahyu Esti Setyarini 

 

 

Skor Maksimal = 100 

 

Nilai = 

 

 

 

Nilai Perolehan 

Skor Maksimal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan  : SMP N Satu Atap 4 Sumberlawang 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/ Semester   : VII/ Genap 

Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segi empat dan  

          segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  : 6.3 Menghitung keliling dan luas segitiga  

           dan segi empat serta menggunakannya  

            dalam pemecahan masalah. 

Waktu    : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

Indikator    : 6.3.1 Menurunkan rumus keliling bangun  

                                                     segitiga dan segi empat. 

 6.3.2 Menurunkan luas bangun segitiga 

dan segi empat. 

6.3.3 menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan  

         menghitung keliling dan luas bangun  

         segitiga dan segi empat. 

 

1. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan keliling dan luas jajar genjang. 

2. Siswa dapat menentukan keliling dan luas trapesium. 

3. Siswa dapat menentukan keliling dan luas belah ketupat. 

4. Siswa dapat menentukan keliling dan luas belah ketupat. 

2. Materi Pelajaran 

1. Keliling dan Luas Jajar Genjang 

2. Keliling dan luas Trapesium 
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3. Keliling dan luas  Belah Ketupat 

4. Keliling dan luas Layang-layang 

3. Metode Pembelajaran 

Metode : Pembelajaran Kooperatif. 

4. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan awal :  

1. Apersepsi  : Mengingat kembali pengertian dari jajar genjang,  

trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. 

2. Motivasi  : Memberikan contoh beberapa bangun datar yang  

berbentuk jajar genjang, trapesium, belah ketupat,  

dan layang-layang. 

Kegiatan Inti : 

1. Guru mengingatkan kembali pengertian jajar genjang, trapesium, 

belah ketupat, dan layang-layang. 

2. Guru menjelaskan cara menentukan keliling dan luas dari jajar 

genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. 

3. Guru bersama murid membuat kesimpulan 

4. Guru membagi siswa secara berkelompok dengan anggota 4 siswa 

secara heterogen, dengan menempatkan satu siswa yang menguasai 

materi dalam tiap kelompok. 

5. Guru memberikan latihan bersama untuk setiap kelompok (LKS 

Matematika, hal 57 no 5, 7a, 8 , 9). 

6. Setiap kelompok mendiskusikan latihan yang diberikan, siswa yang 

menguasai materi menjelaskan kepada anggota kelompoknya. 

7. Setiap anggota dalam kelompok diharapkan menguasai materi. 

8. Guru menunjuk salah satu anggota kelompok untuk 

mempresentasikan jawabannya di depan kelas. 

9. Guru bersama siswa bersama-sama membahas jawaban soal yang 

telah dikerjakan. 
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Kegiatan Penutup : 

1. Siswa membuat rangkuman dari materi mengenai keliling dan luas 

jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. 

2. Siswa dan guru melakukan refleksi.  

5. Sumber Belajar/ Media : 

Sumber Belajar  : Matematika Konsep dan Aplikasi VII 

     LKS Matematika, Kreatif  

Media Belajar  : Spidol, penggaris, papan tulis, dan penggaris 

6. Penilaian : 

Teknik   : Tes Tertulis 

Bentuk instrument  : Isian 

Contoh Instrumen  : 

 

1. Alas suatu jajar genjang adalah 2p dan tingginya 3p cm. jika luasnya 

216 cm
2
. Hitung panjang alas dan tingginya ! 

2. Hitung luas belah ketupat dengan panjang diagonal 8 cm dan 15 cm. 

3. Pada layang-layang ABCD di samping, panjang AC = 21 cm, BC = 20 

cm. Hitunglah panjang BD bila diketahui luasnya 252 cm
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pada gambar trapesium sama kaki AD = BC = 5 cm, AB = 11 cm, DC 

= 3 cm. Tentukan keliling dan luas trapesium tersebut ! 

 

 

 

B 

C 

D 

A 

O 

A B 

C D 

E

E 
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Penilaian dan penyelesaian : 

1. Diketahui  : Jajar genjang dengan a = 2p 

    t = 3p 

  Luas jajar genjang = 216 cm
2
 

    Ditanya : a =…? Dan t = …..?     …….. (5) 

Jawab : 

Luas jajar genjang   = a x t 

  216 = 2p x 3p 

  216 = 6p
2
 

  p
2
 = 

6

216
 

  

6

36

362







p

p

p

  …..... (10) 

Karena panjang selalu bernilai positif maka nilai p = 6 cm  

a = 2p = 2 x 6 = 12 cm 

t = 3p = 3 x 6 = 18 cm  ……… (5) 

2. Diketahui  : Diagonal belah ketupat d1 = 8 cm 

                               d2 = 15 cm 

Ditanya  : Luas belah ketupat = … ?   ……… (5) 

Jawab :  

 Luas belah ketupat  = 
2

1
x d1 x d2 

    = 
2

1
x 8 x 15 

    = 60 cm
2   

…….. (10) 

3. Diketahui  :  AC = 21 cm 

     BC = 20 cm 

     Luas layang-layang ABCD = 252 cm
2
 

Ditanya  : panjang BD = … ?    ……… (5) 
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 Jawab : 

Luas Layang-layang ABCD  = 
2

1
x d1 x d2 

   252 = 
2

1
x AC x BD 

   252 = 
2

1
x 21 x BD 

   252  = 
2

21
x BD 

   BD = 

2

21

252
 

   BD = 252 x 
21

2
 

   BD  = 24 cm   ……. (20) 

4. Diketahui  : AD = BC = 5 cm 

   AB = 11 cm 

   DC = 3 cm 

Ditanya : Keliling trapesium = ….? 

    Luas trapesium = ….?    ……. (5) 

 Jawab : 

 Keliling Trapesium ABCD  = AB + BC + CD + DA 

     = 11 + 5 + 3 + 5 

     = 24 cm   …… (10) 

 Luas Trapesium  = 
2

1
x t x (jumlah sisi sejajar) 

   Panjang AE = 4
2

8

2

311

2





CDAB
cm. 

   Panjang  222 EBAEAD   
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Mengetahui : 

Guru Matematika 

SMP N Sumberlawang 

 

 

Sukinem, S. Pd. 

NIP : 19630507198405 2 005 

Sumberlawang, Februari 2010 

Peneliti, 

 

 

 

Wahyu Esti Setyarini 

 

          

3

9

9

1625

45

45

2

2

222

222













EB

EB

EB

EB

EB

EB

  ……. (10) 

  Panjang garis selalu bernilai positif maka panjang EB = t = 3 cm. 

 Luas Trapesium = 
2

1
x t x (jumlah sisi sejajar) 

    = 
2

1
x t x (AB + DC) 

    = 
2

1
x 3 x (11 + 3) 

    = 
2

1
x 3 x 14 

 Luas Trapesium = 21 cm
2    

…….. (15) 

 

 

Skor Maksimal = 100 

 

Nilai =
Nilai Perolehan 

Skor Maksimal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

PUTARAN AKHIR 

 

Satuan Pendidikan  : SMP N Satu Atap 4 Sumberlawang 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/ Semester   : VII/ Genap 

Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segi empat dan  

segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  : 6.3 Menghitung keliling dan luas segitiga  

dan segi empat serta menggunakannya  

dalam pemecahan masalah. 

Waktu    : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

Indikator    : 6.3.1 Menurunkan rumus keliling bangun  

                                                     segitiga dan segi empat. 

 6.3.2 Menurunkan luas bangun segitiga 

dan segi empat. 

6.3.3 menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segi empat. 

A. Tujuan Pembelajaran 

1.   Siswa dapat menentukan keliling dan luas persegi. 

2.   Siswa dapat menentukan keliling dan luas persegi panjang. 

3.   Siswa dapat menentukan keliling dan luas segitiga. 

4.   Siswa dapat menentukan keliling dan luas jajar genjang. 

5.   Siswa dapat menentukan keliling dan luas trapesium. 

6.   Siswa dapat menentukan keliling dan luas belah ketupat. 

7.   Siswa dapat menentukan keliling dan luas belah ketupat. 

B. Materi Pelajaran 

Keliling dan Luas bangun datar segitiga dan segi empat. 

LAMPIRAN 27 
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C. Metode Pembelajaran 

Pembelajaran Kooperatif 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan awal :  

Apersepsi  : Mengingat kembali tentang keliling dan luas segitiga 

dan segi empat. 

Kegiatan Inti : 

1. Guru membagi siswa secara berkelompok dengan anggota 4 siswa 

secara heterogen, dengan menempatkan satu siswa yang menguasai 

materi dalam tiap kelompok. 

2. Guru memberikan latihan bersama untuk setiap kelompok. 

3. Siswa yang menguasai materi memberikan penjelasan kepada 

anggota kelompoknya tentang penyelesaian latihan. 

4. Setiap anggota dalam kelompok diharapkan menguasai materi. 

5. Guru menunjuk salah satu anggota kelompok untuk 

mempresentasikan jawabannya di depan kelas. 

6. Guru bersama siswa bersama-sama membahas jawaban soal yang 

telah dikerjakan. 

Kegiatan Penutup : 

Siswa dan guru melakukan refleksi.  

E. Sumber Belajar/ Media : 

Sumber Belajar  : Matematika Konsep dan Aplikasi VII 

     Pandai Matematika 

Media Belajar  : Spidol, penggaris, papan tulis 

F. Penilaian : 

Teknik   : Tes Tertulis 

Bentuk instrument  : Isian 

Contoh Instrumen  : 
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1. Luas sebuah persegi sama dengan luas persegi panjang yang 

panjangnya 16 cm dan lebar 4 cm. Tentukan keliling persegi tersebut ! 

2. Panjang alas suatu jajargenjang = 4y cm dan tingginya 3y cm. Jika luas 

jajargenjang itu 192 cm
2
, tentukan panjang alas dan tinggi jajargenjang 

tersebut ! 

3. ABCD adalah belah ketupat dengan panjang diagonal AC = 36 cm. 

Jika luas ABCD adalah 270 cm
2
, hitunglah panjang diagonal BD ! 

4. Hitunglah luas layang-layang, jika panjang kedua diagonalnya 12 cm 

dan 23 cm ! 

 

Penyelesaian : 

1. Diketahui  : Luas persegi = Luas persegi panjang 

    p = 16 cm 

     l = 4 cm 

Ditanya  : Keliling persegi = …. ?    …….. (5) 

 

Jawab   : 

Luas Persegi  = Luas Persegi Panjang 

s x s = p x l 

s
2
 = 16 x 4 

s
2
 = 64 

         
8

64





s

s
  

Panjang sisi persegi = 8 cm, karena panjang selalu bernilai positif. 

       ………. (10) 

  Keliling Persegi  = 4 x s 

     = 4 x 8 

  Keliling Persegi = 32 cm   ………. (10) 
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2. Diketahui  : Jajar genjang 

 a = 4y 

 t = 3y 

Luas jajar genjang = 192 cm
2
 

Ditanya  : a = …. ? dan t =….. ?   …………. (5) 

Jawab   : 

Luas Jajar genjang  = a x t 

192 = 4y x 3y 

192 = 12 y
2
 

      

4

16

16

12

192

2

2









y

y

y

y

 

  Panjang selalu bernilai positif, maka nilai y = 4 cm. ………… (15) 

  a = 4y = 4 x 4 = 16 cm 

  t = 3y = 3 x 4 = 12 cm 

3. Diketahui  : ABCD belah ketupat 

Panjang diagonal AC = 36 cm 

Luas belah ketupat ABCD = 270 cm
2
 

Ditanya  : Panjang diagonal BD = …. ?  ………… (5) 

Jawab   : 

Luas belah ketupat ABCD  = 21
2

1
xdxd  

270 = 
2

1
x AC x BD 

270 = 
2

1
x 36 x BD 

270 = 18 x BD 

       
18

270
BD  

   BD = 15 cm   ……….. (15) 
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Mengetahui : 

Guru Matematika 

SMP N Sumberlawang 

 

 

Sukinem, S. Pd. 

NIP : 19630507198405 2 005 

Sumberlawang, Februari 2010 

Peneliti, 

 

 

 

Wahyu Esti Setyarini 

 

4. Diketahui  : Layang-layang 

Panjang diagonal = 12 cm 

Panjang diagonal = 23 cm 

Ditanya  : Luas layang-layang = …. ?    …………. (5) 

Jawab   : 

Luas layang-layang  = 21
2

1
xdxd  

= 
2

1
x 12 x 23 

= 138 cm
2
   ………… (10) 

 

 

Skor Maksimal = 100 

 

Nilai = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Perolehan 

Skor Maksimal 
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REVIEW 

TANGGAPAN GURU MATEMATIKA SETELAH PENELITIAN 

UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR SOSIAL 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI PADA PELAJARAN 

MATEMATIKA DI SMP NEGERI 4 

SUMBERLAWANG 
 

(PTK pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 4 Sumberlawang) 

 

 

A. IDENTITAS GURU 

1. Nama Lengkap   : Sukinem, S. Pd. 

2. NIP   : 19630507198405 2 005 

3. Pendidikan   : S-1 

4. Pengalaman mengajar matematika SMP/ :  2 tahun 

5. Sekarang mengajar matematika SMP kelas : VII dan VIII 

B. TANGGAPAN GURU 

1. Perhatian siswa terhadap pembelajaran 

Sebelum dilakukan penelitian siswa kurang berantusias dalam mengikuti 

pelajaran matematika, siswa sering ramai saat pembelajaran. Setelah 

penelitian siswa terlihat lebih berantusias dalam belajar. 

2. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran 

Sebelum dilakukan penelitian siswa terlihat enggan mengikuti 

pembelajaran matematika, karena matematika dianggap pelajaran yang 

sulit, sehingga sangat jarang siswa terlibat dalam proses pembelajaran. 

Setelah dilakukan penelitian siswa terlihat aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

LAMPIRAN 28 
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3. Motivasi siswa 

a. Bertanya 

Sebelum dilakukan penelitian siswa kurang memiliki keberanian untuk 

menanyakan materi maupun pertanyaan yang belum jelas kepada guru 

ataupun teman lain. Setelah dilakukan penelitian jumlah siswa yang mau 

menanyakan materi ataupun pertanyaan yang belum jelas semakin 

meningkat. 

b. Mengemukakan ide 

Sebelum dilakukan penelitian siswa  masih terlihat malu untuk 

menyampaikan ide-ide mereka, siswa takut kalau ide yang mereka miliki 

tidak sesuai dengan materi, tetapi setelah penelitian siswa lebih berani 

mengungkapide-ide yang mereka miliki. 

c. Mengerjakan soal 

Sebelum dilakukan penelitian siswa malas dan tidak mau mengerjakan 

soal-soal yang diberikan guru dan selalu mengharapkan guru ataupun 

teman yang lebih pintar untuk menyelesaikan soal. 

C. KESIMPULAN SECARA UMUM 

Setelah dilakukan penelitian dan penggunaan model pembelajaran kooperatif 

dalam pembelajaran, siswa kelas VII SMP N 4 Sumberlawang lebih 

termotivasi untuk belajar 

D. SARAN GURU MATEMATIKA UNTUK TINDAK LANJUT 

Semoga dengan adanya penelitian ini, proses pembelajaran di SMP N 4 

Sumberlawang menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Penggunaan 
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bermacam-macam model maupun metode pembelajaran sangat mempengaruhi 

motivasi siswa untuk belajar. Oleh karena itu penggunaan model maupun 

metode pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan materi yang akan 

dipelajari.   

 

     Sumberlawang,    April 2010 

         Guru Matematika 

 

      

          Sukinem, S. Pd. 

     NIP. 19630507198405 2 005 




