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ABSTRAK 

 

Bunasor, 2006. UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR 
MATEMATIKA SISWA KELAS VI SD NEGERI ARANGLO 01 KECAMATAN 
JATIBARANG KABUPATEN BREBES PADA SUB POKOK  BAHASAN 
PANJANG DENGAN METODE TUGAS KELOMPOK. 

Prestasi belajar siswa polol bahasan panjang di kelas VI pada tahun 
pelajaran 2004/2005 baru mencapai 4,5. Perlu upaya nyata yang dilakukan guru agar 
prestasi belajar dapat menjadi meningkat.  Permasalahan Apakah melalui metode 
tugas kelompok prestasi belajar matematika siswa kelas VI Semeseter I SD Negeri  
Karanglo 01 Kecamatan Jatibarang Kebupaten  Brebes pada pokok bahasan panjang 
dapat ditingkatkan? Tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran matematika yang dilaksanakan guru kelas VI SD Negeri 
Karanglo 01 dalam  pokok bahasan panjang, dan meningkatkan prestasi belajar siswa 
dengan metode tugas kelompok pada pokok bahasan panjang. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama tiga siklus. Setiap siklus 
dilaksanakan dengan empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan 
refleksi. Lokasi penelitian ini adalah SD Negeri Karanglo 01. Metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah pengamatan dan tes hasil belajar. 
Indikator keberhasilan apabila siswa telah mencapai nilai rata-rata kelas minimal 7,5. 

Hasil penelitian pada pokok bahasan ini mengalami peningkatan yaitu siklus 
nilai rata-rata 6,4, pada siklus II meningkat menjadi 7,4  dan pada siklus III  menjadi 
8,2.  Hal ini dikatakan tuntas karena hasil pada siklus III   mencapai rata-rata 8m2. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 
dengan menggunakan metode tugas kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar 
pada pokok bahasan panjang di kelas VI SD Karanglo 02 Kecamatan Jatibarang 
Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2005/2006.  

Saran  kepada guru kelas VI diharapkan menerapkan metode tugas 
kelompok dalam pembelajaran matematika karena terbukti bahwa metode tugas 
kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika sekolah adalah unsur-unsur dari matematika yang dipilih 

berdasarkan  kepentingan kependidikan dan perkembangan iptek. 

Pembelajaran matematika disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

intelektual siswa, objek-objek matematika, dan lingkungan sekitar siswa 

sebagai sumber belajar. Pembelajaran matematika pada tingkat pendidikan 

dasar memiliki  berbagai   masalah. Ada dua masalah besar dan penting 

adalah: pertama, sampai sekarang pelajaran matematika di sekolah masih 

dianggap pelajaran menakutkan, terasa sukar, dan tidak menarik, kedua, 

merupakan ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, tetapi banyak 

yang belum bisa mendapatkan manfaat  matematika dalam kehidupan sehari-

hari. “Cabang-cabang matematika tertentu yang memberikan pengetahuan    

dan    keterampilan   praktis  seperti,  berhitung,  dan   statistika” (Asikin 

Hidayat, 1998: 23).  

Berdasarkan pengalaman peneliti yang telah mengajarkan pokok 

bahasan satuan ukuran panjang kelas VI semester I  di SD Negeri  Karanglo 

01 Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2003/2004 dan pada tahun pelajaran 
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2004/2005 diketahui bahwa ada beberapa indikator  siswa yang mendapat 

pembelajaran konvensional antara lain: 

1. Rata-rata nilai pokok bahasan satuan ukuran panjang adalah 4,5 

2. Pencapaian nilai tertinggi 8 

3. Nilai terendah 0 

4. Taraf serap 45 %. 

Dengan demikian upaya peningkatan kualitas pembelajaran  

matematika, membutuhkan keberanian untuk merombak cara atau pendekatan 

mengajar yang tidak  memberikan peluang kepada siswa  aktif dalam 

kegiatan pembelajaran   (Suhito,2001:1). Salah satu cara untuk meningkatkan 

prestasi belajar matematika yang harus dilakukan guru adalah menggunakan 

metode pembelajaran yang variatif dalam kegiatan belajar dan mengajar 

matemtika. Di antara pembelajaran yang dapat dijadikan upaya meningkatkan 

prestasi belajar adalah  metode tugas kelompok. Metode tugas kelompok 

dapat menjadikan rangsangan bagi anggota kelompok sehingga adanya 

interaksi antar siswa untuk saling melengkapi dan  menyelesaikan masalah 

yang dihadapi siswa  berkaitan dengan tugas yang diberikan guru. Peluang  

siswa untuk aktif lebih tinggi dengan menggunakan metode tugas kelompok 

ini sehingga memungkinkan prestasi belajar siswa bertambah meningkat. 

Atas dasar latar belakang  yang peneliti paparkan tersebut maka 

peneliti bermaksud mengadakan penelitian tindakan kelas berjudul“ Upaya 
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Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VI SD Negeri 

Karanglo 01 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes pada Sub Pokok 

Bahasan Panjang dengan Metode Tugas Kelompok”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian  ini berbunyi: Apakah melalui 

metode tugas kelompok prestasi belajar matematika siswa kelas VI Semeseter 

I SD Negeri  Karanglo 01 Kecamatan Jatibarang Kabupaten  Brebes pada 

pokok bahasan panjang dapat ditingkatkan? 

C. Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian tindakan kelas adalah  

Meningkatkan prestasi belajar siswa dengan metode tugas kelompok pada 

pokok bahasan panjang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian  yang dilaksanakan hasil-hasilnya diharapkan memberi 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi: 

            1. Manfaat bagi siswa 

a. Siswa kelas VI lebih termotivasi terhadap mata pelajaran 

matematika pokok bahasan panjang. 

b. Siswa kelas VI SD Karanglo 01 lebih meningkat prestasi belajarnya 

pada pokok bahasan panjang 
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2.  Manfaat bagi guru 

a. Umpan balik dan dasar memperbaiki  proses pembelajaran. 

b. Guru dapat menerapkan metode tugas kelopok dalam pembelajaran 

matematika pada pokok bahasan panjang di kelas VI SD Negeri  

Karanglo 02 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Tegal. 

            3. Manfaat bagi sekolah 

a. Sekolah mendapat masukan tentang pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas.  

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. 

c. Kepala sekolah dapat menghimbau kepada guru kelas kaitannya 

dengan pembelajaran  matematika  pokok bahasan panjang  dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari  tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan 

bagian akhir. Adapun tiap bagian tersebut  dijelaskan sebagaimana  uraian 

berikut ini. 

1. Bagian halaman skripsi berisi halaman judul, abstrak, halaman 

pengesahan motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

lampiran. 

2. Bagian  isi skripsi 

Bab I       Pendahuluan 
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Bagian pendahuluan berisi alasan pemilihan judul, 

penegasn istilah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

hasil penelitian, penulisan skripsi. 

Bab II     Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan 

Bagian ini berisi tinjauan pustaka mengenai hakekat 

belajar, prestasi belajar, Metode Tugas kelompok 

meliputii, pengertian, langkah-langkah pelaksanaan 

metode tugas kelompok, kebaikan dan kelemahan metode 

tugas kelompok, tinjauan materi tentang pokok bahasan 

satuan ukuran panjang, kerangka berpikir dan hipotesis 

tindakan. 

Bab III     Metode penelitian 

Bagian ini berisi tentang lokasi penelitian, subyek 

penelitian, Prosedur kerja dalam penelitian, sumber data 

dan cara pengambilan data, dan tolok ukur keberhasilan. 

Bab IV    Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

Bab V    Simpulan dan Saran 

  Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 
A. Landasan Teori  

1. Pengertian Belajar 

Belajar sering diartikan  sebagai menambah pengetahuan, membaca, 

menghapal dan melakukan ketrampilan tertentu. Belajar sulit diartikan 

dengan tepat, sebab mengandung berbagai kegiatan. Belajar adalah  

perbuatan memperoleh kebiasaan, ilmu pengetahuan dan berbagai  sikap       

(Kasijan, 1984 : 16 dari Lester D. Crow dan Alice Crow ). Jadi, selain ilmu 

pengetahuan, belajar menghasilkan kebiasaan dan sikap.  

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang 

pendidikan. Jadi, proses  belajar sebagai tolak ukur pencapaian tujuan 

pendidikan, baik itu di sekolah maupun di lingkungan keluarga ( Tim WRI. 

2001: 139 ). 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, secara umum belajar 

mempunyai ciri-ciri  perbuatan yang menghasilkan perubahan ke arah lebih 

baik, dan perubahan diperoleh dari latihan yang disengaja. Dalam kegiatan 

pembelajaran anak adalah subjek  dan sebagai objek dari kegiatan 

pembelajaran. Sebagai subjek anak sendiri yang tentunya harus melakukan 

kegiatan belajar. Inti dari kegiatan pembelajaran adalah anak didik. Guru 
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bersifat sebagai pembimbing kegiatan  belajar. Anak sebagai objek, karena 

sasaran pembelajaran adalah siswa dalam mencapai suatu tujuan  (Saeful 

Bahri Jamarah,2001: 44). 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa 

dalam mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Dikatakan suatu proses di 

mana  guru  melakukan proses mengatur, mengorganisasi lingkungan kelas, 

dan mengevaluasi  (Nana Sujana,1991:26). Pada tahap pembelajaran guru 

pun melakukan kegiatan pembimbingan siswa yang melakukan proses 

belajar. 

Peran guru sebagai pembimbing dan pendidik sangat besar artinya 

bagi  belajar anak didik, karena belajar merupakan suatu proses merubah 

tingkah laku baru (Nana Sujana,1991: 29). Dengan demikian hakikat belajar 

bukan saja siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menerima 

sejumlah pesan dari guru saja melainkan lebih dari  itu  anak diharapkan 

aktif, dinamis untuk menemukan sesuatu yang baru dengan perubahan 

tingkah laku baik secara kognitif, afektif maupun psikomotornya. 

2. Ciri-Ciri Pembelajaran 

Pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai mana disebutkan Syaiful 

Bahri Jamarah (2001:46) yaitu : 

a. Memiliki tujuan yang hendak dicapai. 
b. Adanya suatu prosedur pembelajaran (jalannya interaksi yang 

direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
c. Ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. 
d. Ditandai dengan aktivitas anak didik. 
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e. Guru berperan sebagai pembimbing 
f. Membutuhkan disiplin. 
g. Ada batas waktu yang ditetapkan. 
h. Ada evaluasi. 
 

Kedelapan ciri tersebut  harus ada dalam kegiatan pembelajaran 

baik secara individual maupun klasikal. Kegiatan pembelajaran merupakan 

kegiatan pendidikan artinya segala sesuatu diprogramkan  untuk 

dilaksanakan dalam proses belajar dan mengajar. Komponen-komponen 

pembelajaran harus dilibatkan  baik kurikulum, guru, siswa, metode, bahan 

pelajaran, alat pelajaran ,sarana prasarana dan evaluasi pembelajaran. 

Berkaitan dengan hal tersebut  diharapkan guru dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran tidak boleh mengabaikan komponen-komponen 

pembelajaran yang dapat menghambat berlangsungnya proses pembelajaran. 

3. Pembelajaran Matematika 

Matematika  sebagai suatu mata pelajaran yang sering menjadi 

momok bagi para siswa. Siswa  merasa matematika  sebagai mata pelajaran 

yang ditakuti dan tergolong sukar. Hal tersebut disebabkan oleh sikap guru 

Matematika  yang melakukan pembelajaran tidak memahami dasar-dasar dan 

konsep Matematika serta siswa tidak mengerti kegunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa merasakan pelajaran matematika kurang 

bermakna, akhirnya menyebabkan siswa malas belajar matematika. 

Menurut ET Ruseffendi  dalam Lisnawati (2001:72) bahwa  agar 

anak memahami  dan mengerti konsep Matematika seyogyanya  diajarkan 
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dengan urutan konsep murni, dilanjutkan  dengan konsep notasi, dan diakhiri 

dengan konsep terapan. Untuk dapat mempelajari struktur matematika 

dengan baik maka refresentasinya dimulai dengan benda-benda  konkrit yang 

beraneka ragam. Misalnya anak akan lebih cepat memahami arti benda-

benda bila disajikan  berbagai bentuk dan jenis benda-benda atau dengan 

kata lain bahwa benda-benda yang akan diamati harus beragam jenisnya. 

Lisnawati (2001:73) memberikan  solusi kepada guru Matematika    

dalam pembelajaran Matematika  kepada siswa  yaitu dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Mengenalkan dengan konsep Matematika melalui benda-benda konkrit. 

b. Menambah dan memperkaya pengalaman anak. 

c. Menanamkan konsep  melalui jenis permainan. 

d. Menelaah sifat bersama atau membeda-bedakan jenis dan macam  konsep 

matematika. 

e. Menerapkan  dengan bentuk simbol-simbol. 

f. Menerapkan konsep-konsep (struktur) Matematika secara formal 

sehingga sampai pada aksioma dan dalil berdasarkan pengalaman siswa. 

Guru dalam melaksanakan pembelajaran matematika  diharapkan 

mampu mendasari dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang tepat, 

antara lain : 

a. Peserta didik harus menggunakan  benda-benda konrit dan membuat 

abstraksinya dari konsep-konsep. 
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b. Materi yang akan diajarkan harus ada hubungannya atau berkaitan 

dengan yang sudah dipelajari. 

c. Mengubah suasana abstrak ke dalam suasana konkrit menggunakan 

simbol. 

d. Matematika adalah ilmu kreatif oleh karena itu harus diajarkan dengan  

ilmu seni.  

Sesuai dengan Kurikulum SD yang disusun tidak lepas dari ciri 

dan karakteristik peserta didik sehingga konsep-konsep Matematika sangat 

cocok dan tepat bagi siswa. Mengenal psikis siswa amatlah penting bagi 

pelajar, lebih-lebih bagi guru SD yang sebagian materinya memasuki 

konsep-konsep yang abstrak sedangkan siswa SD masih berada pada 

periode operasional konkrit. 

4.    Pengelolaan Kelas 

Menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar, pengajaran dan 

pegelolaan kelas adalah dua kegiatan yang sulit dipisahkan satu dengan 

yang lain. Pengajaran (Instruction) sangat tergantung kapada pengelolaan 

kelas (classroom managemen) yang baik, demikian pula sebaliknya.     

Oleh sebab itu seorang guru yang ingin berhasil dalam tugasnya, 

dipersyaratkan memiliki kemampuan dalam pengelolaan kelas, baik yang 

bersifat perorangan maupun kelompok. 

Pengelolaan kelas adalah berbagai jenis kegiatan yang sengaja 

dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang 
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optimal bagi terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Melalui 

pengelolaan kelas guru dapat mencapai tujuan pengajaran. Berbagai 

pandangan tentang pengelolaan kelas, adalah sebagai berikut : 

a. Pandangan yang otoriter yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas 

merupakan kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan 

ketertiban suasana kelas. 

b. Pandangan yang permisif yaitu bahwa pengelolaan kelas merupakan 

kegiatan guru untuk memaksimalkan kebebasan siswa. 

c. Pandangan pengubah tingkah laku yaitu bahwa pengelolaan kelas 

merupakan kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa 

yang diinginkan. 

d. Pandangan pengembangan iklim sosioemosional yaitu suasana hubungan 

interpersonal yang baik antara siswa dengan siswa  yang lain sehingga 

terjadi hubungan interpersonal  yang baik dengan iklim sosioemosional 

yang positif. 

e. Pandangan sistem sosial dengan proses kelompok yaitu seperangkat 

kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi 

kelas yang efektif. 

Pandangan yang memungkinkan dipakai adalah gabungan ketiga 

pendapat poin c, d dan e.  Mengatasi masalah pengelolaan kelas, perlu 

diadakan pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas antara lain : 
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1) Pendekatan otoriter yaitu bila timbul masalah dalam kelas, maka perlu 

adanya perintah, larangan, ancaman dan hukuman. 

2) Pendekatan persuasif yaitu seperangkat kegiatan guru yang 

memaksimalkan kebebasan siswa untuk melakukan sesuatu dengan 

bentuk pendekatan : tindakan pendekatan pengalihan permasalahan dan 

membiarkan memberi kebebasan. 

3) Pendekatan mengubah tingkah laku. 

4) Pendekatan iklim emosional. 

5) Pendekatan Proses Kelompok. 

Pengelolaan kelas merupakan salah satu tindakan guru yang sangat 

menentukan berhasil tidaknya dalam mencapai tujuan pengajaran, maka 

guru perlu mengupayakan pendekatan yang tepat dengan memperhatikan 

prosedur yang paling efektif.  

Keterampilan proses berarti  memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menimba pengetahuan dengan cara menemukan, menggali informasi 

dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Keterlibatan siswa dalam 

melaksanakan proses pembelajaran  (Dimyati dan Mujono, 1994:138).  

Dalam pembelajaran pendekatan keterampilan  proses ditekankan siswa 

mampu  mengobservasi, mengklarifikasi, memprediksi, mengukur, 

menyimpulkan dan mengkomunikasikan. 

Pembelajaran dengan keterampilan proses mengutamakan anak 

untuk melakukan sesuatu perbuatan secara langsung dan guru membimbing 
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serta mengarahkan belajar siswa sehingga siswa akan mampu menemukan, 

menyelesaikan dan  menafsirkan.    

5. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar adalah hasil belajar yang diwujudkan dalam bentuk 

kognitif, afektif, dan psikomotor ( Sunaryo, 1983: 4 ). Tujuan pendidikan 

adalah mengembangkan dan meningkatkan kepribadian individu yang 

sedang melakukan  proses pendidikan. Perkembangan kepribadian erat 

hubungannya dengan perubahan tingkah laku yang telah dihasilkan. 

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai siswa dalam  belajar, yang 

menunjukkan taraf kemampuan siswa dalam mengikuti program belajar 

dalam waktu tertentu sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. 

Prestasi belajar ini sering dicerminkan sebagai nilai  ( hasil belajar ) yang 

menentukan berhasil tidaknya siswa belajar .  

 Prestasi belajar merupakan terminal dari proses pendidikan dan 

pengajaran ( Winarno,1981:2). Prestasi selalu berkaitan dengan keunggulan 

setiap individu ingin berprestasi, sebab ingin mencapai sukses dan berhasil 

dalam berkompetisi dengan beberapa keunggulan ( Standart of exellence ). 

Orang yang mencapai standar keunggulan selalu berorientassi pada 

hasil, dengan semangat juang tinggi untuk meraih tujuan ( Tim WRI. 

2001 : 171 ). Hal ini berarti  bahwa prestasi adalah hasil yang dicapai dari 

suatu tindakan atau usaha yang telah dilaksanakan oleh seseorang. 

Demikian halnya dengan kegiatan belajar mengajar, prestasi belajar 
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merupakan hasil yang dicapai oleh siswa setelah melakukan proses 

belajar. 

Sugirahayu (1988:20) mengemukakan bahwa prestasi belajar pada 

dasarnya  merupakan  kemampuan  baru yang kualitatif  dan  lebih tinggi   

dibandingkan   kemampuan  yang  telah  dimiliki  sebelumnya. 

6. Metode Tugas Kelompok  

a. Pengertian Metode Tugas Kelompok 

Metode tugas kelompok dapat diartikan sebagai metode kerja 

kelompok. Metode tugas kelompok diberikan guru kepada siswa atas dasar 

perencanaan bersama. Dalam pengertian sempit bahwa “metode tugas 

kelompok adalah  suatu kegiatan pembelajaran dengan terlebih dahulu 

guru memberikan tugas kepada siswa secara kelompok. Jadi siswa disusun 

secara berkelompok dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan 

kegiatan belajar secara berkelompok” (Karo-karo, 1975: 35). 

b.   Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Tugas Kelompok 

Metode tugas kelompok, pengorganisasian murid-murid menjadi 

kelompok; memainkan peranan penting agar hasil belajar dapat mencapai 

hasil yang memuaskan. Maka, dalam membentuk kelompok kita dapat 

menggunakan berbagai argumentasi ; 

1) Ditinjau dari lamanya suatu kelompok berfungsi, kita membedakan 

adanya:  
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2) Kelompok Permanen; misalnya kelompok yang dibentuk untuk 

selama satu tahun. 

3) Kelompok Temporer; misalnya kelompok yang dibentuk hanya untuk 

selama satu atau dua jam pelajaran dan lain sebagainnya.  

                Ditinjau dari komposisi anggota kelompok, kita membedakan 

adanya sebagai berikut. 

1) Kelompok Heterogen. 

2) Kelompok Homogen. 

Kelompok heterogen dan kelompok homogen dapat pula dilanjutkan 

pembagiannya ke dalam bentuk sebagai berikut. 

a) Kelompok heterogen menurut jenis kelamin. 

b) Kelompok heterogen menurut taraf kecerdasan. 

c) Kelompok homogen jenis kelamin. 

d) Kelompok homogen menurut taraf kecerdasan (Salahudin, 1999: 56). 

Membentuk suatu kelompok murid, yang terbaik adalah setelah 

kelompok terbentuk, semua anggota kelompok itu dapat bekerja sama 

secara harmonis. 

Beberapa faktor yang harus diperhatikan setelah suatu kelompok 

terbentuk, yakni : 

a) Relasi intra (antara anggota-anggota) kelompok dan inter (antara) 

kelompok-kelompok harus tetap dijaga agar harmonis. 
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b) Setiap anggota kelompok mengetahui dan meyakini tujuan 

kelompoknya.  

c) Adanya pengertian dari semua murid, bahwa pengelompkkan ke dalam 

kelompok-kelompok hanya merupakan alat dan bukan tujuan. Maka 

semangat kesatuan kelas tidak boleh di dominasi oleh rasa kelompok 

yang sempit (kelompok-isme), sehingga timbul rasa, bahwa 

kelompoknyalah yang terbaik. 

d) Jumlah anggota dalam setiap kelompok jangan terlalu besar, tetapi juga 

jangan terlalu kecil (Salahudin, 1999:57). 

Walaupun pengorganisasian kelas ke dalam kelompok-kelompok 

merupakan usaha agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan 

efisien, tetapi berhasil atau tidaknya kerja kelompok juga ditentukan oleh 

faktor-faktor seperti : 

a) Keadaan taraf kecerdasan setiap anggota kelompok. 
b) Keadaan minat, bakat, keterampilan dan keaktifan dari masing-masing 

anggota kelompok. 
c) Hubungan emosional antara anggota kelompok, serta sifat/tabiat dan 

watak dari anggota-anggota kelompok. 
d) Motivasi yang mendorong kelompok dalam membimbing anggota-

anggota kelompoknya. 
e) Pengaruh guru kelas itu sendiri yang secara tidak sengaja telah 

memepengaruhi kepribadian murid-muridnya (Salahudin, 1999:57). 
 

Metode kerja kelompok (gotong royong) ini sesungguhnya amat 

erat hubungannya dengan metode diskusi. Sebab digunakannya metode ini 

di dasarkan atas praduga, bahwa suatu problema akan lebih baik 

dipecahkan dalam suatu kelompok, dari pada hanya dipikirkan oleh 
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seorang saja. juga, luas dan dalamnya peninjauan terhadap suatu problema 

akan lebih luas dan mendalam, sehingga lebih dapat 

dipertanggungjawabkan, oleh karena benar-benar telah dibahas dengan 

teliti dan ditinjau dari berbagai segi-segi, sesuai dengan pandangan dan 

pengalaman dari masing-masing kelompok. 

Metode kerja kelompok (gotong-royong), tepat digunakan untuk 

pendidikan matematika, karena memiliki keistimewaan-keistimewaan 

sebagai berikut : 

a) Murid-murid lebih mudah diawasi dan dibimbing, karena di 

kumpulkan dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dari pada 

kelas. 

b) Membina semangat bekerja sama yang sehat. 

c) Ditinjau dari segi psikologis, bahwa kerja kelompok dapat 

membangkitkan semangat bersaing yang sehat diantara kelompok-

kelompok. 

d) Pokok-pokok pikiran yang telah diperbincangkan dan dibahas dalam 

kelompok kecil, akan merupakan pendapat yang lebih matang dan 

dapat dipertanggungjawabkan, jika dibandingkan buah pikiran sendiri. 

e) Mempercepat penyelesaian pemecahan suatu problema, karena 

dipikirkan oleh beberapa orang secara bersama-sama. 
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Penggunaan metode tugas kelompok agar dapat mencapai 

sasarannya, guru matematika harus memperhatikan langkah-langkah 

pelaksanannya sebagai berikut: 

a) Guru membagi murid-murid ke dalam kelompok-kelompok dengan 

mempertimbangkan minat dan kemampuan murid-murid. 

b) Hendaknya diusahakan, agar jumlah masing-masing anggota kelompok 

tidak terlalu besar (cukup terdiri dari 4 atau 5 orang). 

c) Jumlah anggota setiap kelompok hendaknya seimbang dan merata dalam 

hal perbandingan murid yang pandai, dan yang kurang pandai, 

pertimbangan anggota pria dan wanita yang lain sebagainnya. 

Ulih Bukit Karo-Karo, dkk, dalam bukunya yang berjudul 

Metodologi Pengajaran (1981:57),  menyebutkan bahwa jalannya pengajaran 

metode tugas kelompok adalah sebagai berikut. 

a) Guru mengelompokkan siswa. Jumlah kelompok dan jumlah anggota 

kelompok harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. 

b) Guru memberikan tugas kepada siswa dalam kelompok untuk 

dipelajari/dikerjakan. 

c) Siswa (dalam kelompoknya) mempelajari/mengerjakan tugas. Pada waktu 

siswa sibuk, guru mendatangi kelompok-kelompok baik untuk merangsang 

maupun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjaga agar pelajar 

tetap tertib. 
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d) Guru bersama siswa menilai. Penilaian tidak hanya terhadap hasil yang 

diperoleh tetapi juga terhadap cara bekerjasama (proses). Penilaian ini 

perlu pula ditujukan kepada tugas/bahan pelajaran, terhadap kelompok dan 

terhadap kelas serta terhadap masing-masing pelajar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kerja kelompok  ada 

bermacam-macam, yaitu sebagai berikut. 

a)  Kecerdasan Pelajar. 

Kelompok yang terdiri dari pelajar yang cerdas akan lebih berhasil 

daripada kelompok pelajar yang sedang/kurang karena mereka dapat 

membuat rencana yang tepat, mengumpulkan fakta dengan cepat serta 

menarik kesimpulan. 

b)  Hubungan antar Anggota Kelompok. 

Hubungan antar anggota kelompok, anggota dengan pimpinan 

kelompok tidak baik misalnya saling curiga mencurigai, tidak saling 

percaya, maka perasaan kelompok dan tanggung jawab tidak terbentuk 

dan tidak terwujud. Akibatnya setiap anggota akan bekerja sendiri-sendiri, 

dan hasil perorangan itu sukar dipersatukan karena garis besar atau 

pokok-pokok yang di ikuti juga tidak sama      

c) Asing atau tidaknya tugas yang dipelajari atau   dikerjakan. 

Materi tugas yang akan dikerjakan bersifat masih  asing bagi 

siswa, maka tidak akan dapat dikerjakan. Ada kemungkinan pola dan cara 
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bekerja serta pengalaman atau pengetahuan yang telah dikuasai tidak dapat 

mewujudkan tujuan, karena ada faktor kesulitan.    

d) Motif atau dorongan yang ada pada siswa. 

Sesuatu yang dipandang tidak berguna, sesuatu yang tidak sesuai 

dengan minat serta kebutuhan pelajar tentu mengurangi aktivitas pelajar. 

Dengan kurangnya aktivitas ini maka hasil yang diperoleh tentu tidak 

optimal. 

e) Tingkat kesukaran bahan. 

Bahan yang sukar dipelajari, maka hasil belajar akan sedikit. 

Materi pelajaran yang terlalu sukar dan belum dijelaskan guru atau 

kurangnya penjelasan guru terhadap sesuatu tugas yang akan dikerjakan 

akan menyulitkan siswa dalam menyelesaikan tugas.  

f) Pimpinan kelompok. 

Pimpinan yang membagi tugas tidak adil, tidak efisien (tidak 

sesuai dengan minat dan kemampuan, tidak tepat), tidak mengarahkan 

anggota, tidak menolong anggota yang membutuhkan pertolongan, maka 

hasil kelompoknya tidak / kurang optimal.   

g) Persaingan yang sehat antar kelompok. 

Diketahui arti metode tugas kelompok, manfaat dan kebaikan-

kebaikannya, jalannya pengajaran dengan metode tugas kelompok serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tugas kelompok, maka perlu 
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dibicarakan jenis-jenis tugas kelompok dan dasar-dasar yang dipakai untuk 

membentuk kelompok-kelompok.  

Ditinjau dari waktu bekerjannya kelompok-kelompok maka kita 

mendapatkan jenis kelompok jangka pendek (buzz group = rapat kilat)  

dan kelompok jangka panjang. Diantara kelompok jangka pendek dengan 

kelompok jangka panjang sering pula terdapat kelompok jangka sedang 

(medium term group). Kelompok jangka pendek (short term group) 

biasanya berfungsi mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu dalam waktu 

paling lama 15 menit. 

Kelompok jangka panjang (long term group) biasanya berfungsi 

dalam waktu lama untuk mengerjakan tugas-tugas yang banyak 

(hubungkan dengan metode unit). Apabila dintinjau dari banyaknya 

anggota maka ada kelompok kecil dan kelopok besar. Kelompok kecil 

biasanya beranggotakan antara 2 – 3  orang, sedangkan kelompok yang 

ideal biasanya beranggotakan 4-5 orang, sudah termasuk pemimpin karena 

pimpinan merangkap sebagai anggota. 

Dasar-dasar yang digunakan guru untuk membentuk kelompok 

antara lain sebagai berikut. 

a) Kemampuan. 

Siswa yang diperkirakan berkemampuan sama/agak sama 

dimaksudkan dalam kelompok (kelompok tersendiri). Apabila dalam suatu 

kelas ada 14 siswa yang berkemampuan sama, maka mereka 
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dikelompokkan menjadi 3 atau 4 kelompok. Apabila perlu, siswa yang 

berkemampuan berbeda dikelompokkan dalam suatu kelompok.   

b) Jenis kelamin. 

Anggota-anggota dari suatu kelompok sebaiknya terdiri dari dua 

jenis kelamin (pria dan wanita). Ini perlu dan baik sebab dalam masyarakat 

pria dan wanita perlu bekerja sama.      

c) Fasilitas. 

Buku pelajaran dan alat praktikum tidak mencukupi, maka pelajaran 

di kelompok-kelompokkan; kelompok tertentu menerima pelajaran dengan 

membaca atau mengadakan eksperimen sedangkan kelompok yang lain 

menerima informasi-informasi dari guru. Kelompok-kelompok ini akan 

saling berganti menerima informasi atau mengadakan percobaan.         

d) Meningkatkan partisipasi/menggiatkan pelajaran. 

Apabila partisipasi dari pelajaran hendak diwujudkan maka para 

pelajar itu dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok, dengan demikian 

siswa akan berpartisiapasi untuk menyelesaikan sebagian dari tugas 

pokok.    

e) Pembagian pekerjaan. 

Kelompok yang  di dasarkan  pada pembagian pekerjaan ini perlu di 

adakan untuk menyelesaikan bagian-bagian dari bahan pelajaran / tugas 

yang harus selesai pada waktu yang sama. 
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   c. Kelemahan dan Kelebihan Metode Tugas Kelompok 

Menurut Salahudin (1999:55) kelebihan metode ini adalah murid-

murid lebih mudah diawasi dan dibimbing  karena dikumpulkan dalam 

kelompok-kelompok yang lebih kecil daripada kelas, membina semangat 

berkerjasama secara sehat, secara psikologis tugas kelompok dapat 

membangkitkan semangat  bersaing secara sehat  diantara kelompok-

kelompok, dalam penyelesaian tugas anggota kelompok lebih 

memungkinkan aktif karena anggotanya sedikit, mempercepat penyelesaian 

tugas bila dibandingkan secara mandiri dan anak yang pandai dapat 

menuntun temannya yang kurang pandai sehingga terjadi interaksi sehat 

dan aktif. 

Sebaliknya jika anggota kelompok terlalu banyak maka akan 

menghambat penyelesaian tugas karena justru kurang efektif, adanya sikap 

mengandalkan dan adanya kegaduhan. Anggota kelompok sebaiknya 

seimbang dan merata dalam perbandingan murid yang pandai, sedang dan 

kurang pandai serta perlu memperhatikan perimbangan pria dan wanita.  

Metode bagian dari  strategi pembelajaran. Strategi  sebagai 

keputusan-keputusan bertindak yang diarahkan  dan  keseluruhannya  

diperlukan   untuk    mencapai   tujuan ( Sheriy . 1978 ). Konsep Strategi 

telah digunakan di dalam pendidikan. Strategi   dalam  proses   belajar  

mengajar   merupakan  suatu  rencana (mengandung serangkaian aktifitas) 

yang dipersiapkan secara seksama untuk mencapai tujuan belajar. Selain itu 
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strategi belajar mengajar merupakan suatu kegiataan yang memelihara 

konsistensi dan kekompakan setiap komponen pengajaran yang tidak hanya  

terjadi pada tahap implementasi, bahkan pada tahap pelaksanaan evaluasi. 

Pembelajaran sebagai suatu system lingkungan belajar yang terdiri dari 6 

komponen yaitu ;  tujuan, bahan pelajaran, srategi (Metode), alat, siswa dan 

guru. 

Komponen menjadi bahan pertimbangan didalam memilih strategi 

belajar mengajar. Strategi Belajar mengajar heuristik merupakan strategi 

belajar mengajar yang mengarah pada pengembangan mental dan sosial 

siswa. Dengan strategi heuristik siswa sebagai pencari pesan dan 

pengolah pesan ( materi pelajaran ). Guru berperan sebagai pembimbing 

kegiatan belajar siswa. Jadi aktifitas pembelajaran lebih ditekankan pada 

siswa dari pada guru. 

Strategi belajar mengajar tidak menempatkan guru berada di depan 

dan menarik siswa untuk mengikutinya, tetapi menempatkan siswa 

berada di depan, guru menggerakkan, memotivasi, membantu siswa bila 

mengalami kesulitan, akan tetapi siswa sendiri yang menemukan pesan 

tersebut ( H. Udin S. Winataputra,dkk 1997 : 2.32 – 2.36 ) Strategi ini 

membentuk sikap positif antara lain : kreatif, kritis, motivatif, percaya 

diri, terbuka, dan mandiri. 
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7.  Materi Panjang 

      a.  Definisi Satuan 

Satuan banyak sekali macamnya diantaranya ada yang 

dinamakan satuan unit dan satuan unity. Arti satuan  banyak sekali 

tergantung dari konteks kalimat yang akan dipakai. Satuan unit 

biasanya berkaitan dengan standar yang dipakai dalam pegukuran. 

Contohnya :Satuan matrik dari panjang adalah satu meter. Satu liter 

adalah suatu satuan untuk mengukur kapasitas. 

Satuan (unity) berkaitan dengan satuan–satuan baku ( Standar 

unity ). Satuan – satuan yang diterima seluruhnya oleh suatu negara.        

Contoh :  Meter adalah satuan baku untuk panjang dalam matrik  

      b.  Definisi Ukuran ( size )  

Dimensi atau besarnya, banyaknya. Ukuran ( Measure ).Disebut juga 

pengukuran. Ukuran menurut beberapa orang disepakati sebagai satuan. Ini 

dapat berupa satuan sebarang seperti satuan panjang pensil, jengkal, atau 

mungkin satuan standar yang sudah disahkan dan diterima seluruhnya 

disuatu negara atau negara-negara. 

Contoh  :  ukuran standar adalah meter, detik, derajat, dan gram. 

      c.  Definisi Panjang 

           Panjang ( length ) terdiri dari tiga kategori: 

1) Ukuran jarak sepanjang suatu garis atau lengkungan. 

2) Ukuran suatu selang waktu 
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3) Definisi Satuan Ukuran Panjang 

Satuan ukuran panjang adalah satuan yang dipakai pada pengukuran jarak. 

Satuan ukuran panjang ada 2  yaitu: 

1)   Satuan ukuran panjang tidak baku / tidak standar 

Misal : Satuan panjang pensil 

                             Satuan panjang depa 

                             Satuan panjang jengkal 

           2)  Satuan ukuran panjang baku 

Misal :   Kilo meter (km) , Hekto meter (hm), Deka meter (dam), Meter 

(m), Desi meter (dm), Centi meter (cm), Mili meter (mm). 

          3)  Mengukur Panjang Suatu Benda 

Mengukur panjang suatu benda adalah membandingkan panjang suatu 

benda dengan alat ukur panjang 

4)  Hubungan Satuan Ukuran Panjang 

                  a) Panjang 1 km      = 10  hm 

b) Panjang 1 hm     = 10  dam 

c) Panjang 1 dam   = 10   m 

d) Panjang 1 m       = 10  dm 

e) Panjang 1 dm     = 10  cm 

f) Panjang 1 cm     =  10  mm 

g) 1 mil     = 1,85  km 

h) 1 pal     = 1,5  km 
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i)1 yard   = 0, 92  m  =  92 cm 

j) 1 inchi  = 0,025  m   = 2,5 cm 

l) 1 kaki   = 30,5 cm  = 1 dm   = 1  inchi 

m) 1 km     =10  hm  = 100  dam   = 1000 m 

Biasanya dinyatakan dalam bentuk tangga jenjang berikut : 

km 

          hm 

                     dam                 

                                  m 

Bagi dengan 10                   dm          Kalikan dengan 10      

                                                        cm 

                                                                     mm 

Penyelesaian Soal 

Contoh 1 

Soal 

1,5  km  dan   375  m  =  …..   dam 

Penyelesaian  soal adalah sebagai berikut: 

1,5  km  = 150  dam 

375 m    =  37,5 dam 

Jadi, 1,5  km  dan 375  m  =  ( 150 + 37,5 )  dam 

=   187,5  dam 
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Contoh Soal 2: 

2  3/5  m ;  0,63  hm;  dan  40  cm   =  ……. dm 

                    Penyelesaian: 

2  3/5  m  =  2,6  m   =  26  dm 

0,63  hm  =  630  dm 

40  cm     =  4  dm 

Jadi,  2  3/5  m;  0,63  hm;  dan 40  cm  =  (  26 + 630 + 4 )  dm 

=   660  dm 

            Contoh 3 

             Soal: 

Pak Ali mempunyai sebidang tanan denag bentuk persegi panjang yang 

panjangnya   20  m  dan  lebarnya  5  dam.  Sedangkan Pak Budi  

tanahnya berbentuk persegi dengan sisi 30  m. Tanah siapakah yang 

kelilingnya lebih panjang ? 

            Penyeleasian : 

Diketahui :   Tanah pak Ali berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

p=20m dan l = 5 dam 

Tanah pak Budi berbentuk persegi dengan sisi  30 m 

Ditanya    :   Keliling tanah yang lebih panjang ? 

Jawab       :   Keliling tanah pak Ali  = A 

p  =    20  m,   l  =  5  dam  =  50 m 

A  =  2 x ( p + l ) x  1  m 
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=   2 x ( 20 + 50 ) x 1 m 

=   2 x 70 x 1 m 

=   140 m 

Keliling tanah pak Budi = B 

sisi   = s = 30  m  

B = 4 x s 

B  =  4 x 30 x 1 m 

 =  120 m 

Jadi,  keliling tanah pak Ali lebih panjang dari keliling tanah pak Budi. 

 Materi kwedua mengenaik sub pokok bahasan  menggambar Denah berskala. 

Ringkasan materi: Skala merupakan  perbandingan ukuran pada denah, petra 

atau gambar dengan ukuran yang sebenarnya. 

Kegiatan pembelajaran pada sub pokok bahasan menggambar denah 

berskala berkaitan dengan ukuran panjang yang menggunakan  ukuran dari 

Km sampai dengan mili meter (mm).   

B.  Kerangka Berpikir 

Proses belajar mengajar menggunakan berbagai strategi pembelajaran 

sesuai dengan  tujuan pembelajaran. Mencapai tujuan hendaknya melibatkan 

aktivitas dan kreatifitas siswa yang dikembangkan oleh guru. Jadi, siswa 

berperan aktif dalam proses belajar mengajar  Penerapan strategi belajar 

mengajar heuristik dalam pembelajaran sangat sesuai dengan pembelajaran 

aktif ( CBSA ). 
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Strategi belajar mengajar heuristik menekankan pada bagaimana 

siswa belajar dan bagaimana siswa mengelola perolehannya, sehinga dapat 

dipahami oleh siswa. Alasan mengapa metode tugas kelompok  harus 

diwujudkan dalam proses belajar dan pembelajaran? Karena dengan alasan 

sebagai berikut. 

1. Siswa dilatih untuk menemukan dan mengembangkan sendiri 

pengetahuan karena guru tidak mungkin mengajarkan semua fakta 

dan konsep yang ada. 

2. Dalam fase perkembangan anak siswa secara psikologis lebih 

mudah  memahami konsep. 

3. Metode tugas kelompok membentuk sikap ilmiah pada siswa.         

Metode tugas kelompok mengembangkan keterampilan dan 

pengetahuan saat siswa mengikuti proses pembelajaran melalui kerjasama 

dan persaingan baik antar kelompok maupun dalam intern kelompok. 

Hasil yang diharapkan dari penerapan strategi belajar mengajar 

dengan metode tugas kelompok adalah sebagai berikut. 

1. Memupuk keberanian siswa  mengambil inisiatif, bertanggung jawab dan 

mandiri.  

2. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara 

menyeluruh.  
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3. Terjalin sikap kerjasama, bersaingan yang sehat, timbulnya tutor sebaya 

dan mudah bagi guru dalam mengadakan penanganan yang bersifat 

khusus.  

4. Meningkatkan prestasi belajar. 

C. Hipotesis Tindakan  

Setelah mengetahui dari landasan teori maka peneliti mengambil 

hipotesis tindakan  sebagai berikut.   

“Melalui metode tugas kelompok prestasi belajar siswa kelas VI SD 

Negeri Karanglo 01 Kecamatan Jatibarang  Kabupaten Brebes pada pelajaran 

matematika  sub pokok bahasan panjang  dapat ditingkatkan”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Lokasi Penelitian 

          Tempat penelitian adalah SD Negeri Karanglo 01 Kabupaten 

Brebes yang beralamat di desa Karanglo Kecamatan Jatibarang 

Kabupaten Brebes, karena peneliti sebagai pengajar di sekolah tersebut. 

Penelitian dilaksanakan pada semester l selama satu bulan. 

B.  Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas VI, SD Negeri Karanglo 01 

Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes tahun Pelajaran 2005/2006. Jadi 

subyek penelitian ini meliputi: 

1. Siswa  sebanyak   52  orang.  

2. Peneliti sebanyak   1 orang.  

3. Guru pengamat      1 orang 

 C. Prosedur Kerja Dalam Penelitian  

Prosedur kerja dalam penelitian ini merupakn siklus kegiatan yang 

terdiri dari dua siklus dan masing-masing siklus meliputi perencanaa, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Prosedur kerja tersebut 

secara garis besar dapat dijelaskan dengan skema berikut. 

Deskripsi umum penelitian tindakan kelas. 
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Tahapan Yang Dilakukan Dalam Setiap Siklus 

 
 

PERENCANAAN                     IMPLEMENTASI                         OBSERVASI 
               TINDAKAN                                                                    

 

 

                                                           

                                                        REFLEKSI 

 

Strategi belajar mengajar yang ditrerapkan dan direncanakan 

sebagai upaya pemecahan masalah meliputi sejumlah rencana tindakan, 

yang direncanakan sebanyak 3 siklus  yaitu sebagai berikut. 

a. Rencana Siklus I 

1) Perencanaan 

a)  Dokumentasi kondisional meliputi data hasil ulangan pokok 

bahasan panjang tahun 2005/2006 Semster I, angket dan 

observasi guru terhadap pembelajaran matematika yang 

berlangsung. 

b)  Identifikasi Masalah 

Identifikasi dan klarifikasi semua masalah yang dihadapi oleh 

siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

(c) Menyusun RP, LKS, Alat evaluasi akhir siklus, lembar 

pengamatan. 
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2) Tindakan 

Sesuai dengan apa yang diinginkan guru, maka rencana 

penelitian ini berupa  prosedur kerja penelitian  tindakan yang  

dilaksanakan di dalam kelas. Pelaksanaan/tindakan siklus I sesuai 

dengan perencanaan yang diprogramkan, yaitu: 

a) Penelitian melaksanakan pembelajaran pokok bahasan satuan 

panjang. 

b) Menjelaskan materi pelajaran dengan alat peraga tangga satuan 

panjang, dan dilanjutkan dengan memberikan soal-soal latihan 

kepada siswa secara berkelompok. 

c) Memberikan kesempatan  siswa untuk berperan aktif selama proses 

pembelajaran seperti bertanya, mengungkapkan pendapat dan 

diskusi. 

d) Setiap kelompok diminta memaparkan hasil pekerjaannya ke 

depan kelas secara bergiliran. 

e) Pada akhir siklus guru memberikan soal tes siklus I. 

f) Guru memberikan soal berupa pekerjaan rumah. 

3.  Pengamatan 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data 

aktifitas pembelajaran, baik data pembelajaran  guru  maupun data 

pembelajaran siswa.  
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4)  Refleksi 

Data dikumpulkan kemudian dianalisis oleh peneliti. Analisis 

dilakukan dengan cara mengukur baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian disimpulkan 

bagaimana hasil belajar siswa dan bagaimana hasil pembelajaran 

guru. Kemudian direfleksikan hasil analisis yang telah dikerjakan. 

a) Apakah terjadi peningkatan kualitas belajar setelah diterapkan 

Metode Tugas kelompok? 

b) Apakah metode tugas kelompok diterapkan berjalan efektif ? 

c) Berapakah jumlah siswa yang mengalami peningkatan hasil 

belajar? Sudahkah mencapai target yang diinginkan sesuai 

dengan yang diharapkan guru? 

d) Sudahkah guru menerapkan struktur pengajaran matematika 

dengan baik? 

e) Sudahkah guru mengadakan pendekaan pada siswa dengan baik 

dan menggunakan metode  tugas kelompok yang sesuai dengan 

yang diharapkan? 

b.  Rencana Siklus II 

1) Perencanaan  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 maka diadakan 

perencanaan ulang yang meliputi: 
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a)    Identifikasi masalah 

Masalah  siklus 1 yang belum berhasil pada pokok bahasan 

satuan ukuran panjang diverifikasi kemudian dianalisis. 

 b)   Rencana tindakan 

Menyusun  strategi belajar mengajar mengajar dengan 

metode tugas kelompok dengan penekanan yang lebih baik 

lagi terutama keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

c)   Menyusun RP, LKS, Alat evaluasi akhir siklus, lembar 

pengamatan. 

2) Tindakan 

Pelaksanaan / tindakan siklus 2 sesuai dengan perencanaan yang 

diprogramkan, yaitu: 

a) Melaksanakan tindakan sebagaimana pada siklus I. 

b) Mengontrol siswa yang kurang aktif dengan pendekatan dan 

bimbingan khusus. 

c) Guru membagi LKS per kelompok. 

d) Guru mengadakan bimbingan dengan mengamati kesalahan-

kesalahan dan kesulitan yang dihadapi siswa, pada saat siswa 

mengerjakan soal latihan. 

e) Membahas soal yang paling dianggap sulit oleh siswa. 
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f) Guru memberikan soal tes pad akhir siklus II 

3)  Pengamatan 

Peneliti melakukan tindakan ulang pada siklus I, setelah melihat 

hasilnya. 

                 4)   Refleksi 

Peneliti menganalisis semua tindakan pada siklus I dan siklus II, 

kemudian melakukan refleksi terhadap strategi yang dilakukan 

dalam tindakan kelas. Siswa mengalami peningkatan hasil belajar. 

Melalui  strategi yang diterapkan dalam tindakan kelas berhasil 

meningkatkan prestasi belajar matematika. 

c. Rencana Siklus III 

1) Perencanaan  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II maka diadakan 

perencanaan ulang yang meliputi : 

a)   Identifikasi masalah 

Masalah  siklus II yang belum berhasil pada pokok bahasan 

satuan ukuran panjang diidentifikasi kemudian dianalisis. 

 b)   Rencana tindakan 

menyusun rencana pembelajaran, LKS, lebar pengamatan,   

dan Alat evaluasi akhir siklus III. 
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2) Tindakan 

Pelaksanaan/tindakan siklus 3 sesuai dengan perencanaan yang 

diprogramkan, yaitu: 

a) Mencocokan PR. 

b) Melaksanakan pembelajaran pokok bahasan satuan panjang 

disertai contoh-contoh soal.   

c) Mengontrol siswa yang kurang aktif dengan pendekatan dan 

bimbingan khusus seperti pemberian soal latihan dan 

diminta mengerjakan soal yang paling mudah secara 

berulang -ulang. 

d) Guru membagikan lembar kerja kepada kelompok siswa 

untuk diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. 

e) Pelaksanaan diskusi kelas dengan mempersilakan masing-

masing kelompok untuk memaparkan hasil pekerjaannya. 

f) Guru memberikan soal tes pada akhir siklus III  dengan 

jumlah soal sebanyak 20 item. 

3)  Pengamatan 

Peneliti melakukan tindakan ulang pada siklus II, setelah melihat 

hasilnya, maka  dilakukan obsevasi dengan chek list  observasi. 
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                 4.   Refleksi 

Peneliti menganalisis semua tindakan pada siklus I,II dan 

siklus III, kemudian melakukan refleksi terhadap strategi yang 

dilakukan dalam tindakan kelas. Apakah siswa mengalami 

peningkatan hasil belajar melalui  strategi yang diterapkan, dan 

apakah tindakan kelas berhasil meningkatkan prestasi belajar 

matematika pokok bahasan panjang di kelas VI SD Negeri 

Karanglo 01 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. 

          D. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Data 

      Sumber Data  penelitian ini adalah siswa kelas VI, guru  peneliti dan 

guru pengamat SD Negeri Karanglo 01 Kecamatan Jatibarang 

Kabupaten  Brebes Tahun pelajaran 2005/2006. 

2.   Cara Pengambilan Data   

Data yang diperlukan dalam penelitian ada dua macam 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari: angket 

dan observasi. Angket dijadikan sebagai tolok  ukur bagi siswa 

apakah siswa itu menyukai pokok bahasan satuan ukuran panjang 

atau tidak, sedangkan observasi dijadikan sebagai penilaian terhadap 

peneliti itu sendiri mengenai kegiatan belajar mengajar yang 

dijalankan dengan strategi belajar mengajar. 
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Data sekunder berisi nilai yang diperoleh dari tes hasil belajar 

matematika dengan pokok  bahasan satuan ukuran panjang. Tes diadakan   

setiap akhir siklus  pada semester 1. Nilai prestasi belajar diasumsikan 

dapat merupakan pencerminan apa yang telah dicapai siswa  dalam 

belajar matematika. Tes prestasi matematika berupa pilihan ganda 

berjumlah 10 soal sebanyak 2 kali tes, dengan materi soal yang bobotnya 

sama. Pada akhir siklus III diberikan  tes akhir  sebanyak 20 soal dengan 

bobot nilai tiap item 5, jadi jika betul seluruhnya  jumlah nilai 100. 

Tes sebagai salah satu metode pengumpulan data, memegang 

peranan yang cukup penting. Dengan memberikan tes dapat sebagai 

cermin hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Perlu disadari, hasil 

tes memang tidak semata-mata tergantung pada kemampuan  siswa, 

namun untuk mendeteksi kemampuan tersebut, tes merupakan alternatif 

terbaik. Tes dilaksanakan pada akhir setiap siklus. 

1)  Pelaksanaan tes 

Tes pertama dilaksanakan pada akhir siklus 1 dan tes kedua 

dilaksanakan pada akhir siklus 2  dan tes ketiga pada akhir siklus 3. 

 

2)  Materi tes 

 Materi tes disesuaikan dengan eksperimen, meliputi: 

a) Definisi mengukur. 
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b) Hubungan satuan ukuran panjang. 

c) Soal cerita yang memuat satuan ukuran panjang. 

d) Soal– soal yang berjumlah 10 butir, jenis objektif tes. 

 E.  Tolok Ukur Keberhasilan 

Untuk mengukur keberhasilan tiap-tiap siklus dalam penelitian 

tindakan kelas ini, tolok ukurnya adalah  sistem belajar tuntas yaitu 

pencapaian nilai 75.   

Keberhasilan belajar diukur apabila setiap siswa telah mencapai nilai 

75  maka dikatakan berhasil tuntas dan  secara klasikal apabila sebanyak 75% 

siswa telah mencapai nilai 75 maka dikatakan tuntas secara klasikal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Siklus I 

a. Hasil Pengamatan Kelas 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 26-27 September 2005 di kelas VI. 

Hasil pengamatan kelas di peroleh gambaran sedagai berikut. 

1) Keakifan belajar siswa belum menunjukkan sebagaimana layaknya 

kelompok, masih malu bertanya kepada teman kelompok. 

2) Siswa aktif mengerjakan soal sendiri-sendiri. 

3) Masih ada siswa atau beberapa siswa yang merasa kurang waktu 

untuk mengerjakan soal-soal. 

4) Untuk pengamatan keseluruhan terhadap kegiatan belajar sudah 

berlangsung baik, walaupun masih ada kekurangan yang ditampilkan 

siswa, yang belum mengikuti KBM secara maksimal. 

Hal ini disebabkan dari faktor yang rendah kemampuannya 

dalam menguasai materi pelajaran. Monitoring yang dilaksanakan 

kepada siswa melalui pengamatan dengan item pertanyaan yang disusun 

diperoleh gambaran bahwa diadakan pembelajaran kelompok, siswa 

merasa dibantu dalam berpikir untuk menyelesaikan soal-soal.  
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Ditemukan jawaban dari beberapa siswa yang menyatakan bahwa 

bersaing untuk kreatif, berpikir kritis, percaya diri dalam menyalurkan 

kemampuannya kepada teman kelompok. 

Adapun hasil penelitian  melalui pengamatan kepada siswa 

diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. 

1) Siswa dalam menyelesaikan masalah secara kelompok belum 

berjalan dengan baik. 

2) Siswa masih kurang aktif dalam membahas soal dan maih ada 

dominasi oleh anggota kelompok yang pandai saja. 

3) Anggota kelompok belum sepenuhnya mengerjakan secara 

kerjasama antar anggota kelompok. 

4) Penyelesaian tugas kelompok  ada yang dikerjakan oleh salah 

seoarang anggota kelompok. 

b. Hasil Tes Siklus I 

Tes siklus I dapat dipaparkan sebagai berikut. 

Tabel 1 
Nilai Tes Akhir Siklus I 

Siklus I  
Prestasi Siswa Jumlah siswa Prosentase 

Nilai     <  75 
Nilai      > 75 

44 
11 

84% 
16% 

Tuntas belajar 
Tidak Tuntas belajar 

11 
44 

16% 
84% 

Jumlah 52  
Nilai rata-rata 6,4  
Taraf Serap  64% 
Ketuntasan secara klasikal Belum Tuntas Belajar 
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Hasil tes siklus I sebagaimana tabel 1 di atas menujukkan 

bahwa sebanyak 16% siswa yang telah memperoleh nilai <7,5  dan 

sebanyak 84% siswa yang memperoleh nilai di bawah 7,5. 

Berdasarkan uraian di atas dievaluasi langkah-langkah yang 

telah diprogramkan dan dilaksanakan pada siklus I, belum mampu 

mencapai tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka peneliti perlu 

mengadakan revisi-revisi mengenai langkah-langkah yang ditempuh 

dalam penelitian terutama menentukan perbaikan dalam 

mengoptimalkan metode yang dipakai, sehingga ditemukan variasi yang 

tepat untuk mencapai tujuan. Kemudian peneliti melanjutkan pada 

program siklus II yang direncanakan dengan berbagai revisi yaitu 

peneliti memantau jalannya belajar kelompok dalam masing-masing 

kelompok. 

c. Refleksi Siklus I 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, akan 

dipahami beberapa hal yaitu pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus 

I belum berhasil. Hal tersebut diketahui berdasarkan data yang dihimpun 

dalam penelitian ini. 

1) Hasil pengamatan pada saat guru melakukan pembelajaran 

Pada pengamatan siswa pada saat KBM berlangsung, belum 

memadai yang diharapkan peneliti dengan mewujudkan keaktifan 
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dalam mengikuti belajar. Sedangkan observasi guru sudah memadai 

pada kriteria struktur dan strategi pengajaran. 

2) Hasil tes 

Pada akhir siklus I masih ada   dari 84% siswa yang 

mengalami kesulitan  dalam mengerjakan soal. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh  kurangnya pemahaman siswa terhadap soal, 

kurangnya latihan, tidak adanya alat peraga, terbatasnya  buku 

pelajaran penunjang, atau kondisi siswa pada saat mengikuti  

pelajaran kurang menujukkan  adanya  rasa keseriusan atau motivasi  

serta belum berjalannya  kerjasama siswa dalam mengerjakan tugas 

kelompok. Siswa tersebut enggan bertanya kepada guru maupun 

kepada  teman sekelompoknya tentang  cara-cara  menyelesaikan soal 

untuk menghitung luas bangun  datar. 

Kenaikan tersebut  belum sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.  Nilai prestasi yang diperoleh pada siklus I terendah 4, 

nilai tertinggi 8, nilai rata-rata 6,4 dan daya serap mencapai 64%. Hal 

tersebut  berarti belum mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. 

 

 

 

2. Siklus II 
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Siklus II dilaksanakan pada tanggal 10-11 Oktober 2005 di 

kelas VI SD Negeri   Kalaranglo 01. Hasil penelitian pada siklus Ii dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

a. Hasil Pengamatan   

Dalam pengamatan kelas yang dilaksanakan kepada beberapa siswa 

melalui pembelajaran kelompok diperoleh hasil sebagai berikut. 

1) Pembelajaran dilaksanakan dengan cukup baik. 

2) Ada peningkatan keaktifan belajar dibandingkan pertemuan siklus II 

diwujudkan dengan saling tukar pendapat dalam menyelesaikan soal-

soal.  

3) Siswa memperlihatkan kemampuan terhadap pemahaman materi dan 

disalurkan kepada temannya yang belum memahami materi. 

4) Pengamatan secara keseluruhan terhadap KBM, masing-masing dapat 

menyelesaikan soal-soal dengan baik dan sistematis sesuai dengan 

yang diharapkan peneliti.  

Dengan demikian siswa tumbuh percaya diri dalam menghadapi 

masalah terlihat pada tes akhir siklus II. Dari pengamatan kelas di peroleh 

pula gambaran sebagai berikut. 

1) Keakifan belajar siswa sudah menunjukkan sebagaimana layaknya 

kelompok, masihada siswa yang enggan bertanya kepada teman 

sekelompoknya. 



 47

2) Siswa aktif dalam mengerjakan soal secara kelompok atas dasar 

kemampuan sendiri-sendiri  dan kerjasama untuk membahas soal. 

3) Lerjasama antar anggota  sudah berjalan  efektif untuk mengerjakan 

soal-soal. 

4) Untuk pengamatan keseluruhan terhadap kegiatan belajar sudah 

berlangsung baik, walaupun masih ada kekurangan yang ditampilkan 

siswa, yang belum mengikuti KBM secara maksimal. 

Hal ini disebabkan dari faktor yang rendah kemampuannya dalam 

menguasai materi pelajaran. 

Monitoring yang dilaksanakan kepada siswa melalui wawancara 

dengan item pertanyaan yang disusun diperoleh gambaran bahwa diadakan 

pembelajaran kelompok, siswa merasa dibantu dalam berpikir untuk 

menyelesaikan soal-soal. Hasil monitoring guru pengamat siswa yang 

menyatakan bahwa bersaing untuk kreatif, berpikir kritis, percaya diri 

dalam menyalurkan kemampuannya kepada teman kelompok. 

Adapun hasil observasi kepada siswa  kelas VI siklus II diperoleh 

gambaran sebagai berikut. 

1) Siswa senang mengerjakan tugas kelompok secara berkelompok. 

2) Siswa aktif bertanya kepada teman kelompok, jika mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan soal-soal. 

3) Siswa selalu belajar teratur supaya mendapat nilai baik. 
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4) Siswa berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang merasa dirinya 

kurang mampu dalam pemahaman materi. 

b. Hasil tes akhir siklus II 

Berdasarkan hasil tes siklus II diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 2 

Nilai Tes Akhir Siklus II 

Siklus II  
Prestasi Siswa Jumlah siswa Prosentase 

Nilai     <  7,5 

Nilai      ≥ 7,5 

16 

36 

31 % 

69 % 

Tuntas belajar 

Tidak Tuntas belajar 

36 

16 

69 % 

31 % 

Jumlah 52 100% 

Nilai rata-rata 7,4  

Ketuntasan secara 
klasikal 

74% 
Belum Tuntas 

 
 

Data tes akhir siklus I bahwa nilai rata-rata yaitu  7,4 dan daya 

serap 74% merupakan hasil tes alhir siklus II untuk acuan dalam 

pelaksanaan siklus III. Pelaksanaan siklus II merupakan pelaksanaan 

ulang dari siklus I yang diharapkan langkah-langkah yang telah 

diprogramkan dan dilaksanakan siklus II mampu mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Hasil tes akhir siklus II dapat dilihat pada lampiran 1 skripsi 
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ini. Data pada lampiran dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 7,4 dan 

keberhasilannya baru 69%. Bertambah   banyaknya siswa yang mendapat 

nilai >7,5 sebanyak 36 siswa atau 69%, hal ini berarti bahwa ketuntasan 

belajar klasikal sudah ada peningkatan sebesar  53% yaitu dari 16% 

menjadi 69%, maka pada siklus II sub pokok bahasan panjang mencapai 

daya serap > 69% secara individual dan rata-rata hasil belajar secara 

klasikal 7,4. Dengan kata lain metode pembelajaran tugas kelompok 

dapat meningkatkan hasil belajar dalam KBM pada pokok bahasan 

Panjang siswa SD Karanglo 02 Kecamatan  Jatibarang Kabupaten  

Brebes. 

Data komulatif prestasi belajar siswa kelas VI semester I pokok 

bahasan panjang tersebut di atas menunjukan peningkatan  yang cukup 

yakni pada I siklus dengan rata-rata sebesar 6,4 meningkat menjadi 7,4 

pada akhir siklus II. Kenaikan tersebut menunjukan  keberhasilan 

pembelajaran siklus I dan II yang telah dilaksanakan guru dengan 

menggunakan metode tugas kelompok. 

c. Refleksi Siklus II 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, akan 

dipahami beberapa alat analisis kuantitatif dan kualitatif, baik dari data 

observasi kelas, dan data tes akhir penelitian diselenggarakan untuk 

mengumpulkan data-data penelitian yang dimaksud.  
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Pada hasil pengamatan siswa pada saat KBM berlangsung, belum 

memadai yang diharapkan peneliti dengan mewujudkan keaktifan dalam 

mengikuti belajar. Sedangkan observasi guru sudah memadai pada 

kriteria struktur dan strategi pengajaran.  

Refleksi dari data kuantitatif mengenai jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran  matematika dalam pembelajaran dengan metode 

tugas  kelompok 100% hadir mengikutinya, tetapi ada siswa yang masih 

kurang mampu terhadap materi yang diberikan.  

Akhir siklus II yang telah mencapai  rata-rata kelas  7,4 akan 

diupayakan peningkatannya sampai akhir siklus III untuk mengetahui 

sejauhmana keberhasilan yang dicapai siswa dengan metode tugas 

kelompok pada pokok bahasan panjang di kelas VI SD tersebut. 

3.  Siklus III 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 18-19 Oktober 2005 di 

kelas VI SD Negeri   Kalaranglo 01. Hasil penelitian pada siklus II dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

a.  Hasil Pengamatan   

Berdasarkan pengamatan guru pengamat diperoleh data bahwa 

pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan baik, di mana 

keterlibatan siswa mencapai 90% terlibat aktif, pelaksanaan tugas 

kelompok sangat interaktif dalam mengerjakan soal latihan baik pada 

LKS maupun di depan kelas. 
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Dalam pengamatan kelas yang dilaksanakan kepada beberapa 

siswa melalui pembelajaran kelompok diperoleh hasil sebagai berikut. 

1) Pembelajaran dilaksanakan dengan baik. 

2) Ada peningkatan keaktifan belajar dibandingkan pertemuan siklus II 

diwujudkan dengan saling tukar pendapat dalam menyelesaikan soal-

soal melalui diskusi kelompok.  

3) Siswa memperlihatkan kemampuan terhadap pemahaman materi dan 

disalurkan kepada temannya yang belum memahami materi. 

4) Pengamatan secara keseluruhan terhadap KBM, masing-masing dapat 

menyelesaikan soal-soal dengan baik dan sistematis sesuai dengan 

yang diharapkan peneliti.  

5) Siswa aktif mengerjakan soal secara kelompok atas dasar 

kemampuan sendiri-sendiri. 

6) Siswa cukup efektif untuk mengerjakan soal-soal. 

7) Untuk pengamatan keseluruhan terhadap kegiatan belajar sudah 

berlangsung baik, walaupun masih ada siswa yang kurang aktif. 

Hal ini disebabkan dari faktor yang rendah kemampuannya 

dalam menguasai materi pelajaran. 

Monitoring yang dilaksanakan kepada siswa oleh guru peneliti 

dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, diperoleh data bahwa 

pembelajaran kelompok  sangat menyenenagkan, antar siswa terjadi 



 52

komunikasi dalam kelompoknya untuk membahas  soal merupakan salah 

hal yang menguntungkan,  

Kondisi persaingan antar kelompok terjadi dan berlangsung 

secara sehat, hal ini untuk melatih siswa berpikir kritis, kreatif, berpikir 

kritis, percaya diri dalam menyalurkan kemampuannya kepada teman 

kelompok. 

Bimbingan terhadap  salah satu siswa  anggota kelompok dapat 

dilaksanakan  dengan cepat oleh guru, karena  mudah dalam 

penanganannya. Menjelaskan soal yang sukar pada anggota kelompok 

berarti secara langsung membina kelompok tersebut. 

b.   Hasil tes akhir siklus III 

Berdasarkan  data yang diperoleh, bahwa prestasi hasil belajar 

siswa akhir siklus III adalah sebagaimana  tabel  3 berikut ini. 

Tabel 3 

Nilai Tes Akhir Siklus III 

Siklus II  
Prestasi Siswa Jumlah siswa Prosentase 

Nilai     <  7,5 
Nilai     ≥ 7,5 

3 
49 

6 % 
94 % 

Tuntas belajar 
Tidak Tuntas belajar 

49 
3 

94 % 
6 % 

Jumlah 52 100% 
Nilai rata-rata 8,2  

Ketuntasan secara klasikal 74% 
Tuntas 
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Data tes akhir siklus III bahwa nilai rata-rata yaitu 8,2 dan daya 

serap 94% merupakan tes akhir siklus III. Pelaksanaan siklus III 

merupakan pelaksanaan ulang dari siklus II yang direncanakan 

berdasarkan refleksi-refleksi. 

Hasil tes akhir siklus III dapat dilihat pada lampiran  skripsi ini. 

Data pada lampiran dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kelas siklus II 

mencapai  7,4  dan pada akhir siklus III rata-rata kelas naik menjadi 8,2. 

Sampai pada akhir siklus III, banyaknya siswa yang mendapat 

nilai 7,5 ke atas  sebanyak 49 siswa dari 52 siswa atau 94%. Hal ini 

berarti bahwa ketuntasan belajar klasikal sudah ada peningkatanyang 

cukup banyak yaitu dari 69% menjadi 94%, maka pada siklus III sub 

pokok bahasan panjang di kelas VI SD Karanglo 02 mencapai daya serap 

> 96% secara individual, dan secara klasikal rata kelas mencapai 8,2. 

Siswa yang masih memperoleh nilai di bawah 7,5 sebanyak 3 anak.  

Dengan kata lain metode pembelajaran tugas kelompok dapat 

meningkatkan hasil belajar dalam KBM pada pokok bahasan Panjang 

siswa SD Karanglo 02 Kecamatan  Jatibarang Kabupaten  Brebes. 

c.  Refleksi Siklus III 

Atas dasar data hasil pengamatan siswa pada saat KBM 

berlangsung, pembelajaran dikatakan sangat baik dan kondusif sesuai 

yang diharapkan peneliti dengan mewujudkan keaktifan dalam 

mengikuti belajar.  
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Analisis data kualitatif terhadap mutu pembelajaran, siswa 

antuasias ingin  mengetahui konsep matematika melalui pembelajaran 

tugas kelompok. Refleksi dari data kuantitatif mengenai jumlah siswa 

yang mengikuti pembelajaran  matematika dalam pembelajaran dengan 

metode tugas  kelompok yang dilaksanakan siklus III sebanyak 100% 

hadir mengikutinya. 

Akhir siklus III yang telah mencapai  rata-rata kelas  8,2 dapat 

dikatakan tuntas belajar, dengan kata lain hipotesis tindakan yng diajukan 

dalam bab II skripsi ini terbukti.  

B. Pembahasan 

Pembahasan yang diperoleh pada penelitian ini adalah : 

1. Pada pembelajaran kelompok tidak semua siswa dapat berkonsentrasi 

dengan baik, ada keuntunagn dan kerugiannya : 

a. Keuntungan  

1) Mengurangi rasa kantuk 

Rasa kantuk biasanya menghantui pada saat belajar karena 

belajar kelompok terjadi perdebatan kecil atau adu argumentasi yang 

berbeda, maka setiap anggota kelompok dapat terhindar dari rasa 

kantuk. 

2) Dapat merangsang motivasi belajar 

Setiap anggota kelompok dapat berlomba-lomba untuk 

menionjolkan diri dalam kelompoknya. Dengan demikian terjadi 
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persaingan yang sehat untuk meraih prestasi yang unggul dari 

sebelumnya. 

3) Ada tempat bertanya dan ada orang lain yang dapat mengoreksi 

kesalahan setiap kelompok 

4) Ada kesempatan melakukan restasi oval artinya dalam bersiklus 

setiap anggota kelompok dapat mengungkapkan atau menjelaskan 

teori dengan bahasa sendiri. 

5) Dapat membantu timbulnya asosiasi dengan persitiwa lain. Jika 

terjadi perdebatan kecil maka apa yang diperdebatkan akan mudah 

diingat-ingat dari pada masalah yang hanya disinggung sepintas. 

6) Ada kenangan tersendiri dan mempunyai teman akrab. 

b. Kekurangan  

1)       Dapat terjadi tempat mengobrol. 

Masing-masing anggota harus menyadari peran dalam 

kelompoknya. Harus dihindari pada saat menyelesaikan 

permasalahan dibebankan kepada seseorang, sementara yang 

lainnya hanya melihat dan mengobrol sendiri. 

2)       Terjadinya debat sepele dalam kelompok 

Ada masalah sepele yang sebenarnya tidak terlalu urgen, tetapi 

dalam kelompok itu melakukan debat yang sengit. 

3)       Dapat terjadi kesalahan kelompok 
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Terjadi kesempatan di dalam kelompok tentang solusi masalah. 

Padahal jika ditelaah lebih lanjut dalam kesempatan tersebut 

belum tentu benar, apabila tidak diluruskan, kesalahan akan 

mengakar di dalam otaknya. 

Hasil observasi siswa menunjukkan aktivitas belajar siswa yang 

ditunjukkan pada lampiran. Karena pada belajar kelompok siswa masih 

menyelesaikan soal-soal sendiri. Kemudian diperbaiki pada siklus II keaktifan 

belajar siswa sudah menunjukkan belajar kelompok, siswa sudah aktif 

menyelesaikan soal-soal dengan teman kelompoknya dan terlihat pada grafik 

lampiran. 

Pembelajaran Pokok bahasan panjang yang dilaksanakan dengan 

metode tugas kelompok, nilai rata-rata kelas pada akhir siklus I adalah 6,4 dan 

nilai rata-rata kelas akhir siklus II adalah 7,4 serta akhir siklus III  naik menjadi 

8,2. 

Pelaksanaan hasil tes akhir siklus III dapat dilihat pada lampiran 

skripsi. Dari data pada lampiran dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 8,2 dengan  

banyaknya siswa yang mendapat nilai > 7,5 sebanyak 48 siswa dari 50 siswa. 

Hal ini berarti bahwa ketuntasan belajar klasikal sudah ada peningkatan 

sebesar  37% yaitu dari  69% menjadi 94%, maka pada siklus III dengan sub 

pokok bahasan menyelesaikan soal dan meningkatkan kemampuan dalam pokok 

bahasan panjang, sehingga tuntas belajarnya.  
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Keberhasilan tidakan kelas dengan metode tugas kelompok di kelas VI 

mencapai 94% tersebut dianggap tuntas belajar dan meningkatkan prestasi 

belajar siswa, hal tersebut sesuai dengan fungsi dan  kebaikkan metode tugas 

kelompok itu sendiri, sebagaimana  Salahudin  (1999:57) menyatakan bahwa 

metode tugas kelompok yang digunakan dalam pembelajaran menjadi lebih 

efektif dan efisien. Keisitimewaan metode tugas kelompok adalah 

memudahkan guru dalam mengawasi murid-murid dalam melakukan kegiatan, 

membina semangat kerjasama yang sehat, secara psikologis, metode ini 

membangkitkan semangat bersaing yang sehat di antara kelompok-kelompok 

kecil, pokok pikiran yang dibahas yang berupa tugas guru dapat diselesaikan 

lebih cepat dan hasilnya lebih matang dan dipertanggungjawabkan. 

Kebaikan metode tugas kelompok yang dilaksanakan  dalam tindakan 

kelas, telah mampu meningkatkan prestasi belajar pada pokok bahasan 

panjang di kelas VI SD Karanglo  01 Kabupaten Jatibarang  Tahun Pelajaran 

2005/2006.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode tugas kelompok dapat meningkatkan 

prestasi belajar pada pokok bahasan panjang di kelas VI SD Karanglo 02 

Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2005/2006.  

 

B. Saran 

Bertolak dari hasil penelitian ini, maka peneliti sarankan sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan menggunakan metode tugas kelompok dalam pembelajaran 

matematika karena terbukti bahwa metode tugas kelompok dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Metode tugas kelompok dalam pembelajaran matematika dapat dilaksanakan 

guru kelas karena siswa mampu saling bertukar informasi dalam mengerjakan 

tugas dan di samping itu siswa akan saling tukar menukar informasi sehingga 

terhadi inetarksi edukatif yang dapat mempercepat pemahaman terhadap 

materi pelajaran yang dipelajarinya. 
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Lampiran : 1 

REKAPITULASI  PRESTASI BELAJAR 

POKOK BAHASAN PANJANG KELAS VI SMT I 

SD NEGERI KARANGLO TAHUN PEL 2005/2006 

 
NILAI SISWA 

 
NO 

 
NO 

INDUK 

 
NAMA SISWA 

SBL SIK 
I 

SIK 
II 

 
KET 

01 1245 MUHALIM 3 6 7  

02 1258 USWATUN HASANAH 5 6 8  

03 1314 A WAHYUDI 5 6 9  

04 1245 FUTROTUL AINI 6 7 9  

05 1323 INTAN P 6 7 8  

06 1325 KARTOLO 4 7 9  

07 1327 NURHADI 5 7 9  

08 1334 NURKHIKMAH 4 6 9  

09 1335 RIYANTO 3 5 7  

10 1337 SUTRISNO 5 8 8  

11 1338 SUSANTI 5 6 8  

12 1342 WARYONO 6 6 6  

13 1343 WARNINGSIH 6 7 9  

14 1275 DARYA 4 7 8  

15 1303 WAKHIDIN 6 7 7  

16 1347 DUKHLAS 3 7 8  

17 1358 ELIYAH 6 8 9  

18 1361 YUDI PRATONO 5 6 9  

19 1365 TARWIN 6 7 9  

20 1375 DARYANTI 6 7 8  

21 1175 SUKARDI A 5 6 8  

22 1240 LINDA PURWANINGSIH 6 6 6  

23 1242 MUALIFAH 6 7 9  

24 1284 MUNIROH 4 7 8  

25 1289 ROSIKIN 6 7 7  
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26 1327 MUSRIPAH  3 7 8  

27 1336 SUSANTO 6 8 9  

28 1348 KASTOLANI 5 6 9  

29 1349 ARIF BUDIMAN 6 7 9  

30 1352 NURKODIJAH 6 7 8  

31 1353 GUNAWAN 5 6 8  

32 1357 KASMURI 6 6 6  

33 1362 DESI RATNASARI 6 7 9  

34 1366 KURNIASIH 4 7 8  

35 1367 RASTINAH 6 7 7  

36 1368 SUKARDI B 3 7 8  

37 1369 ATIK 6 8 9  

38 1373 WAHIDIN B 5 6 9  

39 1376 SUKISWO 6 7 9  

40 1270 AHMAD MAULANA W 6 7 8  

41 1319 EDI SUPRIYANTO 7 8 9  

52 1320 ELA PURWANTI 3 7 8  

43 1321 SURIP 6 8 9  

44 1322 SAMIUN 5 6 9  

45 1323 AJIS SETYO 6 7 9  

46 1324 LUKMAN JENI 6 7 8  

47 1325 YUNI MEIDARNI 7 8 9  

48 1329 AHMAD SURIPTO  3 7 8  

49 1331 DARMI 6 8 9  

50 1333 RUSMINAH 5 6 9  

51 1334 SAMIAH 6 7 9  

52 1335 WARDI 6 7 8  

  JUMLAH     

  RATA-RATA 6,4 7,4 8,2  
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Lampiran:2 
Rencana Pembelajaran 1 

Mata Pelajarn :  Matematika 
Pokok Bahasan :  3.1 Panjang 
Sub Pokok Bahasan :  Mengulang hubungan km, hm, dam, m, dm, cm 

dan mm 
Kelas, Semester :  VI, / I (GASAL) 
Waktu :  2 x 40 ( 1 x pertemuan ) 
Hari, Tanggal :  Rabu, 27-28 Agustus 2005  

 
I. Tujuan Pembelajaran Umum 

Siswa mampu menentukan panjang, luas, berat dan waktu. 

II. Tujuan Pembelajaran Khusus 

1. Dengan mengamati satuan baku untuk panjang, siswa dapat menyebutkan nama 

satuan baku untuk panjang dengan benar. 

2. Dengan menggunakan mistar/penggaris, siswa dapat mengukur jarak sesuai 

dengan satuan baku yang telah ditentukan. 

3. Dengan memperhatikan tabel hubungan satuan panjang baku, siswa dapat 

menentukan satuan panjang baku lain, setelah diketahui satuan panjang 

bakunya. 

4. disajikan tiga satuan baku untuk panjang dengan bilangan yang berbeda, siswa 

dapat mengurutkan mulai dari yang terpendek atau terpanjang dengan benar. 

III. Kegiatan Pembelajaran 

A. Rincian Materi 

km = kilometer dm = desimeter 

hm = hektometer cm  = centi meter 

dam = dekameter mm = milimeter 

1 km = 10 hm 1m = 10 dm 

1hm = 10 dam 1 dm = 10 cm 
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1 dam = 10 m 1 cm  = 10 mm 

Tabel Hubungan Satuan Baku 

Untuk Panjang 

1 km       

10 Hm      

100 10 Dam     

1000 100 10 m    

10.000 1000 100 10 Dm   

100.000 10.000 1000 100 10 Cm  

1.000.000 100.000 10.000 1000 100 10 mm 

Setiap turun 1 tangga dikali 10 
Contoh : 

1 km  = .....  hm ( turun 1 tangga : 1 x 10 = 10 ) 

 = 10   hm 

1 hm  = .....  m ( turun 2 tangga : 1 x 10 x 10 = 100 ) 

 = 100  m 

1 dam  = .....  cm ( turun 3 tangga : 1 x 10 x 10 x 10 = 1000 ) 

 = 1000  cm 

      km 

     Hm 0,1 

    Dam 0,1 0,01 

   m 0,1 0,01 0,001 

  Dm 0,1 0,01 0,001 0,0001 

 Cm 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 

1mm 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001 

Setiap naik 1 tangga dibagi 10 
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1 cm  = .....  dm ( naik 1 tangga : 1 : 10 = 0,1 ) 

 = 0,1 dm 

1 dm  = .....  dam ( naik 2 tangga : 1 : 10 : 10 = 0,1 : 10 = 0,01 ) 

 = 0,1 dm 

1 m  = .....  km ( naik 3 tangga : 1 : 10 : 10 : 10 = 0,1 : 10 : 10  

 = 0,01 : 10 = 0,001) 

 = 0,001 km 

B. Metode 

Tanya jawab, demonstrasi, tugas dan kerja kelompok 

C. Alat dan Sumber Bahan 

1. Alat : Tali dan Penggaris 

2. Sumber :  Program Pengajaran semester gasal kelas VI tahun 2002/2003 Buku 

Matematika 6 Mari Berhitung untuk SD kelas 6 hal. 36-38. 

 Kamus Matematika : Roy Hollands hal. 92 

D. Langkah-langkah 

1. Pra (7 menit) Pembelajaran 

a. Salam 

b. Absensi siswa 

c. Penataan kelas 

d. Menyiapkan alat pelajaran 

2. Kegiatan awal (8 menit) 

a. Apersepsi 

b. Tanya jawab tentang pokok bahasan yang lalu 

c. Pertanyaan umum tentang pokok bahasan yang akan dipelajari 

3. Kegiatan Inti (35 menit) 
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a. Informasi 

Guru menyampaikan cara menyelesaikan tugas. 

b. Pelaksanaan tugas siswa 

1. Guru membentuk kelompok belajar 

2. Guru memberi lembar kerja pada setiap kelompok 

3. Siswa melaksanakan tugas 

4. Guru mengarahkan kerja siswa yang mengalami kesulitan 

5. Siswa melaporkan hasil kerja kelompok 

6. Guru dan siswa membahas hasil kerja setiap kelompok 

7. Guru menilai hasil kerja kelompok 

c. Memotivasi 

Guru memberi motivasi kepada setiap siswa dan kelompok supaya 

mendapat nilai baik. 

4. Kegiatan Akhir 

a. Pelaksanaan Evaluasi (24 menit) 

Guru memberi lembar soal dan lembar jawaban kepada setiap siswa. 

b. Tindak Lanjut (6 menit) 

1. Guru memberi kesempatan bertanya kepada setiap siswa 

2. Guru memberi tugas rumah 

IV. Evaluasi 

a. Prosedur : Tes akhir. 

b. Jenis tes : Tertulis. 

c. Bentuk tes : Obyektif 

d. Alat tes : Soal. 



 

 

67

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada 

huruf a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang disediakan ! 

1. A      B 

Berapa panjang garis AB ? 

a. 6,8 cm c. 7,2 cm 

b. 7 cm d. 7,4 cm 

2. C         D 

Panjang garis CD yaitu ..... mm 

a. 52  c. 54 

b. 53 d. 55 

3. Garis EF yang mempunyai panjang 1 dam adalah ..... 

a.   E                         F 

b.  E               F 

c.  E                   F 

d.  E                       F 

4. Garis GH yang panjangnya 0,05 m adalah ..... 

a.  G      H 

b.  G                H 

c.  G               H 

d.  G             H 

5. 2,25 km dan 4 ½ hm = ..... dam 

a. 2,70 c. 0,27 

b. 27,0 d. 270 

6. 1.000.000 m dan 525.435 dm = ..... km 

a. 1.051,5435 c. 1.053,5453 

b. 1.052,5435 d. 1.052,5453 

7. 5,25 dam dan 675 cm = ..... hm 

a. 59,25 c. 5,925 

b. 592,5 d. 5925 



 

 

68

8. 1250 dm dan 1 ¼ km = ..... hm 

a. 137,50 c. 13,075 

b. 13,570 d. 13,750 

9. Tinggi badan Pak Supra 1 4/5 , Pak Vega 170 cm, sedangkan Pak Alfa 16 dm. 

Siapa yang palih tinggi ? 

a. Pak Supra c. Pak Alfa 

b. Pak Vega d. sama tingginya 

10. Urutan yang benar keliling bangun berikut mulai dari yang terpendek adalah ..... 

6,5 cm         3 cm         50 mm   0,5 dm 

 30 mm  0,4 dm   5 cm 

 

a. ABC c. BAC 

b. ACB d. CAB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 

 
C B
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Lampiran: 4 

Lembar Kerja Siswa 

Mata Pelajaran :  Matematika 
Pokok Bahasan :  3.1 Panjang 
Sub Pokok Bahasan :  Mengulang hubungan km, hm, dam, m, dm, cm 

dan mm 
Kelas, semester :  VI, I 
Waktu : - 
Hari, tanggal :    September 2005 

 
Kerjakan bersama kelompokmu dengan cepat, tepat, dan teliti ! 

A. Ukurlah panjang garis PQ dan RS dengan penggaris. 
1.  P             Q 

Panjang garis PQ = ..... cm 
2.  R       S 

Panjang garis RS = .....dm 
B. Dengan mistar/penggaris 1 m tentukan jarak 

1. 10 m 4. 10 dam 
2. 1 dam 5. 1 hm 
3. 100 m 

C. Disediakan tabel satuan baku untuk panjang 
Selesaikan soal berikut ini ! 
1. 5 km dan 4 km = ..... dam 

5 km = ..... dam ( Turun ..... tangga) 
= (..... x ..... x ..... ) dam 
= (..... x ..... ) dam 
= ..... dam 

4 hm = ..... dam ( Turun ..... tangga) 
= (..... x ..... ) dam 
= ..... dam 

Jadi 5 km dan 4 hm = ( ...... + ...... ) dam = ...... dam 
2. 21.500 m dan 45.000 = ...... hm 

21.500 m = ...... hm ( naik ...... tangga) 
= (...... : ...... : ...... ) hm 
= (...... : ...... ) hm 
= ...... hm 

45.000 cm = ...... hm ( naik ...... tangga) 
= (...... : ...... : ...... : ...... ) hm 
= (...... : ...... : ...... ) hm 
= (...... : ...... ) hm 
= ...... hm 

Jadi 21.500 m dan 45.000 cm  = (...... + ...... ) hm 
= ...... hm 
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D. Selesaikan soal cerita berikut ! 
1. Panjang tali Hasan 20 1/5 m, panjang tali Banu 180 dm, dan panjang tali Anto 

2,5 dam. Tali siapa yang paling panjang ? 
Jawab. 
Panjang tali Hasan = 20 1/5 m = ...... , ...... m. 
Panjang tali Banu = 180 dm = ...... m. 
Panjang tali Antp = 2,5 dam = ...... m. 

2. Urutkan keliling bangun berikut mulai dari yang terpendek. 
      20 mm 
 

     4 cm   50 mm        7 cm 
           2,5 cm 
            30 mm 
 
 
 
Jawab 
Keliling Bangun A = 20 mm + 4 cm + ...... + ...... 
  =  ......  cm + ...... cm + ......  cm + ...... cm  
  =  ......  cm 
 
Keliling Bangun B = 50 mm + 2,5 cm + ...... + ...... 
  =  ......  cm + ...... cm + ......  cm + ...... cm  
  =  ......  cm 
 
Keliling Bangun C = 7 cm + 30 mm + ......  
  =  ......  cm + ...... cm + ......  cm  
  =  ......  cm 
Jadi urutan keliling dari ketiga bangun adalah ...... , ...... , dan ...... 
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Lampiran :  5 
 Nama : 

       Nomor : 

LEMBAR JAWAB TES FORMATIF 
Mata Pelajaran :  Matematika 

Pokok Bahasan :  3.1 Panjang 

Sub Pokok Bahasan :  Mengulang hubungan km, hm, dam, m, dm, cm, 

dan mm 

Kelas, Semester : VI, I 

Hari, tanggal : 

                       Waktu : 24 menit. 

 

1.  a b c d 

2.  a b c d 

3. a b c d 

4. a b c d 

5. a b c d 

6. a b c d 

7. a b c d 

8. a b c d 

9. a b c d 

10. a b c d 
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Lampiran: 6 

LEMBAR JAWAB TES FORMATIF 

Mata Pelajaran :  Matematika 
Pokok Bahasan :  3.1 Panjang 
Sub Pokok Bahasan :  Mengulang hubungan km, hm, dam, m, dm, cm, 

dan mm 
Kelas, Semester : VI, I 
Hari, tanggal : 

                        Waktu : 40 menit. 
 

 

1.  a b c d 

2.  a b c d 

3. a b c d 

4. a b c d 

5. a b c d 

6. a b c d 

7. a b c d 

8. a b c d 

9. a b c d 

10. a b c d 
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Lampiran : 7  

RENCANA PEMBELAJARAN 2 
Mata Pelajaran          :   Matematika  

Pokok Bahasan         :   Panjang 

Sub Pokok Bahasan   :   Menggambar Denah Berkala 

Kelas, Semester        :   VI, I 

Waktu                       :   1 x Pertemuan ( 2 X 40 Menit)   

 

I. Tujuan Pembelajaran Umum 

Siwa mampu menggambar denah dengan skala. 

II. Tujuan Pembelajaran Khusus 

1. Melalui pengukuran 2 ruas garis, siswa dapat menjelaskan arti skala 

2. Melalui pengamatan siswa dapat menggambar denah berkala. 

3. Melalui contoh guru tentang denah berkala, siswa dapat mencari keliling 

sebenarnya. 

4. Disediakan peta berskala siswa dapat menghitung jarak sebenarnya antara dua 

kota. 

III. Kegiatan Pembelajaran 

 Ringkasan Materi 

1. Sekala adalah perbandingan ukuran pada gambar/peta dengan ukuran 

sebenarnya. Pada umumnya ukuran pada peta dengan satuan cm dan diberi 

nilai 1. 

2.  Menggambar denah berkala  

Contoh : sebidang tanah berpetak persegi panjang, panjang 8 hm dan 

lebarnya                          5 hm. Gambarlah bidang tanah tersebut 

dengan skala 1 : 10.000. 

Jawab  : 1 hm = 10 dam 100 m = 1000 dm = 10.000 cm 

  8 hm = 80.000 cm 

  5 hm = 50.000 cm   

Skala ukuran panjang   =  80.000 = 8cm 

             10.000  

Skala ukuran lebar        =  50.000 = 5cm 

   10.000             
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            5 cm 

 

 

 

   8 cm 

  Skala  1 : 10.000  

        3. Menghitung ukuran bangun sebenarnya  

Contoh : Denah sebidang tanah bersekala 1 : 1000 berbentuk persegi 

panjang. 

           Diketahui panjang 16 cm dan lebar 9 cm. Hitung keliling tanah                

sebenarnya    

 Jawab  Skala 1: 1000 

             Panjang sebenarnya  =1000 X 16 =16.000 cm = 160 m. lebar sebenarnya          

=1000 X 9 = 9000 cm = 90 m 

Keliling tanah sebenarnya  

= ( 2 X 160 m) + (2 X 90 m) 

= 320 m + 180 m 

= 500 m 

Jarak antara Dua kota 

Contoh : jarak antara kota A dan kota B pada peta 12 cm, skala 1 : 

1000.000.  

    Hitunglah jarak sebenarnya. 

Jawab   : Skala 1 : 1000.000 

    Jarak sebenarnya = 1000.000 X 12 cm   

          = 12.000.000 

          = 120.000 m 

          = 120 km 

Menentukan skala dari sebuah gambar atau peta 

Contoh : Pada peta jarak semarang-magelang 4 cm, sedangkan jarak 

sebenarnya           60 km. Tentukan skala petanya. 
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Jawab : Jarak Semarang-Magelang pada peta 4 cm. Jarak Semarang-

Magelang sebenarnya 60 km = 600 hm = 6000 dam = 60.000 

m= 600.000 dm  = 6.000.000 cm. 

Skala peta tersebut   = 4 : 6.000.000  

Disederhanakan        = 4 : 6.000.000 

 4 4 

          = 1 : 1.500.000 

  jadi skala petanya     = 1 : 1.500.000 

IV. Media dan Metode  

 A. Sumber Bahan  

1. Media     : Lembar Kerja Siswa  

2. Sumber bahan   : 

a. Buku Matematika Mari Berhitung 6, Depdikbud, Th. 1994.  

b. Buku Pintar, Pedoman Matematika Untuk SD, Y. Sunoto, PT. Intan 

Pariwara. 

 B. Langkah-langkah 

-Pra Pembelajaran (7 menit) 

1.Salam 

2. Absen siswa 

3. Penataan kelas 

4. Menyiapkan alat pembelajaran 

-Kegiatan Awal (8 menit) 

Apersepsi 

Tanya jawab tentang sub pokok bahasan yang lalu 

Pertanyaan uraian tentang pokok bahasan yang akan dipelajari 

-Kegiatan Inti (40 menit) 

Guru menjelaskan cara menyelesaikan tugas kelompok 

Pelaksanaan tugas kelompok 

1. Guru dan siswa membuat kelompok 

2. siswa mengambil tempat kerja 

3. siswa menyelesaikan tugas kelompok 

4. guru memotivasi dan mengatur siswa pada setiap kelompok 

5. siswa melaporkan hasil kerja kelompok 
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6. siswa dan guru mengevaluasi hasil kerja setiap kelompok 

7. siswa dan guru menilai hasil kerja kelompok 

8. siswa mengerjakan tes akhir/pos tes  

Kegiatan akhir (25 menit) 

1.Guru membagikan lembar soal tes akhir 

2. Siswa menyelesaikan soal 

3. Guru menilai hasil pos tes 

4. Siswa yang memperoleh nilai < 60 diberi perbaikan dan > 60 diberi 

pengayaan. 

V. Evaluasi 

A. Prosedur 

 1. Tes awal   : Tanya jawab selama apersepsi 

 2. Tes dalam proses  : Lembar Kerja Siswa 

 3. Tes akhir   : Pos Tes 

B. Jenis Tes 

1.Isian 

2. Tertulis  

C. Bentuk Tes   :  Isay 

D. Lampiran 

Butir Soal 

Kunci Jawaban 

Penilaian 

 

  

Brebes,     Agustus   2005 

Guru, 

 

BUNASOR 

NIM : 1322 
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Lampiran : 8 

KISI –KISI TES SIKLUS II 

 
NO POKOK BAHASAN INDIKATOR SOAL 

NOMOR 

 PANJANG 

Menggambar Denah 

berskala 
 

 

 

 

1. Menggambarkan denah berskala beruoa 

tanah berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran panjang tanah 25m dan lebar 12 m. 

Skala 1:1000 

2.  Mementukan keliling dan luas tanah yang 

sebenarnya dari  denah berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran tertentu. 

3.  Menghitung jarak kota Brebes ke Semarang 

dari peta pulau Jawa. 

4.  Menghitung jarak kota dari Brebes ke Kota  

Tanggerang dengan melihat peta pulau Jawa. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3-4 

 

5 

 

Soal: 

1. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 m dan 

lebar 12 meter, Gambarlah  denah  dengan skala 1 : 10.000. 

2. Tentukan keliling dan luas sebenarnya dari denah sebidang tanah berikut: 

 A     B. 

 

2 ,5CM     3,4 CM  

 

 

 

   2,5 CM     3,3 CM 

3. Perhatikan peta Pula Jawa ! 
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 Gunakan seutas  benang untuk jalan yang kelok-kelok lalu bentangkan dan ukurlah 

benang tersebut  dengan penggarais.  

4. Hitunglah jarak sebenarnya antara kota Brebes dengan Semarang denga melihat peta 

Pulau Jawa. 

5. Hitunglah Jarak kota Brebes  dengan Tanggerang dengan melihat peta pulau Jawa! 
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Lampiran: 9 

RENCANA PEMBELAJARAN 3 
Mata Pelajaran          :   Matematika  

Pokok Bahasan         :   Panjang 

Sub Pokok Bahasan   :   Menggambar Denah Berkala 

Kelas, Semester        :   VI, I 

Waktu                       :   1 x Pertemuan ( 2 X 40 Menit)   

 

I. Tujuan Pembelajaran Umum 

Siwa mampu menggambar denah dengan skala. 

II. Tujuan Pembelajaran Khusus 

1. Melalui pengukuran 2 ruas garis, siswa dapat menjelaskan arti skala 

2. Melalui pengamatan siswa dapat menggambar denah berkala. 

3. Melalui contoh guru tentang denah berkala, siswa dapat mencari keliling 

sebenarnya. 

4. Disediakan peta berskala siswa dapat menghitung jarak sebenarnya antara dua 

kota. 

III. Kegiatan Pembelajaran 

 Ringkasan Materi 

1. Sekala adalah perbandingan ukuran pada gambar/peta dengan ukuran 

sebenarnya. Pada umumnya ukuran pada peta dengan satuan cm dan diberi 

nilai 1. 

2.  Menggambar denah berkala  

Contoh : sebidang tanah berpetak persegi panjang, panjang 8 hm dan 

lebarnya                          5 hm. Gambarlah bidang tanah tersebut 

dengan skala 1 : 10.000. 

Jawab  : 1 hm = 10 dam 100 m = 1000 dm = 10.000 cm 

  8 hm = 80.000 cm 

  5 hm = 50.000 cm   

Skala ukuran panjang   =  80.000 = 8cm 

             10.000  

Skala ukuran lebar        =  50.000 = 5cm 

   10.000             
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            5 cm 

 

 

 

   8 cm 

  Skala  1 : 10.000  

        3. Menghitung ukuran bangun sebenarnya  

Contoh : Denah sebidang tanah bersekala 1 : 1000 berbentuk persegi 

panjang. 

           Diketahui panjang 16 cm dan lebar 9 cm. Hitung keliling tanah                

sebenarnya    

 Jawab  Skala 1: 1000 

             Panjang sebenarnya  =1000 X 16 =16.000 cm = 160 m. lebar sebenarnya          

=1000 X 9 = 9000 cm = 90 m 

Keliling tanah sebenarnya  

= ( 2 X 160 m) + (2 X 90 m) 

= 320 m + 180 m 

= 500 m 

Jarak antara Dua kota 

Contoh : jarak antara kota A dan kota B pada peta 12 cm, skala 1 : 

1000.000.  

    Hitunglah jarak sebenarnya. 

Jawab   : Skala 1 : 1000.000 

    Jarak sebenarnya = 1000.000 X 12 cm   

          = 12.000.000 

          = 120.000 m 

          = 120 km 

Menentukan skala dari sebuah gambar atau peta 

Contoh : Pada peta jarak semarang-magelang 4 cm, sedangkan jarak 

sebenarnya           60 km. Tentukan skala petanya. 
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Jawab : Jarak Semarang-Magelang pada peta 4 cm. Jarak Semarang-

Magelang sebenarnya 60 km = 600 hm = 6000 dam = 60.000 

m= 600.000 dm  = 6.000.000 cm. 

Skala peta tersebut   = 4 : 6.000.000  

Disederhanakan        = 4 : 6.000.000 

 4 4 

          = 1 : 1.500.000 

  jadi skala petanya     = 1 : 1.500.000 

IV. Media dan Metode  

 A. Sumber Bahan  

1. Media     : Lembar Kerja Siswa  

2. Sumber bahan   : 

c. Buku Matematika Mari Berhitung 6, Depdikbud, Th. 1994.  

d. Buku Pintar, Pedoman Matematika Untuk SD, Y. Sunoto, PT. Intan 

Pariwara. 

 B. Langkah-langkah 

-Pra Pembelajaran (7 menit) 

1.Salam 

2. Absen siswa 

3. Penataan kelas 

4. Menyiapkan alat pembelajaran 

-Kegiatan Awal (8 menit) 

Apersepsi 

Tanya jawab tentang sub pokok bahasan yang lalu 

Pertanyaan uraian tentang pokok bahasan yang akan dipelajari 

-Kegiatan Inti (40 menit) 

Guru menjelaskan cara menyelesaikan tugas kelompok 

Pelaksanaan tugas kelompok 

1. Guru dan siswa membuat kelompok 

2. siswa mengambil tempat kerja 

3. siswa menyelesaikan tugas kelompok 

4. guru memotivasi dan mengatur siswa pada setiap kelompok 

5. siswa melaporkan hasil kerja kelompok 
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6. siswa dan guru mengevaluasi hasil kerja setiap kelompok 

7. siswa dan guru menilai hasil kerja kelompok 

8. siswa mengerjakan tes akhir/pos tes  

Kegiatan akhir (25 menit) 

1.Guru membagikan lembar soal tes akhir 

2. Siswa menyelesaikan soal 

3. Guru menilai hasil pos tes 

4. Siswa yang memperoleh nilai < 60 diberi perbaikan dan > 60 diberi 

pengayaan. 

V. Evaluasi 

A. Prosedur 

 1. Tes awal   : Tanya jawab selama apersepsi 

 2. Tes dalam proses  : Lembar Kerja Siswa 

 3. Tes akhir   : Pos Tes 

B. Jenis Tes 

1.Isian 

2. Tertulis  

C. Bentuk Tes   :  Uraian 

D. Lampiran 

Butir Soal 

Kunci Jawaban 

Penilaian 

 

  

Brebes,     September   2005 

Guru, 

 

BUNASOR 

NIM : 1322 
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Lampiran 10 

KISI –KISI TES SIKLUS II 

 
NO POKOK BAHASAN INDIKATOR SOAL 

NOMOR 

 PANJANG 

Menggambar Denah 

berskala 

 

 

 

 

1. Menggambarkan denah berskala beruoa 

tanah berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran panjang tanah 25m dan lebar 12 

m. Skala 1:1000 

2.  Mementukan keliling dan luas tanah 

yang sebenarnya dari  denah berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran tertentu. 

3.  Menghitung jarak kota Brebes ke 

Semarang dari peta pulau Jawa. 

4.  Menghitung jarak kota dari Brebes ke 

Kota  Tanggerang dengan melihat peta 

pulau Jawa. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3-4 

 

5 
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Lampiran : 11 

LEMBAR SOAL TES SIKLUS III 

Nama : ................................................. 

No Absen: ............................................. 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan benar. 

 

Soal: 

1. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 125 m 

dan lebar 120 meter, Gambarlah  denah  dengan skala 1 : 100.000. 

2. Tentukan keliling dan luas sebenarnya dari denah sebidang tanah berikut: 

 A     B. 

 

2 ,5CM     3,4 CM  

 

 

 

   2,5 CM     3,3 CM 

3. Perhatikan denah berikut ! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunakan seutas  benang untuk jalan yang kelok-kelok lalu bentangkan dan ukurlah 

benang tersebut  dengan penggarais, tentukan berapa km panjang A ke B jika skala    

1: 100.000 Cm.  

4. Hitunglah jarak sebenarnya antara A ke B jika  menggunakan jalur pintas? 

5. Hitunglah Jarak  A ke C   dan   B   ke C!   

              
              
            B  
  A               
              
              
              
       C        
              
              

Skala 1: 100.000 cm
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Lampiran 12 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

NAMA: ..................................................                                 

NO ASPEK YANG DIAMATI/ 

TINGKAT KESALAHAN 

B 

3 

C 

2 

K 

1 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

Ada peranan masing-masing dari anggota kelompok. 

Langkah-langkah yang dilkukan dalam menyelesaikan 

soal bersama anggota kelompok. 

Kerjasama anggota kelompok dalam mengerjakan tugas 

kelompok. 

Keaktifanm seluruh anggota kelompok. 

Penyelasaian /hasil jawaban  sesuai dengan apa yang 

dimaksud soal. 

Kemampuan kelompok memaparkan hasil dari 

pembahasan dalam kelompoknya. 

Aktivitas  bertanya kepada guru  pada saat pelajaran 

berlangsung 

Preses jalanya penyelesaian soal. 

Kesimpulan yang diperoleh sebagai jawaban murni hasil 

kerja sendiri 

Ketekunan dan kerajinan dalam menyelesaikan tugas  

yang diberikan guru. 

   

 

B = BAIK   Skor 3                 Brebes,                     2005 

C= CUKUP   Skor 2     PENELITI 

K = KURANG    Skor 1 

 

        BUNASOR  
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Lampiran: 13 
PEDOMAN PENGAMATAN KEPADA GURU PENELITI 

 
Pengamatan Siklus : I 
Hari/tanggal  :        September 2006 
Jam ke   : 2 DAN 3 
Pokok Bahasan  : Panjang 
Sub Pokok Bahasan : Panjang 
 

SKALA PARTISIPASI 

 

 

NO 

 

ITEM YANG DIAMATI 

A 

4 

B 

3 

C 

2 

D 

1 

 

KOMENTAR 

SARAN 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

PENDAHULUAN 

1. Apersepsi 

2. Motivasi 

3. Revisi 

PENGEMBANGAN 

4. Penguasaan materi 

5. Penggunaan metode 

6. Manageman kelas 

7. Pemekaran materiu yang 

penting 

8. Pemciptaan suasana aktif/ 

kondusif 

PENERAPAN 

9. Kesesuaian dengan TPK 

10. Pengamatan terhadap 

kemajuan siswanya 

PENUTUP 

11. Rangkuman 

12. Pemberian tugas 

 

 

  

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukup baik 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

Cukup 

 

 

 

 

Cocok 

terarah 

 

KETERANGAN: 

A.  Baik sekali  =   Skor  4   Brebes, September   2005  

B. Baik      =   Skor  3   Guru Mitra 

C. Cukup =   Skor  2  

D. Kurang         =   Skor  1   BARIYANTO 
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Lampiran 14 
PEDOMAN PENGAMATAN KEPADA GURU PENELITI 

 
Pengamatan Siklus : II 
Hari/tanggal  : September   2005  
Jam ke   : 1-3 
Pokok Bahasan  : Panjang 
Sub Pokok Bahasan : Panjang 
 

SKALA PARTISIPASI 

 

 

NO 

 

ITEM YANG DIAMATI 

A 

4 

B 

3 

C 

2 

D 

1 

 

KOMENTAR 

SARAN 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

PENDAHULUAN 

1. Apersepsi 

2. Motivasi 

3. Revisi 

PENGEMBANGAN 

4. Penguasaan materi 

5. Penggunaan metode 

6. Manageman kelas 

7. Pemekaran materiu yang 

penting 

8. Pemciptaan suasana aktif/ 

kondusif 

PENERAPAN 

9. Kesesuaian dengan TPK 

10. Pengamatan terhadap 

kemajuan siswanya 

PENUTUP 

11.Rangkuman 

12.Pemberian tugas 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

Menguasai  

Menguasai  

Menguasai  

Menguasai  

 

Menguasai  

 

 

BAIK 

KETERANGAN: 

A.  Baik sekali  =   Skor  4   Brebes,      September   2005  

B. Baik      =   Skor  3   Guru Mitra 

C. Cukup =   Skor  2  

D. Kurang         =   Skor  1   BARIYANTO 
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Lampiran 15 

PEDOMAN PENGAMATAN KEPADA GURU PENELITI 
 

Pengamatan Siklus : III 
Hari/tanggal  :     Sepetember 2005  
Jam ke   : ……………………………. 
Pokok Bahasan  : Panjang 
Sub Pokok Bahasan : Panjang 
 

SKALA PARTISIPASI 

 

 

NO 

 

ITEM YANG DIAMATI 

A 

4 

B 

3 

C 

2 

D 

1 

 

KOMENTAR 

SARAN 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

PENDAHULUAN 

1 Apersepsi. 

2 Motivasi 

3 Revisi 

PENGEMBANGAN 

4. Penguasaan materi. 

5.Penggunaan metode 

6. Manageman kelas 

7.Pemekaran materiu yang 

penting 

8.Pemciptaan suasana aktif/ 

kondusif 

PENERAPAN 

9. Kesesuaian dengan TPK 

10. Pengamatan terhadap 

kemajuan siswanya 

PENUTUP 

12.Rangkuman 

13.Pemberian tugas 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  

Baik 

baik 

 

Menguasai  

Menguasai  

Menguasai  

Menguasai  

 

Menguasai  

 

 

BAIK 

KETERANGAN: 

A.  Baik sekali  =   Skor  4   Brebes,    September   2005  
B. Baik      =   Skor  3   Guru Mitra 
C. Cukup =   Skor  2  
D. Kurang         =   Skor  1    

BARIYANTO 
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