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PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DALAM 

MENULISKAN LAMBANG PECAHAN MELALUI PENGGUNAAN 

METODE DISKUSI DI KELAS IV SDN REK-KERREK III 

KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN 

 

Oleh: Adrawi Zaini 
*)

 

 
Abstrak: Suatu problematika diajukan “bagaimana upaya peningkatan hasil belajar 

matematika dalam menuliskan lambang pecahan melalui penggunaan metode diskusi di 

Kelas IV SDN Rek-Kerrek III Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Tujuan 

yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan hasil belajar matematika dalam menuliskan 

lambang pecahan Kelas IV SDN Rek-Kerrek III dan mendeskripsikan langkah-langkah 

penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran. 

Lokasi yang ditempati penelitian adalah SDN Rek-Kerrek III Kecamatan Palengaan. 
Waktu pelaksanaan penelitian dari masing-masing siklus adalah sebagai berikut adalah 

Tanggal 10 Maret 2009 untuk  siklus I dan Tanggal 14 Maret 2009 untuk  siklus II. 

Mata pelajaran yang disajikan adalah matematika khususnya dalam menuliskan 

lambang pecahan. Kelas yang dijadikan ruang pelaksanaan praktek perbaikan baik 

siklus satu maupun siklus dua adalah Kelas IV SDN Rek-Kerrek III Kecamatan 

Palengaan Kabupaten Pamekasan. Karakteristik siswa ditinjau dari sudut usia berkisar 

10 - 11 tahun. Karena usia rata-rata adalah 10 – 11 tahun, dan kemampuan siswa 

dianggap homogen maka dalam pembelajaran dilaksanakan sistem klasikal. 

Hasil yang dicapai pada siklus dua terjadi adanya peningkatan yaitu dalam memusatkan 

perhatian, memperjelas masalah dan uraian pendapat, menganalisis pandangan, 

meningkatkan uraian, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, merumuskan 

permasalahan untuk menuliskan lambang pecahan, dalam membimbing siswa untuk 
merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan serta menarik kesimpulan untuk 

menuliskan lambang pecahan, dalam mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan 

permasalahan dan pengembangan kemampuan siswa, dalam penguasaan permasalahan 

yang didiskusikan,  memotivasi, meningkatkan perhatian, dan minat untuk menuliskan 

lambang pecahan, pada saat kegiatan inti pembelajaran untuk menuliskan lambang 

pecahan, kemampuan belajar secara bersama  untuk menuliskan lambang pecahan, 

kemampuan mengeluarkan isi pikiran atau pendapat atau ide untuk menuliskan lambang 

pecahan, dalam memahami pendapat orang lain untuk menuliskan lambang pecahan, 

dalam menutup diskusi pada kegiatan akhir pembelajaran termasuk kategori muncul, 

ada sebanyak 18 diantara 26 siswa untuk menuliskan lambang pecahan pada siklus satu 

berhasil dalam belajarnya, ada sebanyak 25 dari 26 siswa untuk menuliskan lambang 
pecahan pada siklus dua berhasil dalam belajarnya, ada sebanyak 8 dari 26 siswa untuk 

menuliskan lambang pecahan memperoleh nilai rendah pada siklus I dan siklus II ada 

sebanyak 1 dari 26 siswa untuk menuliskan lambang pecahan memperoleh nilai yang 

rendah. Jadi terlihat ada peningkatan. 

 

Kata Kunci: hasil belajar, metode diskusi 

                                                
*) Penulis adalah staf edukatif di FKIP Universitas Terbuka dpk di UPBJJ-UT Surabaya 
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I. PENDAHULUAN 

Kurikulum disusun untuk me-

wujudkan tujuan pendidikan nasional 

dengan memperhatikan tahap perkem-

bangan peserta didik dan kesesuaian-

nya dengan lingkungan, kebutuhan 

pembangunan nasional, perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kesenian sesuai dengan jenis dan 

jenjang masing-masing satuan pendi-

dikan. Dengan demikian maka kuri-

kulum Sekolah Dasar perlu memper-

timbangkan lingkungan di mana 

sekolah tersebut berada. Masih banyak 

ditemui berbagai masalah implemen-

tasi pembelajaran. Salah satu penye-

babnya adalah padatnya materi 

pelajaran dan langkahnya model 

pembelajaran yang kreatif dan 

bervariasi, sehingga mengakibatkan 

munculnya  pembelajaran yang 

cenderung berpusat pada guru dan 

bukan pada muid. 

Pada prinsipnya siswa sebagai 

peserta didik menurut Hera Lestari 

Mikarsa, (2005:1.2) memiliki common 

sense tentang belajar, yakni bahwa 

belajar memiliki peranan yang sangat 

penting. Atas dasar itulah maka siswa 

selalu termotivasi untuk belajar. Di 

samping itu siswa menyadari bahwa 

dirinya merupakan makhluk individual 

dan makhluk sosial sehingga siswa 

termotivasi untuk mencapai kebutu-

hannya yakni kebutuhan belajar. 

Siswa pada hakikatnya adalah 

makhluk sosial, yang sejak lahir tidak 

dapat hidup sendiri tanpa bantuan 

orang lain. Siswa akan merasa 

berbahagia kalau dia bukan hanya 

karena memperoleh bantuan dari 

sesama manusia, akan tetapi juga dia 

memberikan bantuan kepada orang 

lain sesuai dengan kemampuan yang 

dia miliki Winataputra, S.U., 

2003:1.9). 

Keberhasilan dalam mencapai 

tugas/sesuatu yang menantang 

menurut Hera Lestari Mikarsa 

(2005:5.28) dapat membuat siswa 

lebih kompeten, sehingga meningkat-

kan self efficasy-nya. Guru bertindak 

sebagai pendidik, pengajar, dan 

pembimbing, sedangkan murid adalah 

belajar dan belajar. Belajar menurut 

Gagne (dalam Winataputra, S.U., 

2005:2.3) adalah suatu proses di mana 

suatu organisme berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman. 

Ada tiga atribut pokok atau ciri 

utama belajar yakni proses, perubahan 

perilaku, dan pengalaman. Dilihat dari 

dimensi proses Winataputra, S.U. 

(2005:2.3) mengemukakan bahwa 

belajar adalah proses mental dan 

emosional atau proses berpikir dan 

merasakan. Jadi peserta didik 

dikatakan belajar apabila pikiran dan 

perasaannya aktif. 

Pembelajaran merupakan kegi-

atan yang bertujuan yang banyak 

melibatkan aktivitas siswa dan 

aktivitas guru, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah disusun di 

perlukan alternatif metode pembe-

lajaran yang dapat dijadikan sebagai 

alat untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Menurut Sudjana, N 

(2004:76) proses belajar mengajar 

yang baik hendaknya mempergunakan 

berbagai jenis metode mengajar secara 

bergantian atau saling bahu membahu 

satu sama lain. Metode mengajar 

merupakan salah satu komponen yang 

harus ada dalam kegiatan pembe-

lajaran. Pada dasarnya metode menga-

jar merupakan suatu cara atau tehnik 

yang digunakan oleh guru dalam 

melakukan interaksi dengan siswa 

dalam proses pembelajaran. Metode 

mengajar menurut Sudjana, N 

(2004:76) adalah cara yang diper-
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gunakan guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. Masing-

masing metode ada kelemahan serta 

keuntungannya. Sehubungan dengan 

hal tersebut maka tugas guru menurut 

Sudjana, N (2004:77) adalah memilih 

berbagai metode yang tepat untuk 

menciptakan proses belajar mengajar. 

Ketepatan penggunaan metode menga-

jar sangat bergantung kepada tujuan. 

Menurut Winataputra, S.U. (2005: 

4.13) metode mengajar yang diper- 

gunakan adalah: (1) Metode Ceramah 

(lecture), (2) Metode Diskusi, (3) 

Metode Simulasi, (4) Metode Diskusi, 

dan (5) Metode Eksperimen. Sedang-

kan metode mengajar yang sampai 

saat ini masih banyak dipergunakan 

dalam proses belajar mengajar 

menurut Sudjana, N (2004:89) adalah 

sebagai berikut: (1) Metode Ceramah, 

(2) Metode Tanya Jawab, (3) Metode 

Diskusi, (4) Metode Tugas Belajar dan 

Resitasi, (5) Metode Kerja Kelompok, 

(6) Metode Diskusi dan Eksperimen, 

(7) Metode Sosiodrama, (8) Metode 

Problem Solving, (9) Metode Latihan, 

(10) Metode Karya Wisata, (11) 

Metode Resource Person (Manusia 

Sumber), dan (12) Metode Simulasi. 

Dengan banyaknya metode 

mengajar sebagaimana disebutkan di 

atas maka peranan metode mengajar 

sebagai alat dan cara dalam 

menciptakan proses belajar mengajar 

memegang posisi penting. Dengan 

metode mengajar diharapkan dapat 

tumbuh berbagai kegiatan belajar 

siswa sehubungan dengan kegiatan 

mengajar guru. Dalam proses pembe-

lajaran seorang guru mempunyai 

harapan agar nantinya siswa dapat 

menguasai materi yang telah disajikan 

sehingga pada akhirnya terjadi 

perubahan-perubahan perilaku yang 

baik yang berupa pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan. Karena itu ketepa-

tan penggunaan metode mengajar 

sangat bergantung kepada tujuan, isi 

proses belajar mengajar, dan kegiatan 

belajar mengajar itu sendiri atau 

dengan kata lain, terciptanya interaksi 

edukatif. Karena dalam interaksi guru 

berperan sebagai penggerak atau 

pembimbing, sedangkan siswa berpe-

ran sebagai penerima atau yang 

dibimbing. 

Menurut Sudjana, N (2004:76) 

proses interaksi akan berjalan baik 

kalau siswa banyak aktif dibandingkan 

dengan guru. Oleh karenanya metode 

mengajar yang baik adalah metode 

yang dapat menumbuhkan kegiatan 

belajar siswa. Lain halnya dengan 

pendapat Muhammad Ali (1992:38) 

proses interaksi yang terjadi dalam 

pembelajaran tergantung pada pende-

katan yang digunakan. Pendekatan 

imposisi mempunyai ciri, guru 

menyampaikan bahan pelajaran dengan 
melalui penuturan, atau dengan 

dilontarkan (ekspositoris) isi pelajaran 

kepada siswa. Memang secara 

tradisional menurut Muhammad Ali 

(1992:24) mengajar diartikan sebagai 

suatu proses penyampaian pengetahuan 
atau keterampilan yang berkaitan 

dengan suatu mata pelajaran tertentu 

kepada siswa sebagaimana yang 

dituntut dalam penguasaan mata 

pelajaran tersebut. 

Dari pengertian tersebut maka 

jelaslah bahwa inti kegiatan mengajar 

adalah menyampaikan bahan 

pelajaran, dan menghafalkan apa yang 

diajarkan atau terhadap apa yang 

dijelaskan oleh guru. Kenyataan untuk 

sementara ini menunjukkan adanya 

indikasi yang teridentifikasi seperti 

berikut: 

1. Metode diskusi telah digunakan 

dalam menyajikan materi pelajaran 

Matematika khususnya dalam 
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menuliskan lambang pecahan di 

Kelas IV SDN Rek-Kerrek III 

Kecamatan Palengaan Kabupaten 

Pamekasan. 

2. Ada sebagian siswa aktif 

memperhatikan penjelasan dan 

dapat menyelesaikan tugas 

pembelajaran dalam menuliskan 

lambang pecahan  dengan baik 

pada saat berdiskusi, dan setelah 

diberi tes akhir hasil belajar siswa 

lemah, dan ada sebagian siswa 

aktif memperhatikan penjelasan 

dan dapat menyelesaikan tugas 

pembelajaran dalam menuliskan 

lambang pecahan  dengan baik 

pada saat berdiskusi, dan setelah 

diberi tes akhir hasil belajar siswa 

baik 

3. Ada sebagian siswa kurang aktif 

memperhatikan penjelasan dan 

tidak dapat menyelesaikan tugas 

pembelajaran dalam menuliskan 

lambang pecahan  dengan baik 

pada saat berdiskusi, dan setelah 

diberi tes akhir hasil belajar siswa 

lemah, dan ada sebagian siswa 

kurang aktif memperhatikan 

penjelasan dan tidak dapat 

menyelesaikan tugas pembelajaran 

dalam menuliskan lambang 

pecahan  dengan baik pada saat 

berdiskusi, dan setelah diberi tes 

akhir hasil belajar siswa baik 

4. Ada 30% dari jumlah sebanyak 26 

siswa gagal dalam belajarnya 

karena hasil belajarnya = 5. Ada 

30% dari jumlah sebanyak 26 

siswa kurang berhasil dalam 

belajarnya karena hasil belajarnya 

= 6, dan ada 40% dari jumlah 

sebanyak 26 siswa berhasil dengan 

baik dalam belajarnya karena hasil 

belajarnya = 7 ke atas 

Dari harapan dan kenyataan 

sebagaimana disebutkan di atas maka 

timbullah permasalahan yang jika 

dirumuskan berkisar pada pertanyaan 

sebagai berikut: “Bagaimana upaya 

peningkatan hasil belajar matematika 

dalam menuliskan lambang pecahan 

melalui penggunaan metode diskusi di 

Kelas IV SDN Rek-Kerrek III 

Kecamatan Palengaan Kabupaten 

Pamekasan”. 

Tujuan yang ingin dicapai 

adalah (1) mendeskripsikan hasil 

belajar Matematika dalam menuliskan 

lambang pecahan Kelas IV SDN Rek-

Kerrek III Kecamatan Palengaan 
Kabupaten Pamekasan dalam 
mempertinggi tingkat penguasaan siswa 
SDN Rek-Kerrek III Kecamatan 

Palengaan Kabupaten Pamekasan Kelas 
IV terhadap materi pelajaran matematika 
dalam menuliskan lambang pecahan, dan 
(2) Mendes-kripsikan langkah-langkah 
penggunaan metode diskusi dalam 
pembelajaran 

Penelitian ini memiliki 

konstribusi atau bermanfaat bagi 

banyak pihak terkait dengan penelitian 

tindakan kelas. Manfaatnya, adalah  

1. Bagi guru dapat memperbaiki 

pembelajaran yang dikelolanya 

karena sasaran akhir Penelitian 

Tindakan Kelas adalah perbaikan 

pembelajaran dari satu siklus ke siklus 
berikutnya. Guru dapat berkembang 
secara profesional karena dapat 
menunjukkan kemampuan menilai dan 
memperbaiki pembelajaran dari satu 
siklus ke siklus berikutnya, membuat 
guru lebih percaya diri untuk 
mengadakan refleksi terkait dengan 
pelaksanaan pembelajaran atau 
perbaikan pembelajaran dari satu 

siklus ke siklus berikutnya, dan 
guru mendapat kesempatan untuk 
berperan aktif mengembangkan 
pengetahuan dan keterampilan 
sendiri. 

2. Manfaat bagi pembelajaran atau 

siswa dapat meningkatkan hasil 
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belajar siswa khususnya dalam 

mata pelajaran Matematika dalam 

menuliskan lambang pecahan, dan 

sikap kritis menjadi model bagi 

siswa untuk menyikapi kinerjanya 

secara individual dapat menjadi 

peneliti bagi hasil belajarnya. 

3. Manfaat bagi institusi atau sekolah 

mempunyai kesempatan untuk 

berkembang pesat atas persetujuan 

Kepala Sekolah dan atau atasan 

yang berwenang seperti halnya 

Pengawas TK/SD, pengelolaan 
kegiatan sekolah secara keseluruhan 
khususnya dalam pelaksanaan 
perbaikan pembelajaran, dapat 
disebarkan ke sekolah lain yang 

mempunyai kesempatan untuk 

berubah secara menyeluruh, 
sumbangan positif terhadap kemajuan 
sekolah, karena guru perlu 
merencanakan dan melaksanakan 
perbaikan pembelajaran, perbaikan 

proses dan hasil belajar, dan 

kondusifnya iklim pendidikan di 

sekolah, dan dapat dijadikan bahan 

pustaka atau kajian pustaka bagi 

peningkatan mutu lulusan atau 

mutu pembelajaran dalam setiap 

tingkatan kelas di SDN Rek-

Kerrek III Kecamatan Palengaan 

Kabupaten Pamekasan. 

II. KAJIAN PUSTAKA 
Setiap peserta didik dalam 

pembelajaran pada saat menggunakan 

metode diskusi diharapkan terlibat 

aktif dalam berdiskusi untuk mencari 

kemufakatan dalam berbagai aspek 

pembelajaran. Jika peserta didik 

berperan aktif, akan mampu 

memperoleh hasil belajar secara 

optimal. Bagi guru agar dapat 

menguasai penggunaan metode 

diskusi dengan baik diperlukan latihan 

secara sistematis karena metode 

diskusi menenamkan kedisiplinan 

siswa, dan meningkatkan pengetahuan 

dalam mengajukan pendapat dan 

menarik suatu kesimpulan. Dengan 

perkataan lain, dominasi guru di dalam 

kelas haruslah dikurangi sehingga 

tersedia kesempatan bagi siswa untuk 

berpartisipasi secara aktif. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan guru dalam 

kaitan ini adalah memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

berdiskusi kelompok. Melalui diskusi 

kelompok diharapkan dapat berpikir 
secara lebih kritis serta mampu 
mengungkapkan pikiran dan perasaannya 
dengan baik. 

Tidak semua pembicaraan 

yang dilakukan oleh sekelompok kecil 

peserta didik  dapat disebut sebagai 

diskusi. Agar dapat disebut sebagai 

diskusi menurut Winataputra, S.U. 

(2005:2.14) ada beberapa syarat yang 

harus harus dipenuhi, yaitu: (1) 

Melibatkan kelompok, yang 

anggotanya berkisar antara 3-9 orang, 

(2) Berlangsung dalam situasi tatap 

muka yang informal, artinya semua 

anggota berkesempatan saling melihat, 

mendengar, serta berkomunikasi 

secara bebas dan langsung, (3) 

Mempunyai tujuan yang mengikat 

anggota kelompok sehingga terjadi 

kerja sama untuk mencapainya, (4) 

Berlangsung menurut proses yang 

teratur dan sistematis menuju kepada 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

Metode diskusi ini sering 
digunakan dalam pembelajaran kelompok, 
umpamanya kalau menggunakan 
pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif dan 
keterampilan proses dalam pembelajaran 
metode ini cenderung digunakan. Metode 
mengajar diskusi menurut Winataputra, 
S.U. (2.16) merupakan cara mengajar 
dalam pembahasan dan penyajian 
materinya melalui suatu problema atau 

pertanyaan yang harus diselesaikan 

berdasarkan pendapat atau keputusan 

secara bersama. 
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Metode diskusi memiliki karak-
teristik, dan pengalaman belajar menurut 
Winataputra, S.U. (2005:2.18) tentang 
pengalaman belajar (learning experience) 
sebagai berikut: (1) Bahan pelajaran 
dengan topik permasalahan/ persoalan, 
(2) Adanya pembentukan kelompok, (3) 

Ada yang mengatur pembicaraan, (4) 

Aktivitas siswa berpendapat, (5) 

Mengarah pada suatu kesimpulan/ 

pendapat bersama, (6) Guru lebih 

berperan sebagai pembimbing/ 

motivator, (7) Siswa sebagai objek dan 

subjek dalam pembelajaran, (8) 

Melatih sistematika logika berpikir, 

dan (8) Melatih bahasa lisan. 

Sedangkan pengalaman belajar peserta 

didik dapat dijabarkan sebagai berikut: 

(1) Pemahaman terhadap persoalan 
belajar bersama (cooperative learning), (2) 
Pendapat orang lain, (3) Pembentukan 
rasa solidaritas terhadap pengambilan 
keputusan, (4) Menerapkan cara 
menyelesaikan persoalan, (5) Menerapkan 
cara menyampaikan pendapat. 
2. Keuntungan dan Kelemahan 

Metode Diskusi 

Keuntungan atau keunggulan 

metode diskusi menurut Winataputra, 

S.U. (2005:2.18) dapat dijabarkan 

sebagai berikut: (1) Siswa bertukar 

pikiran, (2) Siswa dapat menghayati 

permasalahan, (3) Merangsang siswa 

untuk berpendapat, (4) Dapat 

mengembangkan rasa tanggung 

jawab/solidaritas, (5) Membina 

kemampuan berbicara, (6) Siswa 

belajar memahami pikiran orang lain, 

dan (7) Memberikan kesempatan 

belajar. Sedangkan kelemahan metode 

diskusi menurut Winataputra, S.U. 

(2005:2.18) dapat dijabarkan sebagai 

berikut: (1) Relatif memerlukan waktu 

yang banyak, (2) Apabila siswa tidak 

memahami konsep dasar, diskusi tidak 

efektif, (3) Terdapat perbedaan 

kemampuan perbendaharaan bahasa, 

(4) Apabila guru tidak dapat 

membimbing diskusi tidak efektif 

Prosedur metode diskusi menurut 
Winataputra, S.U. (2005:2.17) hampir 
sama dengan belajar kelompok, yaitu: (1) 
Merumuskan masalah berdasarkan topic 
bahasan dan tujuan pembelajaran, (2) 
Identifikasi masalah, (3) Analisis masalah, 
(4) Analisis masalah/topik, (4) Penyusunan 
laporan, (5) Presentasi kelompok, (6) 
Menyimpulkan hasil diskusi 
Kompetensi atau kemampuan guru 

yang harus diperhatikan menurut 

Winataputra, S.U. (2005:2.18) untuk 

menunjang keberhasilan diskusi 

diantaranya adalah: (1) Mampu 

merumuskan permasalahan sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku, (2) 

Mampu membimbing siswa untuk 

merumuskan dan mengidentifikasi 
permasalahan serta menarik kesimpulan, 
(3) Mampu mengelompokkan siswa sesuai 
dengan kebutuhan permasalahan dan 
pengembangan kemampuan siswa, (4) 
Mampu mengelola pembelajaran melalui 
diskusi, (5) Menguasai permasalahan 
yang didiskusikan. Sedangkan kompetensi 
atau kemampuan siswa menurut 
Winataputra, S.U. (2005:2.18) yang harus 
diperhatikan untuk menunjang pelaksana-
an diskusi di antaranya: (1) Memiliki 
motivasi, perhatian, dan minat dalam 
berdiskusi, (2) Mampu melaksanakan 
diskusi, (3) Mampu belajar secara 
bersama, (4) Mampu mengeluarkan isi 
pikiran atau pendapat/ide, (5) Mampu 
memahami pendapat orang lain. 

Belajar menurut Gagne (dalam 

Winataputra, S.U., 2005:2.3) adalah 

suatu proses di mana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman. Dari pengertian tersebut 

terdapat tiga atribut pokok atau ciri 

utama belajar yakni proses, perubahan 

perilaku, dan pengalaman. Dilihat dari 

dimensi proses Winataputra, S.U. 

(2005:2.3) mengemukakan bahwa 
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belajar adalah proses mental dan 

emosional atau proses berpikir dan 

merasakan. Jadi peserta didik 

dikatakan belajar apabila pikiran dan 

perasaannya aktif. 

Hasil belajar menurut Djadja 

Badjuri (dalam Winataputra, S.U., 

2005:2.5) berupa perubahan perilaku 

atau tingkah laku. Pesertadidik yang 

belajar akan berubah atau bertambah 

perilakunya, baik yang berupa 

pengetahuan, keterampilan motorik, 

atau penguasaan nilai-nilai (sikap). 

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar 
adalah perubahan yangdihasilkan dari 
pengalaman (interaksi dengan 
lingkungan), di mana proses mental dan 
emosional terjadi. Selanjutnya, Djadja 
Badjuri (dalam Winataputra, S.U., 
2005:2.6) mengemukakan bahwa 

belajar adalah mengalami, dalam arti 

belajar terjadi di dalam interaksi 

antara individu dengan lingkungan, 

baik lingkungan fisi8k maupun 

lingkungan sosial. 

Menurut Sumantri, M (1999:18) 
hasil belajar merupakan kemampuan 

siswa dalam memenuhi suatu tahapan 

pencapaian pengalaman belajar dalam 

satu kompetensi dasar. Menurut 

Sudjana, N (2005:22) hasil balajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa ia menerima 

pengalaman belajar. Bentuk-bentuk 

hasil belajar siswa Sekolah Dasar 

dapat berupa kebiasaan, keterampilan, 

himpunan tanggapan, hafalan, 

kemapuan menganalisis, dan sikap 

serta rujukan nilai. 

Menurut pendapat Peter 

(dalam Winataputra, S.U., 2005:2.6) 

proses dan hasil belajar siswa 

bergantung pada kompetensi guru dan 

keterampilan mengajarnya. Menurut 
pendapat Taba (dalam Winataputra, S.U., 
2005:2.6) bahwa keefektifan pembelajaran 
dipengaruhi oleh karakteristik guru dan 

siswa, bahan pelajaran dan aspek lain 
yang berkenaan dengan situasi 
pembelajaran 

Dari pendapat para ahli di atas, 

dapat disimpulkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah: (1) Kompetensi Dasar, (2) 

Penguasaan kompetensi oleh guru, (3) 

Keterampilan guru dalam mengajar, 

(4) Karakteristik guru dan siswa, (5) 

Bahan pelajaran, (6) Situasi dan 

kondisi pembelajaran 

Tingkah laku sebagai hasil dari 

proses belajar dipengaruhi oleh faktor 

internal yaitu faktor dalam diri peserta 

didik, dan faktor eksternal yakni faktor 

yang berasal dari luar diri peserta 

didik. Menurut Sudjana, N (1989:8) 

hasil interaksi berupa perubahan 

tingkah laku dapat bermakna sesuai 

dengan hakikat belajar sebagai suatu 

proses. Banyak faktor yang terdapat 

dalam faktor internal. Yang tergolong 

pada faktor internal  menurut 

Rachman Ntawidjaja (1989:16) dapat 

dijabarkan sebagai berikut: (a) Faktor 

jasmaniah (fisiologis), (b) Faktor 

psikologis, dan (c) Faktor kematangan 

fisik maupun psikis. Pada faktor 

jasmaniah terdapat faktor yang bersifat 

bawaan dan yang diperoleh. Yang 

termasuk pada faktor jasmaniah ini 

adalah penglihatan, pendengaran, dan 

struktur tubuh, dan sebagainya yang 

relevan dengan hal tersebut. 

Faktor psikologis terdiri atas 

faktor intelektif, dan faktor non 

intelektif. Pada faktor intelektif 

meliputi faktor potensial yakni 

kecerdasan dan bakat, faktor 

kecakapan nyata yakni hasil belajar 

yang telah dimiliki. Sedangkan faktor 

non intelektif adalah unsur-unsur 

kepribadian tertentu, seperti halnya 

sikap, kebiasaan belajar, minat belajar, 

kebutuhan belajar, motivasi belajar, 

emosi dan penyesuaian diri. Demikian 
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pula pada faktor eksternal, yaitu faktor 

eksternal (faktor di luar diri) individu 

atau peserta didik menurut Rachman 

Natawidjaja (1989: 17) adalah: 

a. Faktor sosial meliputi faktor-faktor 
berikut: (1) Lingkungan keluarga, (2) 
Lingkungan sekolah, (3) Lingkungan 
msyarakat, (4) Lingkungan kelompok 

b. Faktor budaya seperti halnya adat 
istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi 
dan kesenian. 

c. Faktor lingkungan fisik seperti halnya 
fasilitas belajar, dan termasuk pula 
iklim beljar. 

d. Faktor lingkungan spiritual atau 
keagamaan. 

Pada faktor lingkungan keluarga 
menyangkut masalah situasi dalam 
keluarga itu sendiri, adakalanya situasi 

dalam keluarga itu menunjang 

terhadap proses belajaranak, dan 

adakalanya, situasi dalam keluarga ada 

yang kurang menunjang proses belajar 

anak, seperti halnya kekacauan rumah 

tangga (broken home), kurangnya 
perhatian dalam belajarnya dan kurangnya 
fasilitas belajar. Adakalanya juga karena 
tidak dapat memanfaatkan waktu belajar, 
sehingga proses belajar anak cenderung 
tidak terencana, dan bahkan kurang 
terarah sehingga pada akhirnya hal yang 
demikian itu akan mempengaruhi hasil 
belajarnya. 

Faktor lingkungan sekolah, 

adakalanya faktor lingkungan sekolah 

itu menunjang, dan adakalanya faktor 

lingkungan sekolah itu kurang 

menunjang proses pembelajaran 

seperti halnya cara guru menyajikan 

materi atau sedang membahas materi 

tertentu dengan menggunakan model-

model tertentu saja, sikap guru yang 

kurang bersikap interaktif, kurikulum 

atau materi modul yang sedang 

dipelajari atau sedang dibahas, dan 

perlengkapan belajar yang kurang 

memadai. 

Perlengkapan belajar yang 

kurang memadai dalam hal ini bukan 

disebabkan karena bahan pelajarannya 

kurang, tetapi yang sering terjadi 

adalah karena terlambatnya bahan 

pembelajaran di tempat peserta didik 

belajar tidak ada sama sekali karena 

juahnya transportasi. Disamping itu 

juga cara dan alat evaluasi yang 

digunakan pada setiap kegiatan akhir 

pembelajaran, alat evaluasi yang 

menunjang terhadap perolehan belajar 

peserta didik cenderung memiliki 

validitas, memiliki reliabilitas, 

memiliki kemudahan, dan memiliki 

norma tertentu. 

Selain hal di atas, adalah alat 

evaluasi yang benar-benar menunjang 

terhadap tercapainya tujuan 

pembelajaran atau tujuan instruksional 

sebagaimana terdapat dalam setiap 

bahan ajar, misalnya berupa tugas 

belajar. Demikian pula mengenai 

ruang belajar di dalam kelas 

pembelajaran, sistem administrasi, 

waktu belajar, keadaan kursi dan meja, 

serta situasi sosial di dalam kelas 

pembelajaran, ada yang terlihat baik, 

dan ada pula yang kurang baik. 

Pada faktor lingkungan sosial 

masyarakat ada yang memadai, dan 

adakalanya juga kurang memadai 

seperti halnya pengaruh negatif dari 

pengulangan, situasi masyarakat yang 

kacau, adanya gangguan kebudayaan 

seperti film, bacaan-bacaan, dan 

sebagainya. Dalam pergaulan 

kadangkala terjadi: (a) Pergaualan atas 

dasar kesenangan berkawan, biasanya 

proses dan hasil belajarnya homogen, 

(b) Adakalanya juga pergaulan itu 

didasari atas kesamaan minat, 

terutama yang berkaitan dengan minat 

belajar, dan biasanya hasil belajar 

peserta didik cenderung heterogen. 

Jika pergaulan belajar itu didasari oleh 

motivasi dan minat belajar maka ada 
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kecenderungan bagi peserta didik 

tersebut memperoleh hasil belajar 

yang optimal, karena hal ini diwarnai 

oleh semangat belajar yang cukup 

tinggi, dan motivasi belajar peserta 

didik cukup tinggi. Demikian pula 

tentang situasi masyarakat, situasi 

masyarakat yang kurang menunjang 

karena disebabkan oleh beberapa hal, 

seperti halnya: (a) Gangguan 

keamanan, (b) Seringnya terjadi 

pencurian, (c) Adanya judi di tempat-

tempat tertentu di lingkungan 

masyarakat, (d) Adanya gangguan 

kebudayaan seperti halnya (1) 

Gangguan film, dan (2) Adanya buku-

buku bacaan yang kurang menunjang 

terhadap proses pembelajarannya. 

Matematika merupakan ilmu 
universal yang mendasari perkembangan 
teknologi modern, mempunyai peran 

penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. 

Perkembangan pesat dibidang 

teknologi informasi dan komunikasi 

dewasa ini dilandasi oleh 

perkembangan matematika di bidang 

teori bilangan, aljabar, analisis, teori 

peluang dan matematika deskrit. 

Untuk menguasai dan mencipta 

teknologi di masa depan diperlukan 

penguasaan matematika yang kuat 

sejak dini. 

Tujuan mata pelajaran matema-
tika menurut kurikulum 2004 adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: (1) Memahami 

konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien 

dan tepat dalam pemecahan masalah, 

(2) Menggunakan penalaran pada pola 

dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, 
menyusun bukti, atau menjelaskan 
gagasan dan pernyataan matematika, (3) 

Memecahkan masalah yang meliputi 
kemampuan memahami masalah, 
meranang model matematika, 
menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh, (4) 

Mengomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau 

masalah, (5) memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap 

ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. Sedangkan ruang 

lingkup mata pelajaran matematika 

pada satuan pendidikan SD/MI 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

(1) Bilangan, (2) Geometri dan 

pengukuran, (3) Pengolahan data. 

 

III. PELAKSANAAN PERBAIKAN 
Lokasi yang ditempati 

penelitian adalah SDN Rek-Kerrek III 

Kecamatan Palengaan Kabupaten 

Pamekasan, dan sekolah ini 

merupakan tempat penulis 

bertugas.Waktu pelaksanaan 

penelitian dari masing-masing siklus 

adalah sebagai berikut: (1) Tanggal 10 

Maret 2009 untuk  siklus pertama, (2) 

Tanggal 14 Maret 2009 untuk  siklus 

kedua. 

Mata pelajaran yang disajikan 

untuk mata pelajaran eksakta adalah 

matematika khususnya dalam 

menuliskan lambang pecahan. Kelas 

yang dijadikan ruang pelaksanaan 

praktek perbaikan baik siklus satu 

maupun siklus dua adalah Kelas IV 

SDN Rek-Kerrek III Kecamatan 

Palengaan Kabupaten Pamekasan. 

Karakteristik siswa ditinjau dari sudut 

usia berkisar 10 - 11 tahun. Karena 

usia rata-rata adalah 10 – 11 tahun, 

dan kemampuan siswa dianggap 
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homogen maka dalam pembelajaran 

dilaksanakan sistem klasikal.  

Refleksi, hasil pengamatan 

adalah dalam memusatkan perhatian 

pada saat pembelajaran untuk 

menuliskan lambang pecahan 

termasuk dalam kategori muncul. 

Dalam hal memperjelas masalah dan 

uraian pendapat untuk menuliskan 

lambang pecahan termasuk dalam 

kategori muncul. Dalam hal 

menganalisis pandangan pada saat 

pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan termasuk dalam 

kategori tidak muncul. Dalam 

meningkatkan uraian pada saat 

pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan termasuk kategori 

tidak muncul. Dalam menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi pada saat 

berdiskusi untuk menuliskan lambang 

pecahan termasuk dalam kategori muncul. 
Dalam merumuskan permasalahan pada 
saat berdiskusi untuk menuliskan lambang 
pecahan termasuk dalam kategori tidak 
muncul. Dalam membimbing siswa untuk 
merumuskan dan mengidentifikasi 
permasalahan serta menarik kesimpulan 
pada saat pembelajaran untuk menuliskan 
lambang pecahan termasuk dalam katgori 
cukup. Dalam Mengelompokkan siswa 
sesuai dengan kebutuhan permasalahan 
dan pengembangan kemampuan siswa 
pada saat pembelajaran untuk menuliskan 
lambang pecahan termasuk kategori 
muncul. Dalam penguasaan 
permasalahan yang didiskusikan pada 
saat pembelajaran termasuk kategori 

muncul. Dalam memotivasi, 

meningkatkan perhatian, dan minat 

dalam berdiskusi untuk menuliskan 

lambang pecahan termasuk dalam 

kategori tidak muncul. Dalam 

melaksanakan diskusi pada saat 

pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan termasuk kategori 

muncul. Kemampuan belajar secara 

bersama  pada saat pembelajaran 

untuk menuliskan lambang pecahan 

termasuk dalam kategori tidak 

muncul. Kemampuan mengeluarkan 

isi pikiran atau pendapatatau ide pada 

saat pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan termasuk kategori 

muncul. Dalam memahami pendapat 

orang lain pada saat pembelajaran 

untuk menuliskan lambang pecahan 

termasuk dalam kategori tidak 

muncul. Dalam menutup diskusi pada 

saat pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan termasuk kategori 

muncul 

Sedangkan hasil pengamatan 

pada siklus dua terjadi adanya 

peningkatan pada sebagian aspek 

penilaian yaitu dalam memusatkan 

perhatian pada saat pembelajaran 

untuk menuliskan lambang pecahan 

termasuk dalam kategori muncul. 

Dalam hal memperjelas masalah dan 

uraian pendapat pada saat 

pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan termasuk dalam 

kategori muncul. Dalam hal 

menganalisis pandangan pada saat 

pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan termasuk dalam 

kategori muncul. Dalam meningkatkan 

uraian pada saat pembelajaran untuk 
menuliskan lambang pecahan termasuk 
kategori muncul. Dalam menyebarkan 
kesempatan berpartisipasi pada saat 
berdiskusi untuk menuliskan lambang 

pecahan termasuk dalam kategori 

muncul. Dalam merumuskan 

permasalahan pada saat berdiskusi 

untuk menuliskan lambang pecahan 

termasuk dalam kategori muncul. 

Dalam membimbing siswa untuk 

merumuskan dan mengidentifikasi 

permasalahan serta menarik 

kesimpulan pada saat pembelajaran 

untuk menuliskan lambang pecahan 

termasuk dalam katgori baik. Dalam 
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mengelompokkan siswa sesuai dengan 

kebutuhan permasalahan dan 

pengembangan kemampuan siswa 

pada saat pembelajaran untuk 

menuliskan lambang pecahan 

termasuk kategori muncul. Dalam 

penguasaan permasalahan yang 

didiskusikan pada saat pembelajaran 

untuk menuliskan lambang pecahan 

termasuk kategori muncul. Dalam 

memotivasi, meningkatkan perhatian, 

dan minat dalam berdiskusi pada saat 

pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan termasuk dalam 

kategori muncul. Dalam melaksanakan 

diskusi pada saat pembelajaran untuk 

menuliskan lambang pecahan 

termasuk kategori muncul. 

Kemampuan belajar secara bersama  

pada saat pembelajaran untuk 

menuliskan lambang pecahan 

termasuk dalam kategori muncul. 

Kemampuan mengeluarkan isi pikiran 

atau pendapat atau ide pada saat 

pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan termasuk dalam 

kategori muncul. Dalam memahami 

pendapat orang lain pada saat 

berdiskusi untuk menuliskan lambang 

pecahan termasuk dalam kategori 

muncul. Dalam menutup diskusi pada 

saat pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan termasuk dalam 

kategori muncul. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data tentang 

rencana perbaikan pembelajaran, hasil 

pengamatan dan hasil tes akhir maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam memusatkan perhatian pada 

saat pembelajaran untuk 

menuliskan lambang pecahan, 

dalam hal memperjelas masalah 

dan uraian pendapat pada saat 

berdiskusi untuk menuliskan 

lambang pecahan, Dalam hal 

menganalisis pandangan pada saat 

pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan, dalam 

meningkatkan uraian pada saat 

pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan, dalam 

menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi pada saat berdiskusi 

untuk menuliskan lambang 

pecahan termasuk dalam kategori 

baik, salam merumuskan 

permasalahan pada saat berdiskusi 

untuk menuliskan lambang 

pecahan, dalam membimbing 

siswa untuk merumuskan dan 

mengidentifikasi permasalahan 

serta menarik kesimpulan pada 

saat berdiskusi untuk menuliskan 

lambang pecahan, dalam 

mengelompokkan siswa sesuai 

dengan kebutuhan permasalahan 

dan pengembangan kemampuan 

siswa pada saat berdiskusi untuk 

menuliskan lambang pecahan , 

dalam penguasaan permasalahan 

yang didiskusikan untuk 

menuliskan lambang pecahan, 

dalam memotivasi, meningkatkan 

perhatian, dan minat dalam 

berdiskusi untuk menuliskan 

lambang pecahan,dalam 

pelaksanaan diskusi pada saat 

kegiatan inti untuk menuliskan 

lambang pecahan, kemampuan 

belajar secara bersama  pada saat 

berdiskusi, kemampuan 

mengeluarkan isi pikiran atau 

pendapat atau ide pada saat 

berdiskusi untuk menuliskan 

lambang pecahan, dalam 

memahami pendapat orang lain 

pada saat berdiskusi untuk 

menuliskan lambang pecahan, 

dalam menutup diskusi pada akhir 

pelaksanaan diskusi saat 

pembelajaran berlangsung untuk 
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menuliskan lambang pecahan 

termasuk dalam kategori baik 

2. Hasil pengamatan pada siklus dua 

terjadi adanya peningkatan yaitu 

dalam memusatkan perhatian pada 

saat pembelajaran untuk 

menuliskan lambang pecahan, 

dalam hal memperjelas masalah 

dan uraian pendapat pada saat 

berdiskusi untuk menuliskan 

lambang pecahan, dalam hal 

menganalisis pandangan pada saat 

pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan, pada saat 

meningkatkan uraian pada saat 

pembelajaran untuk menuliskan 
lambang pecahan, dalam menyebar-
kan kesempatan berpartisipasi pada 
saat berdiskusi pada saat 
pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan, dalam 

merumuskan permasalahan pada 

saat berdiskusi untuk menuliskan 

lambang pecahan, dalam mem-

bimbing siswa untuk merumuskan 

dan mengidentifikasi permasalah-

an serta menarik kesimpulan pada 

saat berdiskusi untuk menuliskan 

lambang pecahan, dalam menge-

lompokkan siswa sesuai dengan 

kebutuhan permasalahan dan 

pengembangan kemampuan siswa 

pada saat berdiskusi untuk 

menuliskan lambang pecahan, 

dalam penguasaan permasalahan 

yang didiskusikan pada saat 

pembelajaran untuk menuliskan 

lambang pecahan, dalam memoti-

vasi, meningkatkan perhatian, dan 

minat pada saat berdiskusi untuk 

menuliskan lambang pecahan, 

dalam pelaksanaan diskusi pada 

saat kegiatan inti pembelajaran 

untuk menuliskan lambang pecahan, 
kemampuan belajar secara bersama  
pada saat berdiskusi untuk 

menuliskan lambang pecahan, 

kemampuan mengeluarkan isi pikiran 
atau pendapat atau ide pada saat 
berdiskusi untuk menuliskan lambang 
pecahan, dalam memahami pendapat 
orang lain pada saat berdiskusi untuk 
menuliskan lambang pecahan, dalam 
menutup diskusi pada kegiatan akhir 
pembelajaran untuk menuliskan 
lambang pecahan termasuk dalam 

kategori baik 

3. Ada sebanyak 18 siswa diantara 26 

siswa untuk menuliskan lambang 

pecahan pada siklus satu berhasil 

dalam belajarnya. Ada sebanyak 

25 siswa diantara 26 siswa untuk 

menuliskan lambang pecahan pada 

siklus duaI berhasil dalam belajarnya. 
Pada siklus satu ada sebanyak 8 
siswa dari 26 siswa untuk menuliskan 
lambang pecahan memperoleh nilai 

rendah, dan pada siklus dua ada 

sebanyak 1 siswa diantara 26 

siswa untuk menuliskan lambang 

pecahan memperoleh nilai yang 

rendah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di 

atas dapat diajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Pada saat pembelajaran guru 

bersama siswa hendaknya mampu 

merumuskan permasalahan sesuai 

dengan tuntutan kurikulum yang 

berlaku. Pada saat pembelajaran 

guru hendaknya mampu membim-

bing siswa untuk merumuskan dan 

mengidentifikasi permasalahan serta 
menarik kesimpulan. Pada saat 

pembelajaran guru hendaknya 

mampu mengelompokkan siswa 

sesuai dengan kebutuhan perma-

salahan dan pengembangan ke-

mampuan siswa, san pada saat 

pembelajaran guru hendaknya 

mampu mengelola pembelajaran 

melalui diskusi karena metode ini 
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digunakan untuk memecahkan 

masalah yang menuntut 

kemampuan berpikir tinggi 

2. Sebelum dilaksanakan diskusi 

hendaknya guru mempelajari kembali 
permasalahan yang didiskusikan. 
Pada saat pembelajaran hendaknya 
kondisi dan kemampuan siswa harus 
diperhatikan untuk menunjang 
pelaksanaan diskusi agar memiliki 
motivasi, perhatian, dan minat dalam 
berdiskusi, mampu melaksanakan 
diskusi, mampu belajar secara 

bersama, mampu mengeluarkan isi 

pikiran atau pendapat/ide, mampu 

memahami pendapat orang lain, 

dan sebelum diskusi dimulai 

hendaknya guru memusatkan 
perhatian siswa terutama pada pokok 
persoalan yang akan dibahas 

3. Dalam pembelajaran guru hendaknya 
memperjelas masalah dan uraian 
pendapat pada saat pelaksanaan 
diskusi, guru bersama siswa 
hendaknya menganalisis pandangan 

yang disampai-kan pada saat 

diskusi. Dalam pembelajaran guru 

perlu mening-katkan uraian agar 

siswa memiliki gagasan yang lebih 

luas tentang masalah yang sedang 

dipelajari. Guru hendaknya 

menyebarkan kesempatan berparti-

sipasi pada siswa yang jarang 

mengemukakan pendapat atau ide 

atau gagasan. Dalam pembelajaran 

pada saat menutup diskusi 

hendaknya guru mengarahkan 

siswa agar memiliki catatan 

penting terkait dengan masalah 

yang sedang dibahas. 
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