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ABSTRAK 
 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) telah dilaksanakan mulai tanggal 16 s/d 
27 Desember 2005, melalui tiga siklus yaitu siklus I tanggal 16 dan 17 Desember 
2005, siklus II tanggal 20 dan 23 Desember 2005 dan siklus III tanggal 24 dan 27 
Desember 2005. 

PTK dengan judul ”Upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII F 
SMP Negeri 01 Ketanggungan Brebes pada pokok bahasan Teorema Pythagoras 
melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil” dilaksanakan dengan lokasi di 
SMP Negeri 01 Ketanggungan yang subyek penelitiannya adalah siswa kelas VIII 
F SMP Negeri 01 Ketanggungan tahun pelajaran 2005/2006 dengan jumlah siswa 
seluruhnya 40 orang. 

Guru akan melakukan sesuatu untuk memperbaiki kekeliruan atau 
kesalahan siswa dalam rumus Teorema Pythagoras, artinya siswa hanya 
berpedoman 2 2 2a = b + c  tanpa memperhatikan mana sisi miringnya dan mana sisi-
sisi siku-sikunya. 

Jadi dalam PTK, apa yang akan dilakukan guru peneliti membuat 
perencanaan sendiri, melaksanakannya sendiri, mengamatinya sendiri dengan 
partisipasi teman sejawat (prinsip kolaboratif), direfleksi sendiri dan disimpulkan 
sendiri tingkat keberhasilannya. Guru membuat tolak ukur keberhasilannya 
sendiri. Tes yang dibuat guru adalah LKS dan Tes formatif yang divaliditasi oleh 
dosen pembimbing. 

Dari siklus I, siklus II dan siklus III bahwa untuk bobot B (baik) berturut-
turut 6,7% menjadi 13,3% akhirnya 89% Hal ini menunjukkan kenaikan-kenaikan 
yang berarti. 

Hal ini pula bahwa melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil, 
upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII F SMP Negeri 01 
Ketanggungan Brebes pada pokok bahasan Teorema Pythagoras tercapai. 
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MOTTO 

 “Katakanlah: Al-Quran itu diturunkan (Allah) Yang mengetahui segala 

rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang” (Al-Furqon [41]: 53) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Matematikawan yang pertama kali merasa tidak puas terhadap metode 

yang didasari semata-mata pada pengalaman adalah Thales (640-546 SM). 

 Masyarakat Matematika sekarang menghargai Thales sebagai orang yang 

selalu berkata “ Buktikan itu” dan bahkan ia selalu melakukan itu. Dari sekian 

banyak teorema terbaiknya yang pertama kali dibuktikan adalah : sudut-sudut alas 

dari suatu segitiga samakaki adalah : sudut-sudut alas dari suatu segitiga samakaki 

adalah kongruen, sudut-sudut siku-siku adalah kongruen, sebuah sudut yang 

dinyatakan dalam sebuah setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. 

 Sepeninggal Thales muncullah Pythagoras (582-507 SM) berikut para 

pengikutnya yang dikenal dengan sebutan Pythagorean, melanjutkan langkah 

Thales, para Pythagorean menggunakan metode pembuktian tidak hanya 

mengembangkan Teorema Pythagoras, tetapi juga terhadap teorema-teorema 

jumlah sudut dalam suatu polygon, sifat-sifat dari garis-garis yang sejajar serta 

teorema tentang lima bangun padat beraturan. 

 Hasil kerja dan prinsip Thales jelas telah menandai awal dari sebuah era 

kemajuan matematika yang mengembangkan pembuktian deduktif sebagai alasan 

logis yang dapat diterima. 

 Sebagai penerus Thales maka Pythagoras pun menggunakan metode 

pembuktian, artinya teoremanya dapat dibuktikan kebenarannya secara kongkret. 
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 Salah satu teoremanya adalah; bahwa pada setiap segitiga siku-siku 

berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya, 

atau yang merupakan kebalikan teoremanya adalah; apabila pada suatu segitiga, 

kuadrat salah satu sisinya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, maka 

segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Hal ini tentu berarti sudut siku-sikunya 

terletak di depan sisi yang terpanjang atau sisi miring (hipotenusa). 

 Jika rumus Pythagoras ditulis  2 2 2a = b + c ,  maka sisi miring (hipotenusa) 

segitiga tersebut adalah a, sehingga b dan c adalah sisi-sisi siku-sikunya , hal ini 

berarti ∠A berada di depan sisi  miring a. Dari rumus di atas searti dengan 

2 2 2b = a - c  atau 2 2 2c = a - b . 

 Akan tetapi peserta didik sering salah karena rumus di atas berlaku jika 

sisi miringnya a, sehingga kalau diganti sisi miringnya b atau c maka rumus di 

atas tidak berlaku. Yang berlaku adalah 2 2 2b = a + c  jika sisi miringnya b, dan 

2 2 2c = a + b  jika sisi miringnya c. 

 Dari pernyataan (rumus) yang salah, maka hal ini akan berlaku fatal, 

misalnya pada waktu siswa menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku 

apabila dua sisi yang lain telah diketahui , baik pada bangun bidang maupun 

bangun ruang. 

 Bukan hanya rumus 2 2 2a = b + c , tetapi siswa kelas VIII F SMP Negeri 01 

Ketanggungan Brebes banyak sekali yang salah dalam menentukan rumus Tripel 

Pythagoras, karena tigaan yang dimaksud adalah ; 2 2a + b , 2 2a - b , dan 2ab, a dan 

b adalah anggota bilangan bulat positif, dengan a > b. 
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 Kesalahan siswa biasanya terdapat pada waktu menentukan harga b lebih 

besar dari pada a, sehingga satu sisi yang dirumuskan dengan 2 2a - b , akhirnya 

bernilai negatif, hal ini tidak dipakai karena panjang garis itu tentu dinyatakan 

dengan bilangan positif. 

 Dari kesalahan-kesalahan di atas guru berusaha untuk mengarahkan 

peserta didik agar mereka memperoleh pernyataan atau rumus-rumus dan 

penggunaannya secara benar. 

B. Perumusan Masalah 

 Menanggapi serta mencermati uraian latar belakang masalah, masalah 

penelitian tindakan kelas dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII F SMP Negeri 

01 Ketanggungan Brebes pada pokok bahasan Teorema Pythagoras? 

2. Apakah hasil belajar siswa kelas VIII F SMP Negeri 01 Ketanggungan Brebes 

pada pokok bahasan Teorema Pythagoras dapat ditingkatkan melalui diskusi 

dalam kelompok-kelompok kecil? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan uraian pada latar belakang dan pada perumusan masalah, 

maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan aktivitas siswa kelas VIII F SMP Negeri 01 Ketanggungan 

Brebes untuk belajar mata pelajaran Matematika  pada pokok bahasan 

Teorema Pythagoras melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. 
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2. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII F SMP Negeri 01 

Ketanggungan Brebes pada pokok bahasan Teorema Pythagoras melalui 

diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah dan semua 

pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan di Indonesia. 

1. Manfaat Bagi Siswa 

a. Siswa mendapatkan pengalaman baru pembelajaran melalui diskusi 

dalam kelompok kecil. 

b. Siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah 

karena siswa dapat melihat proses penyusunan rumus dengan benda 

konkret. 

c. Siswa dapat mengkontruksi sendiri rumus-rumus Teorema Pythagoras 

melalui diskusi kelompok kecil. 

d. Seeing is believing dan learning by doing dapat diterapkan pada 

pembelajaran melalui diskusi kelompok kecil, sehingga pemahaman 

mereka terhadap materi pembelajaran semakin meningkat. 

e. Prestasi belajar siswa meningkat karena pemahaman mereka terhadap 

materi pembelajaran. 

2. Manfaat Bagi Guru 

a. Guru lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa 

karena perhatian siswa dapat terfokus. 
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b. Keberhasilan guru sebagai pengajar meningkat karena prestasi belajar 

siswa yang tinggi. 

c. Meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan materi 

pelajaran. 

d. Guru memiliki kemampuan penelitian tindakan kelas yang inovatif. 

e. Memberikan kesempatan guru lebih menarik siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

f. Memungkinkan guru dan siswa lebih mengenal benda konkrit sebagai 

sarana belajar. 

g. Siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. 

h. Memperoleh kesempatan untuk dapat menggunakan sarana prasarana 

yang ada di sekolah. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

a. Diharapkan masyarakat lebih antusias untuk memasukkan anaknya ke 

sekolah tersebut. 

b. Menciptakan sekolah sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan. 

c. Lingkungan sekolah sebagai obyek belajar siswa. 

d. Kinerja sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat dievaluasi dengan 

adanya penelitian. 

e. Sekolah terbantu dengan adanya pengadaan alat peraga dari peneliti. 

f. Keberhasilan sekolah untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat 

ditingkatkan karena prestasi belajar siswa yang tinggi. 
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g. Penelitian yang diadakan dapat merangsang guru-guru yang lain untuk 

memperbaiki metode dan media pembelajaran yang mereka terapkan. 

E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan terdiri dari bagian awal, bagian pokok atau isi, dan 

bagian akhir skripsi. 

1. Bagian Awal Skripsi 

Pada bagian awal skripsi ini memuat halaman judul, abstrak, halaman 

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

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Pada bagian isi penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut : 

a. Bab I Pendahuluan 

Dalam Bab I berisi tentang alasan pemilihan judul, permasalahan 

penegasan istilah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

b. Bab II Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan 

Dalam Bab II ini memuat tentang Tinjauan Kepustakaan, dan 

Hipotesis Tindakan. Berisi teori yang dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian ini yang merupakan tinjauan dari buku-buku pustaka. Dalam 

bagian ini peneliti membahas tentang belajar menurut beberapa ahli 

dalam beberapa sumber buku. Di samping itu juga dikemukakan 

factor-faktor yang mempengaruhi belajar, model pembelajaran  diskusi 

dalam kelompok kecil, dan pokok bahasan yang terkait dengan model 

pembelajaran tersebut. Yakni pembahasan materi pokok bahasan 
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gambar gambar atau denah berskala yang merupakan materi dari 

geometri. Bagian selanjutnya peneliti mengajukan hipotesis tindakan 

yang merupakan jawaban sementara dan memerlukan penelitian. 

c. Bab III Metode Penelitian 

Pada Bab III memuat tentang lokasi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, rancangan penelitian yang terdiri atas tiga siklus setiap 

siklus terdiri dari empat tahap yakni perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi, tolak ukur keberhasilan, instrument 

penelitian, cara pengumpulan data dan analisi data. 

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam Bab ini berisi tentang pelaksanan pada siklus 1, siklus 2, siklus 

3 dan selanjutnya dibahas hasil penelitian tersebut. 

e. Bab V Simpulan dan Saran 

Dalam Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian, dengan 

memperhatikan dari hasil penelitian ini maka dikemukakan saran-saran 

dan penutup. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Pengertian Belajar 

 Untuk membantu mengatasi berbagai persoalan tentang metode 

kependididkan dan pengajaran yang efektif, maka peneliti mengajak untuk 

mengingat kembali apa sebenarnya pengertian belajar itu. Menurut Pedoman 

Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar dan Menengah, Dirjen Dikdasmen, 

Depdikbud, Jakarta (1997-1998) memberikan arti belajar dalah sebagai berikut. 

 “Belajar merupakan proses perubahan tingkah siswa akibat adanya 

peningkatan pengetahuan , ketrampilan, kemauan, minat, sikap, kemampuan 

untuk berfikir logis, praktis dan kritis”. Selain itu belajar juga dapat diartikan 

sebagai proses perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu dan belajar 

merupakan proses pengetahuan. Sebagai upaya untuk mencapai suatu perubahan, 

kegiatan belajar itu sendiri harus dirancang sedemikian rupa sehingga seluruh 

siswa menjadi aktif, dapat merangsang daya cipta, rasa, dan karsa. Dalam hal ini, 

para siswa tidak hanya mendengarkan atau menerima penjelasan guru secara 

sepihak, tetapi dapat pula melakukan aktivitas-aktivitas lain yang bermakna dan 

menunjang proses penyampaian yang dimaksud. Misalnya melakukan percobaan, 

membaca buku, bahkan jika perlu siswa-siswa tersebut dibimbing menemukan 

masalah dan sekaligus mencari upaya-upaya pemecahannya. 

 Seperti uraian di atas bahwa seseorang yang sudah melakukan belajar 

mengalami perubahan tingkah laku. Menurut Rochman Natawijaya (1984:13) 
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memaparkan tentang cirri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar adalah 

sebagai berikut. 

a. Perubahan yang Terjadi Secara sadar  

Ini bahwa individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan atau 

sekurang-kurangnya individu telah merasakan terjadinya perubahan dalam 

dirinya. Individu yang bersangkutan menyadari bahwa pengetahuannya 

bertambah, kecakapannya bertambah, kebiasaannya bertambah. 

b. Perubahan dalam Belajar Bersifat Kontinue dan Fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu 

berlangsung terus menerus dan tidak statis. Satu perubahan yang terjadi 

akan menyebabkan perubahan berikutnya. Misalnya jika seorang anak 

belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak bisa 

menulis menjadi dapat menulis. Perubahan ini berlangsung terus sampai 

kecakapan menulisnya menjadi baik dan sempurna.  

c. Perubahan dalam Belajar Bersifat Aktif dan Pasif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah 

dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dengan demikian dengan semakin banyak belajar, makin banyak dan 

makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif 

artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya melainkan 

karena usaha individu itu sendiri. 

d. Perubahan dalam Belajar bukan Bersifat Sementara 
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Perubahan yang bersifat sementara atau temporer akan terjadi hanya 

beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis, 

dan sebagainya, tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti 

belajar. Perubahan yang terjadi karena proses belajar yang bersifat 

menetap atau  permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi 

setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya tidak mudah hilang begitu 

saja melainkan akan terus dimiliki, bahkan akan makin berkembang kalau 

terus digunakan atau dilatih. 

e. Perubahan dalam Belajar Bertujuan dan Terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang 

akan dicapai. Perbuatan belajar akan terarah pada perubahan tingkah laku 

yang benar-benar disadari. Misalnya seseorang yang belajar mengetik, 

sebelumnya telah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan 

belajar mengetik, atau tingkat kecakapan yang mana yang akan 

dicapainya. Dengan demikian perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa 

terarah pada tingkah laku yang ditetapkan.  

f. Perubahan Mencakup Seluruh Aspek Tingkah Laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui proses belajar, meliputi 

perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seorang belajar sesuatu, sebagai 

hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh 

dalam sikap, kebiasaan, ketrampilan, pengetahuan dan sebagainya. 

Sebagai contoh misalnya jika seorang anak telah belajar naik sepeda, maka 

perubahan yang paling tampak ialah dalam ketrampilan naik sepeda itu. 
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Akan tetapi ia telah mengalami perubahan-perubahan seperti pmahaman 

cara kerja sepeda, pengetahuan tentang jenis-jenis sepeda, pengetahuan 

tentang alat-alat sepeda, cita-cita untuk memiliki sepeda dan sebagainya. 

Jadi aspek perubahan yang satu berhubungan dengan yang lain. 

B. Proses Pembelajaran Matematika 

 Menurut M. Mukti Aji dan kawan-kawan (1997:3) mengatakan factor 

utama penyebab matematika dianggap momok bagi siswa adalah penenaman 

konsep materinya. Banyak siswa kesulitan memahami materi yang sedang 

dipelajari. Dengan pertimbangan itu, materi-materi yang disajikan harus 

sederhana dan menarik. Sederhana dalam arti penyajian materi mudah dipahami. 

Agar lebih menarik dan menumbuhkan kesan rekreatif, penanaman materi disertai 

gambar-gambar yang menarik. Kemudian ini juga sangat berguna untuk orang tua 

siswa. 

 Tidak bisa disangsikan lagi, matematika sebagai ilmu dasar dewasa ini 

telah berkembang sangat pesat, baik materi maupun kegunaannya. Matematika 

sekolah terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuh-

kembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi siswa serta 

berpandu kepada perkembangan IPTEK. 

 Untuk itu peranan orang tua di rumah sangatlah membantu siswa dalam 

belajar. Terutama dalammembantu memecahkan kesulitan pekerjaaan rumah. 

Menurut Achmad Kereng (dalam Djoko Waludi, 2003: 13) mengatakan tentang 

orang tua dalam membantu anak-anaknya memecahkan PR matematika masih 

diperlukan, tetapi tidak harus. 
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 Ada tiga faktor yang harus diperhatikan para orang tua di rumah untuk 

membantu proses pembelajaran matematika. Pertama, kondisi orang tuanya 

sendiri. Mereka memiliki finansial cukup, hati-hatilah memilih guru privat. 

Jangan hanya guru privatnya hanya untuk mengerjakan PR anaknya. Kedua, 

banyak keluhan orang tua, seperti nilai matematika anaknya kurang baik. Lalu 

dicari kambing hitamnya, gurunya disalahkankurang bisa mengajar. Sebaliknya, 

sebelum luapan emosi terlontar, carilah dahulu kesalahan diri sendiri. Jarang 

orang tua menyalahkan diri-sendiri. Ketiga, bagaimana orang tua membantuanak 

belajar matematika, sedikitnya perlu diperhatikan kondisi orang tua dan anaknya 

sendiri. 

 Namun secara umum, ada yang perlu diperhatikan orang tua dalam 

membantu anaknya belajar matematika, antara lain sebagai berikut. 

a. Berilah kondisi belajar yang menyenangkan. Misalnya ruangan 

sendiriyang baik. Berilah doronganagar senang belajar matematika, jika 

perlu panggil teman sekelasnya (satu atau dua anak) untuk belajar 

bersama. 

b. Sediakan alat dan buku-buku pelajaran secukupnya. 

c. Pada peristiwa-peristiwa penting, ulang tahun misalnya, berikanlah hadiah 

buku atau permainan yang ada hubungannya dengan matematika. 

d. Pada dinding-dinding kamarnya, hendaklah digantung gambar-gambar 

yang memacu  semangat belajar. Misalnya, ahli-ahli matematika atau 

rumus-rumus matematika yang disajikan secara bagus. 
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e. Jangan sekali-kali menyalahkan guru didepan anak, sebab akan 

menimbulkan kurangnya kepercayaan anak kepada gurunya atau yang 

mungkin disalahkan oreang tuanya. Sebab bagaimanapun bagi anak, guru 

adalah orang yang paling pandai.  

C. Matematika Sekolah 

a. Pengertian Matematika sekolah 

Menurut kurikulum sekolah 1994 (1994:110) dijelaskan bahwa yang 

dimaksud matematika sekolah adalah ”matematika yang diajarkan di pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah”. Berarti matematika SD, matematika SMP 

adalah matematika yang diajarkan di tingkat SMP, matematika SMA adalah 

matematika sekolah yang diajarkan di tingkat SMA. 

b. Fungsi Matematika sekolah 

Menurut kurikulum sekolah 1994 (1994:110) “matematika sekolah 

mempunyai fungsi sebagai masukan instrumental, yang memiliki obyek dasar 

abstrak dan berlandaskan kebenaran konsistensi, dalam system proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan”. 

c. Tujuan matematika sekolah 

Menurut kurikulum sekolah 1994 (1994 :111) tujuan umum matematika 

sekolah adalah sebagai berikut. 

1). Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di 

dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan 

bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, 

dan efisien. 
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2). Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakanmatematika dan pola pikir 

matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari berbagai 

ilmu pengetahuan. 

Dengan demikian tujuan umum matematika pada jenjang pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah memberi tekanan pada ketrampilan dalam penerapan 

matematika. 

d. Tujuan pengajaran matematika di SD 

Menuurut kurikulum SD 1994 (1994:111) tujuan pengajaran matematika 

di SD adalah sebagai berikut. 

1) Menumbuh dan mengembangkan ketrampilan berhitung (menggunakan 

bilangan) sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat dialihgunakan melalui 

kegiatan matematika. 

3) Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal belajar lebih 

lanjut di SMP. 

4) Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin. 

Jadi matematika yang didapat di SD merupakan modal untuk melanjutkan 

ke SMP serta sebagai landasan dalam mempelajari dan mengembangkan 

matematika. 

D. Uraian tentang “Diskusi Kelompok Kecil”. 

Menurut Hisyam Zaini (dalam Amin Suyitno, 2002:60) mengatakan 

bahwa metode belajar yang paling baik adalah dengan mengajarkan kepada orang 

lain. Oleh karena itu, pemilihan pembelajaran diskusi dalam kelompok kecil 
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sebagai strategi pembelajaran akan sangat membantu siswa didalam mengerjakan 

materi kepada teman-temannya. 

 Jika model pembelajaran diskusi dalam kelompok kecil ini diterapkan, 

maka langkahnya adalah sebagai berikut. 

a. Dipilih materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari siswa 

secara mandiri. Materi pelajaran dibagi dalam sub-sub materi (segmen 

materi). 

b. Para siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen, 

sebanyak sub-sub materi yang akan disampaikan guru. Siswa-siswa pandai 

disebar dalam setiap kelompok. 

c. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mempelajari satu sub materi. 

Setiap kelompok dipandu oleh siswa yang pandai. 

d. Mereka diberi waktu untuk persiapan, baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. 

e. Setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan sub materi sesuai 

dengan tugas yang telah diberikan. Guru bertindak sebagai nara sumber 

utama. 

Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai dengan 

urutan sub materi, beri kesimpulan dan klasifikasi seandainya ada pemehaman 

siswa yang perlu diluruskan. 

E. Uraian Materi yang terkait dengan Penelitian. 

Sebelum anak diberikan materi Teorema Pythagoras, perlu diingatkan 

terlebih dahulu : 
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5) Kuadrat dan akar kuadrat dari suatu bilangan, dengan menggunakan : 

menghitung, memperkirakan, dengan tabel matematika maupun dengan 

kalkulator. 

6) Luas daerah persegi, persegi panjang, dan luas daerah segitiga, 

menggunakan rumus maupun dengan menghitung banyaknya petak pada 

kertas berpetak. 

Untuk membuktikan Teorema Pythagoras diperlukan gambar segitiga siku-

siku. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Teorema Pythagoras : 

Pada setiap segitiga siku-siku selalu berlaku : Luas daerah persegi pada 

hipotenusa sama dengan jumlah luas daerah persegi pada sisi siku-sikunya. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan peragaan gambar sebagai berikut : (dengan 

menghitung banyaknya petak. 

 

 

A B 

C 

Δ ABC  siku-siku di A 

AB = sisi siku-siku 

AC = sisi siku-siku 

BC = sisi miring (hipotenusa) 
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(1)                                                               (2) 

 

 

 

 

 

 

                                                                  (3) 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

 



 18

 

 

 

 

 

 

  

(5) 

Gambar Luas Persegi 
pada 

Hipotenusa 

Luas Persegi 
pada salah satu 
sisi siku-siku 

Luas Persegi 
pada sisi siku-
siku yang lain 

Jumlah luas 
persegi pada kedua 

sisi siku-siku 
1 8 4 4 8 
2 25 9 16 25 
3 41 16 25 41 
4 74 25 49 74 
5 34 17 17 34 

 

Simpulan : Hasil pada Luas Persegi pada Hipotenusa selalu sama dengan 

Hasil pada Jumlah luas persegi pada kedua sisi siku-siku. 

Di samping cara di atas, ada cara yang lain untuk mendapatkan 

pembuktian Teorema Pythagoras. 

Cara ini dibutuhkan dua bentuk persegi yang sisi-sisinya (b+c) satuan. 

 

 

 

 

 

(1) (2) 

2 2 2c = a - b

2a

2 2 2c = a - b

2b

2 2 2c = a - b

2c
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Dari gambar di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Luas daerah persegi (1) dengan sisi (b + c) sama dengan luas daerah 

persegi (2) juga dengan sisi (b + c). 

2. Luas daerah persegi dengan sisi a adalah 2 2 4(b x c)a = (b + c)
2

−  

3. Luas daerah persegi dengan sisi b adalah 2b  dan luas daerah persegi 

dengan sisi c adalah 2c . 

Ternyata 2 2 2 4 (b x c)b + c  (b + c) - 
2

=  

Dari (2) dan (3) diperoleh 2 2 2a = b + c  

dengan a = hipotenusa 

             b = sisi siku-siku ke-1 

             c = sisi siku-siku ke-2 

 Cara membentuk Tigaan Pythagoras (Tripel Pythagoras) dirumuskan 

dengan 2 2a + b , 2 2a - b , dan 2ab dengan a,b Є bilangan bulat positif dan a > b. 

 

 

2 2 2c = a - b

2a 2 2 2c = a - b

2b

(3) 

2 2 2c = a - b

2c
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Isilah ! 

No a b 2 2a + b  2 2a - b  2ab Tripel Pythagoras 
       

1 3 2 … … … … 
2 5 3 … … … … 
3 4 1 … … … … 
4 6 3 … … … … 
5 7 4 … … … … 

 

Penerapan Teorema Pythagoras (Soal-soal) 

1. Tentukanlah panjang diagonal suatu persegi panjang, apabila panjangnya 15 

cm dan lebarnya 8 cm ! 

 

Penyelesaian : 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

15 cm 

8 cm 

Dipunyai ABCD adalah persegi panjang. 

Jadi Δ ABC siku-siku. 

2 2 2AC = AB  + BC  

        = 2 215  + 8  

        = 225 + 64  

AC  = 289   

        = 17. 

Maka ukuran diagonal AC adalah 17 cm 
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2. Hitunglah panjang diagonal ruang suatu balok yang panjang, lebar dan 

tingginya  berturut-turut 3 cm, 4 cm, dan 12 cm ! 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apakah 6, 8 dan 10 itu Tripel Pythagoras ? 

Penyelesaian : 

210 = 100  

28 = 64  

26 = 36  

Karena 2 28 + 6  = 64 + 36 = 100  

Maka : 6, 8, 10 adalah Tripel Pythagoras 

 

A B

CD

F 

G 

E 

H

4
3 

I. Jelas Δ ABC siku-siku di B. 

   Jadi 2 2 2AC = AB  + BC  

                 2 2= 4  + 3  

                 = 16 + 9 . 

   Jadi AC = 25  

                  = 5. 

II. Jelas Δ ACE siku-siku di A. 

    Jadi 2 2 2EC = AC  + AE  

                   2 2= 5  + 12  

                   = 25 + 144 . 

   Jadi  EC = 169  

                  = 13. 

Jadi ukuran panjang diagonal ruang EC adalah 13 cm 
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4. Manakah yang merupakan Tripel Pythagoras ? 

a. 5, 12, 13 

b. 8, 10, 15 

c. 9, 12, 16 

d. 8, 15, 17 

e. 15, 20, 24 

Penyelesaian : 

Yang merupakan Tripel Pythagoras adalah a dan d 

Sebab :  

a. 2 2 213 = 12  + 5  

b. 2 2 217 = 15  + 8  

F. KERANGKA BERPIKIR 

Tujuan pendidikan secara umum adalah meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia dikatakan meningkat apabila 

manusia tersebut memiliki tingkat kompetensi yang semakin tinggi. Kurikulum 

2004 mentargetkan lulusan SMP memiliki sejumlah kompetensi dasar tertentu 

yang diperoleh setelah menempuh tiga tahun pembelajaran di SMP dengan 

sejumlah mata pelajaran. 

Keberhasilan pembelajaran tergantung dari berbagai factor, antara lain 

metode, media, materi, siswa, guru, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan 

pembelajaran. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, guru sebagai actor 

pembelajaran harus menentukan strategi yang tepat. Pertama kali yang harus 

dilakukan guru agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat mencapai 
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keberhasilan adalah dengan membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. 

Motivasi siswa yang tinggi untuk belajar akan membuat pelajaran menjadi sebuah 

komunikasi yang berlangsung dua arah dengan adanya timbal balik  antara guru 

dengan siswa dan antara siswa dengan sesama siswa. 

Peneliti menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan 

metode latihan. Demonstrasi alat peraga yang digunakan peneliti diharapkan 

mampu menarik dan memfokuskan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran. 

Siswa yang telah termotivasi akan dengan antusias bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang dilontarkan oleh guru sehingga terjadi komunikasi dua arah 

antara guru dengan siswa. Pemahaman materi pembelajaran yang teleh diperoleh 

siswa melalui penjelasan dengan metode ceramah, demonstrasi, dan metode tanya 

jawab akan dipraktekan siswa pada saat guru menggunakan metode latihan untuk 

membahas soal-soal Teorema Pythagoras yang menjadi materi pembelajaran. 

Latihan-latihan mengerjakan soal diikuti siswa dengan bersemangat karena siswa 

telah paham rumus-rumus Teorema Pythagoras yang telah didemonstrasikan guru. 

Latihan-latihan yang dilakukan siswa menjadikan siswa semakin terampil 

menggunakan dan membongkar pasang rumus-rumus Teorema Pythagoras. Siswa 

dapat mengkonstruksi sendiri rumus-rumus tersebut. Ketrampilan siswa yang 

tinggi dalam mengerjakan soal menjadikan prestasi belajar siswa semakin 

meningkat.  

G. HIPOTESIS TINDAKAN 

 Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis tindakan yang akan diajukan 

adalah sebagai berikut. Melalui model pembelajaran diskusi dalam kelompok-
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kelompok kecil pada pokok bahasan Teorema Pythagoras maka hasil belajar siswa 

matematika kelas VIII F SMP Negeri 01 Ketanggungan Brebes, dapat 

ditingkatkan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang berjudul “ Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 01 Ketanggungan Brebes pada Pokok 

Bahasan Teorema Pythagoras Melalui Diskusi Dalam Kelompok-Kelompok 

Kecil” ini dilaksanakan di SMP Negeri 01 Ketanggungan Brebes yang beralamat 

di desa Karangmalang, tepatnya Jalan Pesantren 39 Ketanggungan Brebes di 

sebelah barat lapangan sepak bola Karangmalang Ketanggungan Brebes. 

B. Subyek yang diteliti 

Subyeknya : Siswa kelas VIII F SMP Negeri 01 Ketanggungan tahun 

pelajaran 2005/2006. 

C. Prosedur Kerja dalam Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini merupakan siklus yang dirancang dalam tiga 

bagian. Setiap siklus ada empat tahapan yaitu ; perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Tahapan tersebut disusun dalam siklus dan setiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. 

Siklus I 

Perencanaan 

a. Menyusun rencana pembelajaran 
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b. Merancang pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar siswa, tiap 

kelompok beranggotakan 6 orang siswa dengan penyebaran tingkat 

kecerdasan. 

c. Menentukan lokasi dan alat peraga sebagai sarana implementasi tindakan. 

d. Menentukan kolaborasi dengan temen sejawat sebagai partner penelitian. 

e. Merancang lembar kerja siswa. 

f. Merancang test formatif. 

Tindakan 

a. Guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan 

b. Guru mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa. 

c. Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran. 

d. Dengan metode ceramah bervariasi, guru menjelaskan materi Teorema 

Pythagoras. 

e. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) untuk dikerjakan secara 

berkelompok. 

f. Tiap-tiap kelompok mengerjakan lembar kerja yang dipimpin oleh masing-

masing ketua kelompok. 

g. Dengan bimbingan guru, masing-masing wakil dari anggota kelompok 

mengerjakan lembar kerja di papan tulis. 

h. Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar pada materi tersebut. 

i. Siswa mengerjakan tes formatif pada akhir pelajaran. 

j. Secara individu siswa diberi pekerjaan rumah. 
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Pengamatan 

Dalam penelitian tindakan kelas, pengamatan dilaksanakan dengan beberapa 

aspek yang diamati adalah sebagai berikut. 

a. Pengamatan Terhadap Siswa 

1. Kehadiran siswa. 

2. Perhatian terhadap cara guru menjelaskan materi pelajaran. 

3. Banyaknya siswa yang bertanya. 

4. Kerjasama siswa dalam kerja  kelompok yang dipimpin ketua kelompok. 

5. Cara menggunakan alat peraga dalam kerja kelompok. 

b. Pengamatan Terhadap Guru 

1. Kehadiran guru. 

2. Penampilan guru di depan kelas. 

3. Cara menyampaikan materi pelajaran. 

4. Cara pengelolaan kelas. 

5. Cara penggunaan alat-alat pelajaran 

6. Suara guru dalam menyampaikan pelajaran  

7. Cara guru dalam menyampaikan bimbingan kelompok yang 

membutuhkan. 

8. Waktu yang diperlukan guru. 

c. Sarana dan Prasarana 

1. Situasi kelas yang menyenangkan. 

2. Penataan tempat duduk siswa 

3. Buku-buku pelajaran yang menunjang 
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4. Alat peraga yang diperlukan 

5. Gambar yang ditempel di dinding harus menunjang proses pembelajaran. 

Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja siswa. 

Analisis dilakukan untuk mengukur baik kelebihan maupun kekurangan yang 

terdapat pada siklus I, kemudian mendiskusikan hasil analisis secara kolaborasi 

untuk perbaikan pada pelaksanaan siklus II. 

Siklus II 

Perencanaan 

a. Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan refleksi pada siklus I 

b. Merancang kembali pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar 

siswa, tiap kelompok beranggotakan 6 orang siswa dengan penyebaran tingkat 

kecerdasan siswa. 

c. Menentukan kembali lokasi dan alat peraga sebagai sarana implementasi 

tindakan. 

d. Menentukan kembali kolaborasi dengan teman sejawat sebagai partner 

penelitian. 

e. Merancang kembali lembar kerja siswa. 

f. Merancang kembali tes formatif. 

Tindakan 

a. Guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan 

b. Guru mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa. 

c. Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran. 
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d. Dengan metode ceramah bervariasi, guru menjelaskan materi Teorema 

Pythagoras. 

e. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) untuk dikerjakan secara 

berkelompok. 

f. Tiap-tiap kelompok mengerjakan lembar kerja yang dipimpin oleh masing-

masing ketua kelompok. 

g. Dengan bimbingan guru, masing-masing wakil dari anggota kelompok 

mengerjakan lembar kerja di papan tulis. 

h. Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar pada materi tersebut. 

i. Siswa mengerjakan tes formatif pada akhir pelajaran. 

j. Secara individu siswa diberi pekerjaan rumah. 

Pengamatan 

Dalam penelitian tindakan kelas, pengamatan dilaksanakan dengan beberapa 

aspek yang diamati adalah sebagai berikut. 

a. Pengamatan Terhadap Siswa 

1. Kehadiran siswa. 

2. Perhatian terhadap cara guru menjelaskan materi pelajaran. 

3. Banyaknya siswa yang bertanya. 

4. Kerjasama siswa dalam kerja  kelompok yang dipimpin ketua kelompok. 

5. Cara menggunakan alat peraga dalam kerja kelompok. 

b. Pengamatan Terhadap Guru 

1. Kehadiran guru. 

2. Penampilan guru di depan kelas. 
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3. Cara menyampaikan materi pelajaran. 

4. Cara pengelolaan kelas. 

5. Cara penggunaan alat-alat pelajaran 

6. Suara guru dalam menyampaikan pelajaran  

7. Cara guru dalam menyampaikan bimbingan kelompok yang membutuhkan. 

8. Waktu yang diperlukan guru. 

c.  Sarana dan Prasarana 

1. Situasi kelas yang menyenangkan. 

2. Penataan tempat duduk siswa 

3. Buku-buku pelajaran yang menunjang 

4. Alat peraga yang diperlukan 

5. Gambar yang ditempel di dinding harus menunjang proses pembelajaran. 

Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja siswa. Analisis 

dilakukan untuk mengukur baik kelebihan maupun kekurangan yang terdapat pada 

siklus II, kemudian mendiskusikan hasil analisis secara kolaborasi untuk 

perbaikan pada pelaksanaan siklus III. 

Siklus III  

Perencanaan 

a. Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan refleksi pada siklus 

II 
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b. Merancang kembali pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar 

siswa, tiap kelompok beranggotakan 6 orang siswa dengan penyebaran tingkat 

kecerdasan siswa. 

c. Menentukan kembali lokasi dan alat peraga sebagai sarana implementasi 

tindakan. 

d. Menentukan kembali kolaborasi dengan teman sejawat sebagai partner 

penelitian. 

e. Merancang kembali lembar kerja siswa. 

f. Merancang kembali tes formatif. 

Tindakan 

a. Guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan. 

b. Guru mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa. 

c. Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada materi pelajaran. 

d. Dengan metode ceramah bervariasi, guru menjelaskan materi Teorema 

Pythagoras. 

e. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) untuk dikerjakan secara 

berkelompok. 

f. Tiap-tiap kelompok mengerjakan lembar kerja yang dipimpin oleh masing-

masing ketua kelompok. 

g. Dengan bimbingan guru, masing-masing wakil dari anggota kelompok 

mengerjakan lembar kerja di papan tulis. 

h. Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar pada materi tersebut. 

i. Siswa mengerjakan tes formatif pada akhir pelajaran. 
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j. Secara individu siswa diberi pekerjaan rumah. 

Pengamatan 

Dalam penelitian tindakan kelas, pengamatan dilaksanakan dengan beberapa 

aspek yang diamati adalah sebagai berikut. 

a.   Pengamatan Terhadap Siswa 

1. Kehadiran siswa. 

2. Perhatian terhadap cara guru menjelaskan materi pelajaran. 

3. Banyaknya siswa yang bertanya. 

4. Kerjasama siswa dalam kerja  kelompok yang dipimpin ketua kelompok. 

5. Cara menggunakan alat peraga dalam kerja kelompok. 

b. Pengamatan Terhadap Guru 

1. Kehadiran guru. 

2. Penampilan guru di depan kelas. 

3. Cara menyampaikan materi pelajaran. 

4. Cara pengelolaan kelas. 

5. Cara penggunaan alat-alat pelajaran. 

6. Suara guru dalam menyampaikan pelajaran. 

7. Cara guru dalam menyampaikan bimbingan kelompok yang 

membutuhkan. 

8. Waktu yang diperlukan guru. 

c. Sarana dan Prasarana 

1. Situasi kelas yang menyenangkan. 

2. Penataan tempat duduk siswa. 
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3. Buku-buku pelajaran yang menunjang. 

4. Alat peraga yang diperlukan. 

5. Gambar yang ditempel di dinding harus menunjang proses pembelajaran. 

Refleksi 

Menganalisis kembali untuk mendapatkan kesimpulan apakah hipotesis 

tindakan tercapai atau tidak. Maka diharapkan pada akhir siklus III ini, 

kenyataannya hasil belajar siswa kelas VIII F SMP Negeri 01 Ketanggungan 

Brebes dapat ditingkatkan. 

D. Sumbar Data dan Cara Pengambilan Data 

a. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Hasil teman sejawat yang membantu sebagai observer. 

2. Hasil tes tertulis siswa kelas VIII F SMP Negeri 01 Ketanggungan Brebes. 

b. Cara Pengambilan Data 

Cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Lembar kerja siswa pada  siklus I, II dan III. 

2. Tes formatif pada siklus I. 

3. Tes formatif pada siklus II. 

4. Tes formatif pada siklus III. 

5. Lembar pengamatan dari teman sejawat sebagai kolaborasi dalam 

penelitian. 
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E. Tolok Ukur Keberhasilan 

Yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini adalah apabila hasil belajar 

matematika siswa meningkat, yaitu nilai yang dihasilkan sudah lebih dari rata-rata 

tujuh. Dengan presentase 70% dan ketuntasan kelas dalam mengerjakan soal-soal 

harus di atas 80 %. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan dan Hasil pada Siklus I 

Pelaksanaan PTK dimulai hari Jumat , tanggal 16 Desember 2005, pukul 

09.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, yaitu pada jam pelajaran ke-4 dan 

ke-5 di kelas VIII F SMP Negeri 01 Ketanggungan (lihat lampitan jadwal jam 

pelajaran) dengan jumlah siswa 40 orang (semua siswa hadir). PTK dilaksanakan 

melalui urutan sebagai berikut: 

1. Siklus I, hari Jumat dan sabtu tanggal 16 dan 17 Desember 2005. 

2. Siklus II, hari Selasa dan jumat tanggal 20 dan 23 Desember 2005. 

3. Siklus III, hari Sabtu dan selasa tanggal 24 dan 27 Desember 2005. 

Hasil perolehan data pada siklus I tanggal 16 dan 17 Desember 2005 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

BOBOT KUALITATIF No SUMBER DATA 
K C B 

1. 
2. 
3. 

LKS 
TES FORMATIF 
PENGAMAT 

33 
35 
29 

5 
4 
6 

2 
1 
5 

 JUMLAH 97 15 8 
 

Dari tabel tersebut diatas dapat diartikan bahwa dari tiga sumber data 

yaitu LKS, Tes Formatif dan Pengamat untuk 40 orang siswa  maka terdapat 97 

dari 120 yang bobot kualitatifnya kurang atau 80,8 % memiliki bobot kualitatif 

kurang, 12,5 % memiliki bobot kualitatif cukup dan 6,7 % memiliki bobot 

kualitatif baik. 
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Adapun penggolongan bobot kualitatif K (kurang) jika nilai siswa 

terletak pada interval 0 < x ≤  4, C (Cukup) jika nilai siswa terletak pada interval  

4 < x ≤   7, dan B (baik) jika nilai siswa terletak pada interval 7 < x ≤   10. 

Karena hasil pada siklus I itu 80,8 % memiliki bobot kualitatif K 

(kurang) maka perlu perbaikan menyeluruh yaitu perbaikan pada perencanaan, 

tindakan pengamatan. 

B. Pelaksanaan dan Hasil pada Siklus II 

Pelaksanaan siklus II pada hari Selasa dilanjutkan pada hari Jumat yaitu 

tanggal 20 dan diteruskan tanggal 23 Desember 2005. Hasil yang diperoleh dari 

siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

BOBOT KUALITATIF No SUMBER DATA 
K C B 

1. 
2. 
3. 

LKS 
TES FORMATIF 
PENGAMAT 

26 
19 
23 

9 
15 
12 

5 
6 
5 

 JUMLAH 68 36 16 
 

Dari tabel di atas dapat diartikan bahwa dari tiga sumber data yaitu LKS, 

TES FORMATIF dan PENGAMAT untuk 40 orang siswa terdapat 68 dari 120 

yang berbobot kualitati K (kurang) atau 56,7 % memiliki bobot kualitatif K 

(kurang), 30 % memiliki bobot kualitatif C (cukup) dan 13,3 % memiliki bobot 

kualitatif B (baik). 

Ternyata hasil perolehan bobot kualitatif pada siklus II ini pun masih 

perlu perbaikan karena masih 56,7 % kategori K (kurang). Perbaikan dititik 

beratkan pada: 
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1. Perencanaan 

a. Meningkatkan diskusi pada tiap-tiap kelompok kecil. 

b. Mengoptimalkan penggunaan alat peraga dan didiskusikan. 

2. Tindakan 

a. Guru memacu agar siswa gemar bertanya terutama pada materi yang 

sedang dipelajari. 

b. Setelah selesai pelajaran siswa diberi PR. 

3. Pengamatan 

a. Banyak siswa yang bertanya. 

b. Meningkatkan kerja sama siswa dalam kerja kelompok yang dipimpin 

ketua kelompok. 

c. Cara guru menyampaikan materi pelajaran. 

d. Buku-buku pelajaran yang menunjang (buku catatan dan cetak). 

C. Pelaksanaan dan Hasil pada Siklus III 

Siklus III dilaksanakan pada hari Sabtu dilanjutkan hari Selasa, yaitu 

tanggal 24 dilanjutkan tanggal 27 Desember 2005. Jumlah siswa yang hadir pada 

siklus III ini juga 40 orang siswa. 

Hasil perolehan data pada siklus III ini dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

BOBOT KUALITATIF No SUMBER DATA 
K C B 

1. 
2. 
3. 

LKS 
TES FORMATIF 
PENGAMAT 

2 
3 
2 

3 
1 
2 

35 
36 
36 

 JUMLAH 7 6 107 
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Dari tabel diatas dapat diartikan bahwa dari tiga sumber data yaitu LKS, 

Tes Formatif dan Pengamat untuk 40 orang siswa terdapat: 5,8 % memiliki bobot 

kualitatif K (kurang), 5 % memiliki bobot kualitatif C (cukup), dan 89,2 % 

memiliki bobot kualitatif B (baik). 

D. Pembahasan 

Dari siklus I, siklus II dan siklus III bahwa untuk bobot kualitatif B 

(baik) berturut-turut; 6,7 % menjadi 13,3 % akhirnya 89 %. Hal ini menunjukkan 

kenaikan-kenaikan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

SMP 01 Ketanggungan kelas VIII F meningkat. Faktor-faktor keberhasilan ini 

antara lain disebabkan oleh: 

1. Perencanaan dari siklus ke siklus lainnya sangat tepat, yaitu pembuatan 

Rencana Pembelajaran, diskusi antar kelompok kecil yang dipimpin oleh 

ketua kelompoknya masing-masing, serta format LKS dan Tes Formatif yang 

cocok untuk siswa. 

2. Tindakan penelitian 

a. Persiapan alat peraga yang diperlukan memadahi. 

b. Perhatian peneliti pada kehadiran siswa. 

c. Dari siklus ke siklus peneliti selalu memberikan PR. 

3. Pengamatan 

a. Cara guru dalam menjelaskan materi pelajaran. 

b. Siswa diarahkan untuk berani bertanya. 

c. Menggunakan alat peraga yang menunjang pelajaran saat itu. 

d. Peneliti berusaha agar situasi kelas selalu menyenangkan. 
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e. Peneliti menggunakan Quantum Teaching dimaksudkan setiap 

keberhasilan perlu dirayakan, misalnya ada satu kelompok kecil yang 

menjawab pertanyaan guru dengan jawaban benar, maka kelompok yang 

lain perlu bertepuk tangan dan seterusnya. 

f. Peneliti memilih buku pelajaran yang bermutu tinggi. 

g. Khusus pada pembuktian Teorema Pythagoras siswa mempraktikannya 

dengan karton yang diguntingsesuai dengan ukuran yang dikehendaki, 

kemudian menempelkan pada karton lain sesuai dengan yang 

direncanakan. 

Dari siklus III dapat pula dijelaskan bahwa dari 40 orang siswa, 36 siswa 

sudah memiliki bobot kualitatif B (baik), artinya hasil belajar matematika siswa , 

khususnya pada pokok bahasan Teorema Pythagoras meningkat yaitu nilai yang 

dihasilkan sudah mencapai lebih dari rata-rata 7 (tujuh), dengan presentase 70 % 

dan ketuntasan kelas dalam mengerjakan soal-soal sudah diatas 80 %. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari siklus I, siklus II dan siklus III  dapat 

disimpulkan bahwa melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil dapat: 

1. Meningkatkan aktivitas siswa kelas VIII F SMP Negeri 01 Ketanggungan 

Brebes untuk belajar mata pelajaran Matematika pada pokok bahasan 

Teorema Pythagoras melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII F SMP Negeri 01 

Ketanggungan Brebes pada pokok bahasan Teorema Pythagoras melalui 

diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. 

B. Saran 

Berbagai cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa, salah satu diantaranya 

melalui diskusi dalam kelompok kecil. Akan tetapi segala sesuatu keberhasilan 

harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, baik perencanaan, tindakan 

maupun pengamatan, sehingga apa yang akan peneliti perbaiki di kelas itu 

tercapai. 
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LAMPIRAN   FOTO-FOTO SIKLUS 1,2,3 

 

Gb (1). Memperlihatkan bahwa PTK dilaksanakan mulai hari Jumat pahing, tanggal 16 
Desember 2005, di SMP Negeri 01 Ketanggungan Brebes, Kelas VIIIF dengan jumlah 

siswa 40 orang, pada pokok bahasan Teorema Pythagoras.(Siklus I) 
 

 

Gb (2). Peneliti telah membagi kelas VIII F SMP Negeri 01 Ketanggungan Brebes 
menjadi 7 kelompok kecil, yaitu 5 kelompok masing-masing 6 orang siswa dan 2 

kelompok masing-masing 5 orang siswa. 
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Gb (3). Pengamat (kawan sejawat) yang latar belakangnya guru IPA SMP 01 
Ketanggungan secara cermat mengisi lembar observasi yang telah disediakan peneliti. 

 

 

Gb (4). Tiap kelompok kecil sedang mengerjakan soal-soal yang telah dibuat oleh peneliti 
pada LKS kemudian dilanjutkan diskusi antar kelompok-kelompok kecil. (Siklus 2) 
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Gb (5). Dengan kelas yang didesain secara heterogen oleh peneliti, maka terjadi 
komunikasi banyak arah, yaitu siswa dengan siswa, kelompok satu dengan kelompok 

lainnya, serta kelompok dengan guru. 
 

Gb (6). Satu kelompok kecil yang diketuai oleh Moh. Syakur sedang membuat 
rangkuman materi yang berkaitan dengan “penggunaan” teorema Pythagoras pada bangun 

bidang maupun bangun ruang. (Siklus 3) 
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