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yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing Untuk 

Meningkatkan Minat Belajar Matematika Pada Siswa Kelas V di SD Negeri 

Manggungan Banyumas Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Penyusunan skripsi ini didasarkan atas pelaksanaan eksperimen yang 

dilakukan dalam suatu prosedur yang terstruktur dan terencana yang bertujuan 

untuk melihat gambaran minat belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 

Manggungan Banyumas. Minat belajar matematika kelas V sebelum diberi 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing masuk pada kategori 

sedang. Oleh karena itu, diperlukan media untuk meningkatkan minat belajar 

siswa. Media yang dipilih dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik role playing. Pemberian layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing dalam penelitian in sebanyak delapan kali pertemuan. 

Minat belajar matematika siswa setelah diberi layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing meningkat masuk pada kategori tinggi. Dalam skripsi 

ini akan diuraikan secara rinci mengenai proses meningkatkan minat belajar 

matematika melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing. 

Dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini peneliti tidak banyak 

menemui hambatan dan kendala, meskipun dibutuhkan waktu yang cukup lama. 
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ABSTRAK 
Nur Zulfah, Rosyida. 2016. Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan 

Teknik Role Playing Untuk Meningkatkan Minat Belajar Matematika Pada Kelas 

V SD Negeri Manggungan Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing. Dra. Ninik Setyowani, M.Pd. 

 

Kata kunci: minat belajar matematika; layanan bimbingan kelompok; teknik role 

playing. 

  

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada di kelas V SD 

Negeri Manggungan Banyumas yang menunjukkan tingkat minat belajar 

matematika siswa yang rendah, dengan indikator pemusatan perhatian, 

pengamatan/kesan, rasa tertarik, dorongan untuk mengenal, perasaan yakin bahwa 

matematika itu mudah, perasaan yakin bahwa matematika itu dapat berguna di 

masa depan, dan peran serta siswa dalam mengikuti pelajaran matematika. 

Rumusan masalah yaitu apakah ada pengaruh layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing minat belajar matematika siswa kelas V di SD Negeri 

Manggungan Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh dari layanan bimbingan kelompok teknik role playing untuk 

meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan 

Banyumas. Manfaat penelitian ini memperkaya kajian tentang minat belajar 

matematika melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing. 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah pre-eksperiment dengan desain 

penelitian one group pretest-posttest design. Populasi penelitian adalah 21 siswa 

kelas V dan sebagai sampelnya adalah 10 siswa kelas V dari kategori sangat 

tinggi, tinggi, dan rendah. Teknik sampel diambil dengan teknik purposive 

sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala minat belajar 

matematika. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif 

persentase dan Uji Wilcoxon. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik role playing untuk meningkatkan minat belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas. Tingkat minat 

belajar matematika siswa sebelum diberi perlakuan berupa layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik role playing berada pada kriteria rendah (56,42%), dan 

setelah diberi perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing masuk dalam kategori sangat tinggi (84,2%). Hasil uji wilcoxon, 

menunjukkan bahwa nilai Zhitung= -2,803 dan Ztabel= 1,645, jadi nilai Zhitung < Ztabel. 

Dengan demikian, layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing 

berpengaruh untuk meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas V 

SD Negeri Manggungan Banyumas. 

Simpulan dari penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing berpengaruh untuk meningkatkan minat belajar matematika 

siswa kelas V. Saran bagi guru/wali kelas hendaknya lebih perhatian dengan siswa 

yang mempunyai minat belajar yang rendah. Bagi Kepala Sekolah, sebaiknya 

merekrut tenaga pendidik yang berkompeten dalam bidangnya. 
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ada 

pula sebagian orang yang memandang belajar sebagai latihan belaka seperti yang 

tampak pada latihan membaca dan menulis.  

Menurut Muhibbin (2006: 67-68) secara kuantitatif (ditinjau dari sudut 

jumlah), belajar berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan 

kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi, belajar dalam hal ini dipandang 

dari sudut berapa banyak materi yang dikuasai siswa. Sedangkan secara kualitatif 

(tinjauan mutu) ialah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman 

serta cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling siswa, belajar dalam pengertian ini 

difokuskan pada tercapainya daya pikir dan perilaku yang berkualitas untuk 

memecahkan masalah-masalah yang kini dan nanti dihadapi siswa. 

Dalam hal belajar pastilah sering dijumpai masalah atau hambatan dalam 

belajar, misalnya adalah minat belajar yang rendah terhadap salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan di sekolah. Minat adalah rasa suka atau ketertarikan 

terhadap sesuatu atau aktivitas tanpa ada yang memaksa. Minat terhadap sesuatu 

merupakan hasil belajar dan cenderung mendukung aktivitas belajar berikutnya. 

Oleh karena itu, minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar (Djamarah, 

2008: 133).  
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Menurut Slameto (2010: 180) menyebutkan bahwa minat adalah suatu rasa 

lebih suka dan rasa ketertartikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara 

diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Mengembangkan minat terhadap sesuatu 

pada dasarnya adalah membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi 

yang diharapkan untuk dipelajarainya dengan dirinya sendiri sebagai individu. 

Proses ini berarti menunjukkan pada siswa bagaimana pengetahuan atau 

kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya, melayani tujuan-tujuannya, 

memuaskan kebutuhan-kebutuhannya.  

Anak didik yang tertarik terhadap suatu pelajaran, maka akan mempelajarinya 

dengan sungguh-sungguh, karena ada daya tarik baginya. Anak didik mudah 

menghafal yang menarik minatnya. Proses belajar akan berjalan dengan lancar 

bila disertai dengan minat. Minat merupakan alat motivasi yang utama yang dapat 

membangkitkan kegairahan belajar anak didik dalam rentangan waktu tertentu.  

Di Sekolah Dasar (SD) terdapat 11 mata pelajaran salah satunya adalah 

matematika. Matematika merupakan salah satu komponen dalam kurikulum, yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan beragumentasi. Pada jenjang 

sekolah dasar masih sering terjadi masalah yang berkaitan dengan penguasaan 

materi, salah satu penyebabnya adalah rendahnya minat siswa untuk belajar 

matematika. Siswa selalu berasumsi bahwa matematika adalah mata pelajaran 

yang menyusahkan dan menakutkan.  

Studi pendahuluan yang peneliti lakukan selama observasi pada kelas V di 

SD Negeri Manggungan Kabupaten Banyumas menemukan bahwa terdapat 7 
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anak  yang minat belajarnya rendah, terutama pada mata pelajaran matematika. 

Masalah tersebut dikuatkan oleh pernyataan wali kelas ketika melakukan 

wawancara dengan penulis. Selain itu, siswa-siswa tersebut juga tidak senang 

ketika diminta untuk diskusi kelompok atau belajar kelompok karena menurut 

mereka hal tersebut akan membosankan. 

Dampak yang akan dialami oleh siswa yang minat belajarnya rendah adalah 

siswa tidak akan menyukai matematika, siswa akan selalu merasa bosan ketika 

pelajaran matematika, dan siswa akan jauh tertinggal dengan siswa lainnya yang 

minat belajarnya tinggi. Dan ketika siswa merasa tidak suka untuk belajar 

kelompok, maka siswa tersebut akan sulit untuk bersosialisasi dengan siswa-siswa 

lainnya. Walaupun demikian, siswa yang minat belajar matematika-nya rendah 

memiliki minat yang tinggi terhadap mata pelajaran lain, misalnya terhadap mata 

pelajaran kesenian atau olahraga. 

Dalam pelayanan bimbingan dan konseling terdapat 9 layanan yang dapat 

membantu masalah siswa, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan 

penempatan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling individu, 

layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, 

dan layanan mediasi. Salah satu layanan yang cocok diterapkan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa adalah layanan bimbingan kelompok. 

Menurut Tohirin (2013: 164) layanan bimbingan kelompok merupakan suatu 

cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu (siswa) melalui kegiatan 

kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok dibahas topik-topik umum yang 

menjadi kepedulian bersama anggota kelompok. Masalah yang menjadi topik 
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pembicaraan dalam layanan bimbingan kelompok, dibahas melalui suasana 

dinamika kelompok secara intens dan konstruktif, diikuti oleh semua anggota 

kelompok dibawah bimbingan pemimpin kelompok (konselor). 

Erman Amti & Marjohan (1991: 109) mengemukakan bahwa bimbingan 

kelompok mempunyai tujuan khusus yaitu, melatih siswa untuk berani 

mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya, melatih siswa untuk dapat 

bersikap terbuka di dalam kelompok, melatih siswa untuk dapat membina 

keakraban dengan teman-temannya, melatih siswa untuk dapat mengendalikan 

diri, melatih siswa untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain, melatih 

siswa untuk memperoleh keterampilan sosial, membantu siswa mengenali dan 

memahami dirinya dalam berhubungan dengan orang lain.  

Di dalam layanan bimbingan kelompok terdapat beberapa teknik yang dapat 

digunakan untuk menunjang pelaksanaan agar tujuan dari layanan dapat tercapai. 

Menurut Roemlah (2001: 87) beberapa teknik yang biasa digunakan dalam 

pelaksanaan bimbingan kelompok, yaitu antara lain: pemberian informasi atau 

ekspositori, diskusi kelompok, pemecahan masalah (problem-solving), penciptaan 

suasana kekeluargaan (homeroom), permainan peranan (role playing), 

karyawisata, dan permainan simulasi. 

Dari berbagai teknik yang ada, teknik permainan peranan (role playing) 

dipilih peneliti untuk membantu meningkatkan minat belajar siswa. Roemlah 

(2001: 99) mengatakan bahwa teknik ini dapat digunakan sebagai media 

pengajaran, melalui proses modeling para anggota kelompok mempelajari 

ketrampilan-ketrampilan hubungan antar pribadi. Selain itu, juga dijelaskan 
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bahwa teknik permainan peranan (role playing) berkaitan dengan pendidikan, 

dimana seseorang memainkan situasi imajinatif dengan tujuan untuk membantu 

tercapainya pemahaman diri, meningkatkan ketrampilan-ketrampilan berperilaku, 

menganalisis perilaku, atau menunjukkan kepada orang lain bagaimana perilaku 

seseorang, atau bagaimana seseorang harus berperilaku (Roemlah 1994: 47-48). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa melalui teknik permainan 

peranan (role playing) seseorang yang kurang memiliki minat belajar dapat 

memainkan situasi imajinatif untuk membantu tercapainya pemahaman diri yang 

berkaitan dengan minat belajarnya. Adapun alasan lain peneliti menggunakan 

teknik permainan peranan (role playing), karena dianggap cocok untuk usia anak 

SD, mereka sangat suka dengan sesuatu yang sifatnya belajar sambil bermain. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik 

“Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Role Playing Untuk 

Meningkatkan Minat Belajar Matematikan Pada Siswa Kelas V Di SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah utama dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh dari layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing untuk meningkatkan minat belajar matematika pada 

siswa kelas V di SD Negeri Manggungan Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 

2015/2016?”. Dari rumusan masalah utama tersebut dapat dijabarkan menjadi: 
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1.2.1 Bagaimanakah minat belajar matematika siswa kelas V di SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2015/2016 sebelum 

diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing? 

1.2.2 Bagaimanakah minat belajar matematika siswa kelas V di SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2015/2016 sesudah 

diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing? 

1.2.3 Bagaimanakah pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas V di SD 

Negeri Manggungan Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2015/2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh dari layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing untuk 

meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas V di SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2015/2016.  Selain tujuan 

utama tersebut dapat dijabarkan sub tujuannya yaitu: 

1.3.1 Untuk mengetahui minat belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 201/2016 sebelum 

diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing. 

1.3.2 Untuk mengetahui minat belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 201/2016 sesudah 

diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing. 
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1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

role playing untuk minat belajar matematika siswa kelas V  di SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2015/2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang akan menambah 

perbendaharaan di bidang bimbingan dan konseling, khususnya dalam 

membimbing siswa yang minat belajarnya rendah, agar nantinya dalam 

belajar mendapatkan prestasi belajar secara maksimal. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Selain dilihat dari kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan berguna 

bagi: 

1.4.2.1 Guru BK 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi guru 

BK dalam pemberian layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing. 

1.4.2.2 Peneliti Lanjutan 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

kemampuan peneliti lanjutan dalam menguasai pemberian 

layanan bimbingan kelompok teknik role playing sehingga dalam 
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penyelenggaraannya dapat dioptimalkan agar mendapat hasil 

yang lebih baik. 

 

1.5 Garis Besar Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi merupakan gambaran mengenai garis besar 

keseluruhan isi, agar dapat memahami maksud karya penulisan serta merupakan 

susunan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dengan langkah-langkah 

pembahasan yang tersusun dalam bab-bab. 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dari laporan penelitian ini secara 

garis besar dibatasi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1.5.1 Bagian Awal Skripsi 

 Secara berturut-turut berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan, abstrak, motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Isi Skripsi 

Terdiri dari lima bab yang meliputi: 

BAB 1 Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB 2 Landasan Teori, yang meliputi penelitian terdahulu, minat 

belajar matematika, layanan bimbingan kelompok, teknik role playing, 

kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 
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BAB 3 Metode Penelitian, yang meliputi jenis penelitian, desain 

penelitian, variable penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan 

data, validitas dan reliabilitas instrument, serta teknik analisis data. 

BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi hasil yang 

diperoleh dlam penelitian tersebut dan pembahasannya. 

BAB 5 Penutup, berisi simpulan atas hasil penelitian serta saran-saran 

dari peneliti mengenai penelitian yang dilakukan pihak-pihak terkait. 

1.5.3 Bagian Akhir Skripsi 

 Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan menguraikan tinjauan kepustakaan yang mendukung 

penelitian meliputi: (1) penelitian terdahulu, (2) minat belajar matematika, (3) 

layanan bimbingan kelompok, (4) teknik bermain peran (role playing), (5)  

kerangka berfikir, dan (6) hipotesis. 

2.2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi 

pemula dan untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lain. 

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Desy Tri Haryanti (2014) dengan judul 

Keefektifan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama Untuk 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Siswa Kelas IX C SMP Islam Ungaran 

menunjukkan bahwa kepercayaan diri siswa dapat ditingkatkan melalui layanan 

bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Hasil analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan uji wilcoxon diperoleh  jumlah jenjang kepercayaan diri yang kecil  

thitung adalah 0. Sedangkan ttabel untuk n=10 dengan tingkat signifikan 5% nilainya 

adalah 8. Sehingga thitung 0 < ttabel 8 atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

Artinya layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama efektif untuk 

meningkatkan kepercayaan diri. 
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Terdapat kaitan penelitian Desy Tri Haryanti (2014) dengan penelitian ini, hal 

ini didasarkan dari hasil penelitian Desy Tri Haryanti (2014) bahwa kepercayaan 

diri dapat ditingkatkan melalui bimbingan kelompok teknik sosiodrama, maka 

peneliti berasumsi bahwa bimbingan kelompok juga dapat digunakan untuk 

meningkatkan minat belajar matematika siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Walet Dirgantoro (2012) dengan judul 

Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Konsentrasi 

Belajar Siswa Kelas XI IPS 3 SMA Kristen Purwodadi. Dari hasil analisis 

diperoleh hasil penelitian yaitu ada peningkatan konsentrasi belajar yang 

signifikan antara posttest kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang 

didukung dengan p = 0,029 < 0,050 dan mean rank kelompok eksperimen sebesar 

17,89 dan mean rank kelompok kontrol sebesar 11,11 dengan selisih 6,78.  

Terdapat kaitan penelitian Walet Dirgantoro (2012) dengan penelitian ini, hal 

ini didasarkan dari hasil penelitian Walet Dirgantoro (2012) bahwa konsentrasi 

belajar dapat ditingkatkan melalui bimbingan kelompok, maka peneliti berasumsi 

bahwa bimbingan kelompok juga dapat digunakan untuk meningkatkan minat 

belajar matematika siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyati (2013) dengan judul Keefektifan 

Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing Untuk Mengurangi Perilaku 

Agresif Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Bhineka Karya Klego Boyolali 

Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing dapat mengurangi perilaku 

agresif, dengan nilai uji statistik (F) sebesar 46,186 dengan probabilitas (p) 
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sebesar 0,000 pada taraf nyata 5% maka p<0,05 yang berarti bahwa ada perbedaan 

yang signifikan. F hitung = 46,186 dibandingkan dengan F tabel = 3,93 atau F 

hitung >F tabel, maka dapat dinyatakan ada perbedaan yang asangat signifikan 

(dengan signifikansi 0,000<0,05) perilaku agresif dari hasil pretest dan posttest 

kelompok eksperimen. Hasil yang diperoleh mengalami penurunan yang 

signifikan. 

Terdapat kaitan penelitian Supriyati (2013) dengan penelitian ini, hal ini 

didasarkan dari hasil penelitian Supriyati (2013) bahwa perilau agresif dapat 

dikurangi melalui bimbingan kelompok teknik role playing, maka peneliti 

berasumsi bahwa bimbingan kelompok juga dapat digunakan untuk meningkatkan 

minat belajar matematika siswa, karena dalam bimbingan kelompok dapat 

memberikan informasi yang berkaitan dengan personal. 

Berdasarkan hasil penelitian eksperimen yang dilakukan secara kelompok ini 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian secara kelompok agar siswa dapat 

meningkatkan minat belajarnya terutama minat belajar matematika melalui 

layanan yang diberikan oleh peneliti yaitu layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik (role playing). 

 

2.2.2 Minat Belajar Matematika  

2.2.1 Tugas Perkembangan Anak SD 

Untuk memperoleh tempat di dalam kelompok sosial, anak yang lebih besar 

harus menyelesaikan berbagai tugas dalam perkembangan. Menurut Hurlock 

(1980: 10) tugas perkembangan anak SD sebagai berikut: 
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1. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk 

permainan-permainan yang umum 

2. Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri 

sebagai makhluk yang sedang tumbuh 

3. Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya 

4. Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang 

tepat 

5. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk 

membaca, menulis, dan berhitung 

6. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan 

untuk kehidupan sehari-hari 

7. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tata 

tingkatan nilai 

8. Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok 

sosial dan lembaga-lembaga 

9. Mencapai kebebasan pribadi 

 

 Masyarakat mengharapkan anak menguasai tugas-tugas perkembangan 

tersebut pada saat ini. Penguasaan tugas-tugas perkembangan tidak lagi 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua seperti pada tahun-tahun 

prasekolah. Sekarang penguasaan ini juga menjadi tanggung jawab guru-guru dan 

sebagian kecil juga menjadi tanggung jawab kelompok teman-teman. Meskipun 

orang tua dapat membantu meletakkan dasar penyesuaian diri anak dengan teman-

teman sebaya, tetapi menjadi anggota kelompok memberi kesempatan yang besar 

untuk memperoleh pengalaman belajar dalam hal ini. 

2.2.2 Pengertian Minat  

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertartikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri (Slameto, 2010: 

180). 

Minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu objek, seseorang, suatu soal 

atau suatu situasi ada sangkut paut dengan dirinya (Djamarah, 2011: 150). 
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Guilford (dalam Munandir, 1996: 146) menyebutkan bahwa minat ialah 

kecenderungan tingkah laku umum seseorang untuk tertarik kepada sekelompok 

hal tertentu. Definisi lain menyebutkan bahwa minat adalah kecenderungan orang 

untuk tertarik dalam suatu pengalaman. 

Sedangkan menurut Hurlock (1980: 165) perbedaan dalam kemampuan dan 

pengalaman menyebabkan minat anak yang lebih besar dan lebih beragam 

daripada minat anak yang lebih muda. Meskipun setiap anak akan 

mengembangkan minat individual tertentu namun semua anak dalam kebudayaan 

mengembangkan minat-minat lain yang hampir dimiliki oleh semua anak dalam 

kebudayaan itu. 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu 

siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk 

dipelajarainya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti 

menunjukkan pada siswa bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu 

mempengaruhi dirinya, melayani tujuan-tujuannya, memuaskan kebutuhan-

kebutuhannya (Slameto, 2010: 180). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat 

adalah suatu ketertarikan terhadap suatu hal yang dilakukan secara sadar tanpa 

adanya paksaan dari siapa pun. Adanya perbedaan pada kemampuan dan 

pengalaman menyebabkan minat anak yang sudah cukup umur jadi lebih beragam 

dibandingkan anak yang usianya lebih muda. 

Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar, siswa yang berminat 

terhadap suatu pelajaran akan mempelajari dengan sungguh-sungguh, karena ada 
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daya tarik baginya. Siswa mudah menghafal yang menarik minatnya. Proses 

belajar akan berjalan dengan lancar bila disertai dengan minat. Minat merupakan 

alat motivasi yang utama yang dapat membangkitkan kegairahan belajar anak 

didik dalam rentangan waktu tertentu. 

2.2.3 Aspek-aspek Minat  

Minat merupakan salah satu dari beberapa segi tingkah laku yang memiliki 

beberapa aspek, diantaranya adalah perhatian, ketertarikan, keinginan, keyakinan, 

dan tindakan, yang akan dijelaskan sebagai berikut (Rianasari, 2010:15): 

1) Perhatian (attention) 

Perhatian merupakan pemusatan dari individu pada satu 

atau lebih obyek yang menurut individu tersebut menarik. 

Individu akan mengamati obyek yang menarik. 

2) Ketertarikan (interest) 

Rasa ketertarikan merupakan bentuk adanya perhatian 

seseorang mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

obyek tersebut. 

3) Keinginan (desire) 

Keinginan merupakan dorongan untuk mengetahui secara 

lebih mendalam dan melakukan kegiatan yang berkaitan 

dengan obyek tersebut. 

4) Keyakinan (conviction) 

Keyakinan muncul setelah individu mempunyai informasi 

yang cukup terhadap suatu obyek sehingga merasa yakin 

bahwa hal yang berhubungan dengan obyek tertentu layak 

dilakukan dan akan memberi kepuasan. 

5) Tindakan (action) 

Keyakinan yang cukup kuat pada individu untuk 

mengikuti apa yang menjadi keyakinannya, maka individu 

akan membuat suatu keputusan yang kemudian 

diwujudkan melalui perilau yang diharapkan. 

   

 Perhatian, dengan adanya perhatian maka siswa akan mulai menunjukkan 

rasa tertarik terhadap suatu hal. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap yang 

ditunjukkannya, apakah para siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang 
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materi yang disampaikan? Atau apakah para siswa berbicara dengan teman di 

sebelahnya ketika guru sedang mengajar?  

Ketertarikan, rasa tertarik akan muncul ketika sudah memperhatikan suatu hal 

dengan seksama dan tanpa paksaan dari seseorang. Keinginan, rasa ingin tahu 

tentang suatu hal termasuk keinginan untuk mengetahui tentang pelajaran 

matematika. Keyakinan, perasaan yakin bahwa hal yang diyakini akan 

memberinya kepuasaan tertentu di kehidupannya. Tindakan, hal tersebut dapat 

dilihat dari sikap aktif selama di kelas, apakah mereka mampu menjawab 

pertanyaan dari guru matematika? Atau, apakah siswa mampu bertanya pada guru 

ketika tidak paham dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh guru. 

Dari aspek-aspek yang dikemukakan oleh Rianasari, (2010: 15) terdapat 

kaitan untuk membuat kisi-kisi instrumen penelitian yang akan dibahas di BAB 3. 

     

2.2.4 Jenis-jenis Minat 

Menurut Munandir (1991: 147) jenis minat dibagi menjadi dua, yaitu minat 

vokasional dan avokasional. Di dalam jenis minat yang kedua ini orang 

memperoleh kepuasan dari dan karena melakukan kegiatan yang diminatinya itu. 

Kedua jenis minat ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

2.2.4.1 Minat Vokasional 

Jenis minat ini dibedakan atas ketertarikan orang terhadap bidang-bidang 

pekerjaan. Menurut Guilford (dalam Munandir, 1991:147) ada tiga penggolongan 

faktor minat, yaitu faktor minat professional, faktor minat komersial, dan faktor 

minat kegiatan fisik. 
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2.2.4.2  Minat Avokasional 

Minat avokasional adalah minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi. 

Misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian dan lain-lain. 

 

2.2.5 Ciri-ciri Minat Anak 

Minat anak dapat timbul dari berbagai sumber antara lain perkembangan 

insting dan hasrat, fungsi-fungsi intelektual, pengaruh lingkungan, pengalaman, 

kebiasaan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Hurlock (1995: 115) ciri-ciri 

minat pada anak dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2.2.5.1 Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental 

Minat di semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan mental. 

Pada waktu pertumbuhan terlambat dan kematangan dicapai, minat menjadi lebih 

stabil. Anak yang berkembang lebih cepat atau lebih lambat daripada teman 

sebayanya. Mereka yang lambat matang, sebagaimana dikemukakan terlebih 

dahulu, menghadapi masalah sosial karena minat mereka minat anak, sedangkan 

minat teman sebaya mereka minat remaja. 

2.2.5.2 Minat bergantung pada kesiapan belajar 

Anak-anak tidak dapat mempunyai minat sebelum mereka siap secara fisik 

dan mental.  

2.2.5.3 Minat bergantung pada kesempatan belajar 

Kesempatan untuk belajar bergantung pada lingkungan dan minat, baik anak-

anak maupun dewasa, yang menjadi bagian dari lingkungan anak. Karena 

lingkungan anak kecil sebagian terbatas pada rumah, minat mereka “tumbuh dari 
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rumah”. Dengan demikian bertambah luasnya lingkup sosial, mereka menjadi 

tertarik pada minat orang di luar rumah yang mulai mereka kenal. 

2.2.5.4 Perkembangan minat mungkin terbatas 

Ketidakmampuan fisik dan mental serta pengalaman sosial yang terbatas 

membatasi minat anak.  

2.2.5.5 Minat dipengaruhi pengaruh budaya 

Anak-anak mendapat kesempatan dari orang tua, guru, dan orang dewasa lain 

untuk belajar mengenai apa saja yang oleh kelompok budaya mereka tidak diberi 

kesempatan untuk menekuni minat yang dianggap tidak sesuai bagi mereka oleh 

kelompok budaya mereka. 

2.2.5.6 Minat berbobot emosional 

Bobot emosional yang tidak menyenangkan melemahkan minat, dan bobot 

emosional yang menyenangkan memperkuatnya. 

2.2.5.7 Minat itu egosentris 

Sepanjang masa kanak-kanak, minat itu egosentris. Misal anak laki-laki pada 

matematika, sering berlandaskan keyakinan bahwa kepandaian di bidang 

matematika di sekolah akan merupakan langkah penting menuju kedudukan yang 

menguntungkan dan bergengsi di dunia usaha. 

 

2.2.6 Pengertian Matematika 

Istilah mathematics (Inggris), mathematic (Jerman) atau mathematick/wiskunde 

(Belanda) berasal dari perkataan lain mathematica, yang mulanya diambil dari 

perkataan Yunani, mathematike, yang berarti relating to learning. Perkataan itu 
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mempunyai akar kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, 

science). 

Perkataan mathematike berhubungan sangat erat dengan sebuah kata lainnya 

yang serupa, yaitu mathematein yang mengandung arti belajar (berpikir) (Suherman, 

2003:18). Matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan 

dengan ide, proses, dan penalaran (Suherman, 2003:16). 

Menurut Suherman, (2003: 16) mengatakan bahwa matematika adalah ilmu 

tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi 

kedalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri. Matematika adalah disiplin 

ilmu yang mempelajari tentang tata cara berpikir dan mengolah logika, baik secara 

kuantitatif maupun secara kualitatif (Suherman, 2003: 298). 

Matematika, menurut Ruseffendi (Dalam Heruman, 2013: 1) adalah bahasa 

simbol ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang 

pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak 

didefinisikan ke unsur yang didefinisikan. Sedangkan hakikat matematika menurut 

Soedjadi (Dalam Heruman, 2013: 1), yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu 

pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika 

merupakan kumpulan ide-ide yang bersifat abstrak dengan struktur-struktur deduktif, 

mempunyai peran yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
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2.2.7 Pembelajaran Matematika 

Pada pembelajaran matematika harus terdapat keterkaitan antara pengalaman 

belajar siswa sebelumnya dengan konsep yang akan diajarkan. Dalam matematika, 

setiap konsep berkaitan dengan konsep lain, dan suatu konsep menjadi prasyarat 

bagi konsep lain. Oleh karena itu, siswa harus lebih banyak diberi kesempatan 

untuk melakukan keterkaitan tersebut (Heruman, 2013: 4). 

Pembelajaran matematika bagi para siswa merupakan pembentukan pola pikir 

dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan 

diantara pengertian-pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, para siswa 

dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat 

yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi). Siswa diberi 

pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau 

menyampaikan informasi misalnya melalui persamaan-persamaan, atau tabel-tabel 

dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal 

cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. 

Matematika perlu diberikan kepada siswa untuk membekali mereka dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan 

bekerjasama. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan (Depdiknas, 2006:346) 

menyebutkan pemberian mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan 

mengaplikasi konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah. 
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b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika.  

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh.  

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk menjelaskan keadaan/ masalah. 

e. Memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu: 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam pelajaran matematika 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  

 

2.3 Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing 

2.3.1 Pengertian Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan konseling dapat diselenggarakan baik secara perorangan maupun 

kelompok. Secara perorangan layanan konseling dilaksanakan melalui konseling 

perorangan atau layanan konsultasi, sedangkan secara kelompok melalui layanan 

bimbingan kelompok (BKp) atau konseling kelompok (KKp). 

Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan 

kepada individu melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok 

dibahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok 

(Tohirin, 2013: 164). Di dalam bimbingan kelompok terdapat suasana dinamika 

kelompok secara intens dan konstruktif, diikuti oleh semua anggota kelompok di 

bawah bimbingan pemimpin kelompok. 
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Menurut Gazda (dalam Prayitno dan Erman Amti, 2004: 309-310) bimbingan 

kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok  siswa 

untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Gazda juga 

menyebutkan bahwa bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan 

informasi yang bersifat personal, vokasional, dan sosial. Dewa ketut (2008: 78) 

menyebutkan bahwa pelayanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk 

memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh fungsi utama bimbingan 

yang didukung oleh layanan konseling kelompok ialah fungsi pengentasan. 

Bimbingan kelompok berbeda dengan konseling kelompok, karena 

bimbingan kelompok mempunyai homogenitas dalam kelompoknya. Pertama, 

bimbingan kelompok para anggotanya homogen (yaitu siswa-siswa satu kelas atu 

satu tingkat kelas yang sama). Kedua, masalah yang dialami oleh semua anggota 

kelompok adalah sama, yaitu memerlukan informasi yang akan disajikan itu. 

Ketiga, tindak lanjut dari diterimanya informasi itu juga sama, yaitu untuk 

menyusun rencana dan membuat keputusan. Dan keempat, reaksi atau kegiatan 

yang dilakukan oleh para anggota dalam proses pemberian informasi (dan tindak 

lanjutnya) secara relatif sama (Prayitno dan Erman Amti, 2004: 310). 

 

2.3.2 Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok 

Di dalam bimbingan kelompok terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus (Marjohan dan Erman Amti, 1991: 108). Kedua tujuan tersebut 

akan dijelaskan sebagai berikut: 
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2.3.2.1 Tujuan Umum 

Secara umum bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu murid-murid 

yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Suasana kelompok yang 

berkembang dalam bimbingan kelompok itu dapat merupakan wahana masing-

masing murid dapat memanfaatkan semua informasi, tanggapan dan berbagai 

reaksi teman-temannya untuk kepentingan pemecahan masalah yang dihadapinya. 

Di samping untuk kepentingan pemecahan masalah, bimbingan kelompok juga 

bertujuan untuk mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok. 

2.3.2.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum dari bimbingan kelompok, terdapat juga tujuan khusus 

dari bimbingan kelompok yaitu sebagai berikut (Marjohan dan Erman Amti, 

1991: 109): 

a. Melatih murid-murid untuk berani mengemukakan 

pendapat di hadapan teman-temannya yang pada 

gilirannya dapat dimanfaatkan untuk ruang lingkup 

yang lebih besar seperti berbicara di hadapan orang 

banyak, di forum-forum resmi dan sebagainya. 

b. Melatih murid-murid untuk dapat bersikap terbuka 

di dalam kelompok 

c. Melatih murid-murid untuk dapat membina 

kearaban bersama teman-teman dalam kelompok 

d. Melatih murid-murid untuk dapat mengendalikan 

diri dalam kegiatan kelompok 

e. Melatih murid-murid untuk dapat tenggang rasa 

dengan orang lain 

f. Melatih murid-murid untuk memperoleh 

keterampilan sosial 

g. Membantu murid-murid mengenali dam 

memahami dirinya dalam berhubungan dengan 

orang lain. 
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Dari kedua tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari layanan 

bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, 

khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Dalam kaitan ini, sering 

menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi/berkomunikasi seseorang 

sering terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang tidak 

objektif, sempit dan terkungkung serta tidak efektif. Yakni peningkatan 

kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal para siswa. 

 

2.3.3 Asas-asas Layanan Bimbingan Kelompok 

Dalam layanan bimbingan kelompok terdapat asas-asas yang perlu 

disampaikan pada anggota kelompok, yaitu asas kerahasiaan, terbuka, kekinian, 

normatif, dan rahasia (Prayitno, 2004: 13). Kerahasiaan; Para anggota harus 

menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, 

terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain anggota kelompok dimulai 

sejak awal rencana pembentukan kelompok oleh pemimpin kelompok.   

Keterbukaan; Para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, 

saran, tentang apa saja yang yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa 

malu dan ragu-ragu. Asas kesukarelaan; Semua anggota dapat menampilkan diri 

secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. 

Asas kenormatifan; Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh 

bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Dan asas 

kekinian; memberikan materi yang bersifat aktual dan hal-hal yang terjadi 

sekarang. Hal-hal yang akan datang direncanakan sesuai dengan kondisi sekarang. 
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Dalam penelitian ini kelima asas yang telah dipaparkan oleh Prayitno (2004) 

harus ada. Asas tersebut sangat penting karena asas tersebut yang dijadikan acuan 

peneliti dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok. 

 

2.3.4 Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

Dalam layanan bimbingan kelompok terdapat prosedur pelaksanaan yang 

perlu dilakukan oleh peneliti, hal tersbut diungkapkan oleh Romlah 2001: 68-83) 

yaitu tahap orientasi, tahap pembinaan norma dan tujuan kelompok, tahap 

produktivitas, tahap mengatasi pertentangan-pertentangan dalam kelompok, dan 

pengakhiran kelompok atau tahap terminasi. Tahapan tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

2.3.4.1 Tahap Orientasi 

Tahap ini adalah tahap awal kelompok dimana para anggota kelompok 

merasa tidak aman, cemas berada dalam situasi baru, dan tidak mengetahui apa 

yang akan terjadi dalam kelompok.  

Tujuan utama tahap orientasi adalah untuk saling mengenal dan mengetahui 

identitas masing-masing anggota kelompok, dan mengembangkan kepercayaan 

anggota kelompok. 

2.3.4.2 Tahap Pembinaan Norma dan Tujuan Kelompok 

Tahap pembinaan norma dan tujuan kelompok merupakan tahap yang penting 

dalam pengembangan kelompok, karena akan memberi arah pada perkembangan 

kelompok menuju kelompok yang produktif. 
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Apabila dalam tahap orientasi kelompok telah mencapai taraf kohesivitas 

yang tinggi, maka interaksi anggota kelompok akan lebih lancar dalam tahap ini. 

2.3.4.3 Tahap Mengatasi Pertentangan-pertentangan dalam Kelompok 

Tahap ketiga dalam perkembangan kelompok merupakan tahap mulai 

timbulnya pertentangan-pertentangan dalam kelompok yaitu adanya usaha 

“menentang” pemimpin kelompok. Setelah anggota kelompok saling mengenal 

dan telah bekerja sama dalam berkomunikasi secara lebih terbuka dan langsung, 

maka pertentangan-pertentangan akan bertambah. Di sini dituntut para pemimpin 

kelompok mampu mengatasi pertentangan-pertentangan tersebut. 

2.3.4.4 Tahap Produktivitas 

Tahap produktivitas dalam perkembangan kelompok adalah tahap dimana 

kelompok telah tumbuh menjadi suatu tim yang produktif dan telah mempraktikan 

ketrampilan-ketrampilan dan sikap. Sikap yang diperlukan untuk berinteraksi 

secara efektif dengan orang lain. Ciri-ciri yang penting dalam tahapan ini adalah 

bahwa perhatian anggota kelompok mulai terbagi antara penyeleseian tugas-tugas 

kelompok dengan meningkatkan hubungan antar pribadi. Ciri lain tahap ini adalah 

bertambahnya keintiman hubungan antara anggota kelompok dengan pemimpin 

kelompok. 

Pada tahapan ini diterapkan beberapa teknik-teknik dalam bimbingan 

kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu, teknik yang dapat digunakan 

antara lain teknik pemberian informasi, diskusi kelompok, pemecahan masalah 

(problem solving), permainan peran (role playing), permainan simulasi 
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(simulation games), karya wisata (field trip) dan teknik penciptaan kekeluargaan 

(home room). 

Teknik yang digunakan peneliti untuk meningkatkan minat belajar 

matematika siswa kelas V di SD Negeri Manggungan Banyumas adalah teknik 

role playing. 

2.3.4.5 Tahap Pengakhiran atau Terminasi 

Merupakan tahap dimana para anggota kelompok akan meninggalkan 

kelompok karena kegiatan kelompok sudah berakhir, waktu dalam terminasi 

kelompok berbeda-beda. Pada tahap terminasi kegiatan yang dilakukan antara  

lain  rangkuman kegiatan, saling bertukar kesan, pesan-pesan positif dari anggota 

kelompok. 

Dalam tahap-tahap bimbingan kelompok di atas akan digunakan menjadi 

pedoman dalam pemberian treatment atau perlakuan yang akan diberikan kepada 

siswa kelas V di SD Negeri Manggungan Banyumas. 

 

2.3.5 Hakikat Role Playing 

Menurut Corsini dkk dalam Romlah (1994: 47-48) dari hasil kajian 

kepustakaan ditemukan bahwa istilah role playing mempunyai empat macam arti, 

yaitu: 

(1) Sesuatu yang bersifat sandiwara, dimana pemain 

memainkan peranan tertentu sesuai dengan lakon 

yang sudah ditulis, dan memainkannya untuk tujuan 

hiburan. 

(2) Sesuatu yang bersifat sosiologis, yaitu pola-pola 

perilaku yang ditentukan oleh norma-norma sosial. 

Di dalam pelaksanaan bimbingan dan psikoterapi, 



28 

 

 

 

permainan peranan mempunyai arti seperti pada 

kategori keempat.  

(3) Suatu perilaku tiruan atau perilaku tipuan dimana 

seseorang berusaha memperbodoh orang lain dengan 

berperilaku yang berlawanan dengan apa yang 

diharapkan, dirasakan atau diinginkannya. 

(4) Sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, dimana 

seseorang memainkan situasi imajinatif dengan 

tujuan untuk membantu tercapainya pemahaman 

diri, meningkatkan ketrampilan-ketrampilan 

berperilaku, menganalisis perilaku, atau 

menunjukkan kepada orang lain bagaimana perilaku 

seseorang, atau bagaimana seseorang harus 

berperilaku.  

 

Menurut Bennett (dalam Romlah, 1994: 48) permainan peranan adalah suatu 

alat belajar untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan dan pengertian-

pengertian mengenai hubungan antar manusia dengan jalan memerankan situasi-

situasi yang paralel dengan yang terjadi di dalam kehidupan yang sebenarnya. 

Corsini (dalam Romlah, 1994: 48) mengemukakan bahwa permainan peranan 

dapat dipergunakan: (1) sebagai alat untuk mendiagnosis dan memahami 

seseorang dengan cara mengamati perilakunya waktu memerankan secara spontan 

kejadian yang terjadi di dalam kehidupan yang sebenarnya; (2) sebagai media 

pengajaran, melalui proses modeling anggota kelompok dapat mempelajari 

keterampilan-keterampilan hubungan antarpribadi melalui pengamatan terhadap 

berbagai macam cara pemecahan masalah; (3) sebagai metode pelatihan untuk 

melatih keterampilan-keterampilan tertentu, melalui keterlibatan secara aktif di 

dalam proses permainan peranan anggota kelompok dapat mengembangkan 

pengertian-pengertian baru dan mempraktekkan keterampilan-keterampilan. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik role playing 

adalah teknik bermain peran yang bersifat sosiologis dan berkaitan dengan 
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pendidikan yang dapat digunakan untuk alat belajar dalam mengembangkan 

keterampilan-keterampilan dan pengetahuan-pengetahuan mengenai hubungan 

antar manusia yang terjadi di dalam kehidupan sebenarnya. 

 

2.3.6 Role Playing  Terstruktur (structuring role playing) 

Di dalam role playing terstruktur fasilitator menentukan struktur permainan 

dan menjelaskannya kepada peserta permainan. Peserta diberi instruksi mengenai 

hubungan antara pemeran utama dengan pemeran-pemeran yang lain, sifat-sifat 

pemain, situasi yang akan dimainkan, hal-hal lain yang ada kaitannya. Selain itu 

juga diinformasikan tentang tujuan dan masalah-masalah yang akan 

dipresentasikan didalam permainan. Para pemain masih mempunyai kebebasan 

untuk mencoba perilaku baru, mencoba berbagai cara, dan menentukan perilaku-

perilaku yang mereka anggap penting. Di dalam permainan peranan terstruktur 

kelompok merespon kepada situasi, isu-isu, dan bahan-bahan yang sudah 

dirancang oleh fasilitator. 

 

2.3.7 Langkah-langkah Pelaksanaan Role Playing Terstruktur 

Sebelum melakukan teknik role playing terstruktur, sebaiknya perhatikan 

prinsip-prinsip pokok yang ada role playing terstruktur (Romlah, 1994: 57) yaitu: 

(1) Merumuskan tujuan khusus yang berupa perilaku yang didasarkan pada 

hasil pengamatan, wawancara, analisis data yang ada, analisis 

kebutuhan-kebutuhan kelompok secara umum 
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(2) Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada hubungannya dengan 

tujuan yang ingin dicapai 

(3) Membuat petunjuk untuk pemegang peran, pengamat, peserta 

permainan lain 

(4) Membuat format untuk bahan diskusi tentang masalah-masalah pokok 

yang dihadapi kelompok. 

Langkah-langkah pelaksanaan role playing terstruktur secara umum adalah 

sebagai berikut: 

1. Persiapan, pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah (a) menentukan 

topik, (b) membuat garis besar cerita, dan (c) membuat skenario. 

2. Pelaksanaan, hal-hal yang dilakukan adalah (a) menciptakan rapport 

(hubungan baik), (b) melakukan tanya jawab, (c) menentukan kelompok 

bermain, dan (c) menjelaskan tugas kelompok penonton. 

3. Evaluasi dan diskusi, pada tahap evaluasi dan diskusi, konselor melakukan 

evaluasi bersama sama tentang (a) perasaan para pemain, (b) alur cerita, 

(c) kesesuaian pemain dengan karakter yang dibawakan, (d) jalan keluar 

dari cerita, (e) perilaku yang patut dicontoh. 

4. Ulangan permainan, kegiatan role playing dilakukan jika kegiatan tersebut 

masih belum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.3.8  Keuntungan Teknik Role Playing 

Keuntungan teknik role playing secara garis besar dapat dikelompokkan 

kedalam tiga hal, yaitu: memberi kesempatan pengungkapan sikap dan perasaan 
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secara positif dan aman, mengaitkan apa yang dipelajari di sekolah dengan yang 

terjadi di dunia luar sekolah (masyarakat), dan memberi motivasi siswa untuk 

belajar karenan memberikan balikan yang langsung dan cepat. Keuntungan 

permainan peranan dapat dirangkum sebagai berikut : 

a. Memberi kesempatan siswa untuk mengekspresikan 

perasaan-perasaan yang tersembunyi 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan 

masalah-masalah dan isu-isu tersembunyi 

c. Memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut merasakan 

yang dirasakan orang lain dan memahami motivasinya 

d. Memberikan latihan berbagai jenis perilaku 

e. Menggambarkan masalah-masalah sosial umum dan 

dinamika interaksi kelompok baik secara formal maupun 

informal 

f. Menghidupkan penyajian deskripsi akademik materi 

pelajaran dan informasi bimbingan 

g. Memberi kesempatan bagi siswa-siswa yang kurang 

pandai berbicara dan menekankan pentingnya ungkapan 

non-verbal, dan respopns-respons emosional 

h. Memotivasi siswa dan efektif karena siswa aktif 

i. Memberikan balikan yang cepat baik bagi siswa maupun 

fasilitator 

j. Berpusat pada siswa dan memenuhi; kelompok dapat 

mengontrol isi atau bahan yang dipelajari dan kecepatan 

belajar kelompok 

k. Menghilangkan kesenjangan antara yang diajarkan di 

sekolah dengan yang terjadi di kehidupan yang 

sebenarnya 

l. Dapat merubah sikap 

m. Memungkinkan pelatihan/pengajaran di bawah control 

perasaan dan emosi (Romlah, 1994: 58-59). 

 

Dengan adanya keuntungan-keuntungan tersebut, diharapkan tujuan dari 

penelitian ini dapat tercapai. Karena salah satu keuntungan dari teknik role 

playing ini adalah menghidupkan penyajian deskripsi akademik materi pelajaran 
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dan informasi bimbingan. Jadi, ketika menyajikan informasi bimbingan lebih 

menyenangkan dan siswa pun ikut peran serta dalam pemberian informasi 

tersebut. 

 

2.3.9 Kelemahan Teknik Permainan Peranan 

Kelemahan teknik permainan peranan biasanya berkisar pada tiga bidang, 

yaitu: suasana dan adat kebiasaan proses belajar mengajar di kelas; ketepatan dan 

relevansi tentang apa yang dipelajari dan tingkat sejauh mana guru atau fasilitator 

harus mengontrol apa yang dipelajari siswa; dan sumber baik yang berupa orang, 

ruang dan waktu. Secara rinci permainan peranan mempunyai potensi kelemahan 

sebagai berikut: 

a. Fasilitator kehilangan control tentang apa yang dipelajari, 

dan urutan bagaimana materi itu harus dipelajari. 

b. Penyederhanaan materi dapat menyebabkan salah arah 

c. Memerlukan banyak wantu 

d. Memerlukan sumber-sumber lain; orang, ruang hal-hal 

khusus yang belum tentu tersedia 

e. Bergantung pada kualitas fasilitator dan siswa 

f. Pengaruhnya mungkin dapat menimbulkan penarikan diri 

atau gejala-gejala mempertahankan diri 

g. Mungkin dipandang terlalu bersifat “main-main” dan 

terlalu membuang-buang waktu 

h. Kemungkinan dapat mendominasi belajar dengan hal-hal 

yang tidak menyangkut teori yang padat dan fakta 

i. Bergantung pada apa yang sudah diketahui siswa 

(Romlah, 1994: 60). 
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2.4 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar 

variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan dijelaskan 

hubungan antar variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2012: 91). 

Menurut Sapto Haryoko (dalam Sugiyono, 2012: 92) kerangka berfikir dalam 

suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan 

dua variabel atau lebih. Apabila penelitian tersebut membahas sebuah variabel 

atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping 

mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi 

terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Layanan Bimbingan Kelompok 

adalah kegiatan informasi kepada 

sekelompok siswa untuk 

membantu mereka menyusun 

rencana dan keputusan yang tepat, 

serta memberikan informasi yang 

bersifat personal, vokasional, dan 

sosial. 

Minat Belajar 

Matematika adalah rasa 

tertarik pada pelajaran 

matematika tanpa paksaan 

dari siapapun. 

 

Aspek-aspek Minat Belajar 

Matematika: 

1. Perhatian 

2. Ketertarikan 

3. Keinginan 

4. Keyakinan 

5. Tindakan 

 

Teknik Role Playing adalah sesuatu yang berkaitan 

dengan pendidikan, dimana seseorang memainkan 

situasi imajinatif dengan tujuan untuk membantu 

tercapainya pemahaman diri, meningkatkan 

ketrampilan-ketrampilan berperilaku, 

menganalisis perilaku, atau menunjukkan kepada 

orang lain bagaimana perilaku seseorang, atau 

bagaimana seseorang harus berperilaku. Pengaruh layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik role 

playing untuk meningkatkan 

minat belajar matematika siswa 
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2.5 Hipotesis  

Sugiyono (2009: 96) menjelaskan bahwa” hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Berdasarkan permasalahan pada 

penelitian ini, maka penelitian ini mengajukan hipotesis, yaitu “layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing dapat meningkatkan minat 

belajar matematika pada siswa kelas V SD Negeri Manggungan Kabupaten 

Banyumas Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Peneliti mengajukan hipotesis kerja (Ha) yang akan diterima bila hasil uji 

Wilcoxon menunjukkan t hitung < t tabel yaitu layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing dapat berpengaruh untuk meningkatkan minat belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan Kabupaten Banyumas tahun 

pelajaran 201/2016. Hipotesis nihil (Ho) akan diterima apabila Zhitung > Ztabel 

yaitu layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing tidak ada pengaruh 

untuk meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas V SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2015/2016. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Di bagian ini akan dipaparkan metode penelitian yang mencakup (1) jenis 

penelitian, (2) desain penelitian, (3) variabel penelitian, (4) populasi dan sampel 

penelitian, (5) metode dan alat pengumpulan data, (6) validitas dan reliabilitas, (7) 

teknik analisis data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian eksperimen. 

Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua 

faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu (Suharsimi Arikunto, 2002: 

3). Sedangkan penelitian eksperimental merupakan pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lain yang dikaji dalam situasi yang terkontrol. Jadi metode 

eksperimen merupakan metode yang sistematis dan logis untuk mengetahui 

pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain dalam situasi terkontrol. 

Menurut Sugiyono (2008: 72) penelitian eksperimen diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendali. Dalam penelitian ini ada perlakuan 

(treatment) terhadap subyek penelitian dengan memberikan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik role playing yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada peningkatan minat belajar matematika antara sebelum dan setelah diberi 
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perlakuan. Pola eksperimen yang digunakan adalah Pretest dan Posttest Control 

Grup Design. Desain ini membandingkan kinerja subyek dalam variabel dipenden 

yang diobservasikan secara terus menerus antara sebelum dan setelah menerima 

perlakuan. Terdapat dua kelompok yang dipilih secara random kemudian diberi 

pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila dinilai kelompok 

eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah (O2 – O1) 

– (R2–R1). Alasannya menggunakan pola eksperimen ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing untuk 

meningkatkan minat belajar matematika siswa. Jika terjadi perbedaan maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan mempunyai 

pengaruh pada variabel dependen.  

 

3.2 Desain Penelitian 

Secara garis besar, eksperimen dibagi menjadi dua desain yaitu pre-

eksperimental dan true-eksperimental design. Dalam penelitian ini menggunakan 

pre eksperimental design (eksperimen tak sebenarnya) karena hanya 

menggunakan satu kelompok eksperimen yang juga termasuk kelompok kontrol. 

Berdasarkan jenis yang dipakai dalam penelitian ini maka desain penelitiannya 

menggunakan pola eksperimen one group pre-test dan post-test. Penelitian ini 

menggunakan desain pre test and post test karena dalam penelitian ini pengukuran 

dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebelum eksperimen dan sesudah 

eksperimen. Alasan peneliti menggunakan pola eksperimen one group pre-test 
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dan post-test adalah lebih efisien karena menggunakan satu kelompok saja dan 

hasil yang didapatkan lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan 

sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Jadi, peneliti dapat mengetahui apakah 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing dapat mempengaruhi 

minat belajar matematika pada siswa kelas V yang menjadi kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen.  

Pengukuran yang dilakukan sebelum eksperimen (O1) disebut pre test, dan 

pengukuran sesudah eksperimen (O2) disebut post test. Perbedaan antara O1 dan O2  

(O1-O2) diasumsikan sebagai efek dari treatment atau eksperimen. 

  

 

Keterangan: 

O1  : Pre test (sebelum diberi treatment) 

X  : Perlakuan (treatment) 

O2  : Post test (sesudah treatment)    

      (Arikunto, 2002: 78). 

Berdasarkan desain tersebut, penelitian quasi eksperimen ini melibatkan satu 

kelompok. Kelompok ini dikatakan sebagai kelompok kontrol dan sebagai 

kelompok eksperimen, karena satu kelompok ini akan diberikan pre test dan post 

test. Dengan dilakukannya pre test akan diketahui hasil yang lebih akurat, karena 

dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan (treatment).  

 

 

O1                                         X                     O2 
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Dalam penelitian eksperimen ini peneliti memberikan perlakuan kemudian 

dilihat pengaruh yang terjadi sebagai dampak dari perlakuan yang diberikan. 

Adapun tahap-tahap pelaksanaan eksperimen sebagai berikut: 

3.2.1 Pre-test 

Bertujuan untuk mengetahui kondisi awal siswa kelas V sebelum dikenai 

perlakuan (eksperimen). Untuk mengetahui kondisi awal siswa kelas V peneliti 

memberikan angket yang berisi tentang minat belajar matematika kepada para 

siswa. 

3.2.2 Perlakuan 

Treatment pada penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok yang 

akan dilaksanakan 8 kali pertemuan. Untuk setiap pertemuan akan mencapai 

durasi 45 menit. Tujuan perlakuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing untuk 

meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan 

Banyumas. 

Adapun tahapan treatmen yang menggunakan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik role playing digolongkan menjadi beberapa tahapan. 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ada beberapa tahap yang harus 

dilakukan. Romlah (2001: 68-83) menjelaskan bahwa “kegiatan bimbingan 

kelompok berlangsung melalui lima tahapan, sedangkan tahapan teknik role 

playing dilaksanakan pada tahap kegiatan. Tahap-tahap tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 
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3.2.2.1 Tahap Orientasi 

Tahap Orientasi ini merupakan tahap pengenalan dan pelibatan diri anggota 

ke dalam kelompok. Tujuan utama tahap orientasi adalah untuk saling mengenal 

dan mengetahui identitas masing-masing anggota kelompok, dan mengembangkan 

kepercayaan anggota kelompok. 

3.2.2.2 Tahap Pembinaan Norma dan Tujuan Kelompok 

Pada tahap ini pemimpin kelompok memberikan arah pada perkembangan 

kelompok menjadi produktif, interaksi anggota lebih lancar. 

3.2.2.3 Tahap Mengatasi Pertentangan-pertentangan dalam Kelompok 

Tahap ketiga dalam perkembangan kelompok merupakan tahap mulai 

timbulnya pertentangan-pertentangan dalam kelompok yaitu adanya usaha 

“menentang” pemimpin kelompok. Setelah anggota kelompok saling mengenal 

dan telah bekerja sama dalam berkomunikasi secara lebih terbuka dan langsung, 

maka pertentangan-pertentangan akan bertambah. Pada tahap ini pemimpin 

kelompok menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah: 

a) Meninjau pemahaman anggota terhadap apa yang akan dilaksanakannya 

apakah masih ragu-ragu untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. 

b) Melihat suasana dan situasi anggota kelompok. 

c) Menanyakan kepada anggota kelompok apakah sudah siap menuju ke 

kegiatan selanjutnya. 
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3.2.2.4 Tahap Produktivitas 

Tahap ini merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok dengan 

suasana yang akan dicapai, yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahan yang 

dihadapi anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri, 

baik untuk mengembangkan kemampuan mengemukakan pendapat dan melatih 

percaya diri mengeluarkan pendapat didepan umum. Pada tahap ini dilaksanakan 

juga tahapan teknik role playing dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

(1) menentukan masalah yang akan dimainkan, 

(2) menyiapkan skenario role playing, 

(3) menentukan pemain yang sesuai dengan karakter yang akan 

dimainkan serta para penonton yang akan mengamati pelaksanaan 

role playing, 

(4) melaksanakan role playing, 

(5) mendiskusikan dan evaluasi bersama antar kelompok pemain dan 

penonton, pengulangan role playing jika belum ditemukan 

pemecahan masalah yang tepat. 

3.2.2.5 Tahap Pengakhiran Kelompok atau Tahap Terminasi 

Tahap ini merupakan tahapan berhentinya kegiatan, sebelum kegiatan 

berakhir, dilakukan kesepakatan kelompok terlebih dahulu. Kesepakatan tersebut 

mengenai apakah kelompok akan melanjutkan kegiatan dan bertemu kembali serta 

berapa kali kelompok itu bertemu. Dengan kata lain kelompok yang harus 

menetapkan sendiri kegiatan lanjutan sesuai dengan persetujuan bersama. Setelah 

semua rangkaian kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik role playing 
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terlaksana dengan baik dari awal hingga tahap akhir. Pemimpin kelompok 

memimpin dan menutup kegiatan bimbingan kelompok dan melakukan penilaian 

segera secara lisan yang mencakup kefahaman, kenyamanan, dan perubahan 

perasaan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing. Pemimpin kelompok mengakhiri dengan kesimpulan atas topik yang 

telah dibahas, ataupun mempersilahkan kepada anggota kelompok untuk 

menyampaikan kesimpulan. Dalam tahap ini pemimpin kelompok membahas 

rencana kegiatan lanjutan bila diperlukan. 

Materi yang akan diberikan kepada anggota kelompok yaitu topik tugas 

disesuaikan dengan aspek minat belajar matematika, berikut ini adalah materi 

treatmen layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing. 

Tabel 3.1 

Rancangan Treatment (Perlakuan) 

NO. PERTEMUAN MATERI LAYANAN WAKTU 

 

1. I Kesiapan Belajar 45 menit 

2. II Jenis-jenis Minat 45 menit 

3. III Minat Belajar Matematika 45 menit 

4. IV Motivasi Belajar Matematika 45 menit 

5. V Guru Matematika Idolaku 45 menit 

6. VI Cara Mudah Belajar Matematika 45 menit 

7. VII Belajar Matematika Itu 

Menyenangkan 

45 menit 

8. VIII Cerdas Cermat Pelajaran Matematika 45 menit 
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3.2.3 Post-test 

Post test dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan selama 

dilakukan treatment, dan untuk mengetahui peningkatan minat belajar matematika 

setelah diberikan perlakuan yang terjadi pada siswa kelas V SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas. 

 

3.3 Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan 

hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan 

jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang 

digunakan untuk merumuskan hipotesis, dan teknik analisis statistik yang 

digunakan (Sugiyono, 2012: 66). 

Dalam penelitian ini peneliti berpikir bahwa ada pengaruh dari layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing untuk meningkatkan minat 

belajar matematika pada siswa kelas V SD Negeri Manggungan. Untuk 

membuktikan apakah ada pengaruh atau tidak, peneliti mengadakan eksperimen 

dengan pola one group pre-test dan post test agar dapat diketahui perbedaan 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

           X                   Y 

Gambar 3.1 Paradigma Penelitian 

Layanan Bimbingan 

Kelompok 

Minat Belajar 

Matematika 



43 

 

 

 

Paradigma tersebut adalah paradigma penelitian sederhana, karena penelitian 

ini menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dari 

paradigma penelitian ini akan diketahui apakah layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing dapat mempengaruhi minat belajar matematika siswa 

kelas V. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Identifikasi Variabel 

1) Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang variasinya 

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah bimbingan kelompok dengan teknik role playing. 

2) Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat (Y) adalah variabel penelitian yang diukur untuk 

mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah minat belajar matematika. 

 

3.4.2 Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini bersifat kausal 

karena perubahan pada variabel bergantung merupakan akibat dari 

pengaruh yang terjadi pada variabel bebas. Jika siswa memperoleh 

layanan bimbingan kelompok dengan tepat maka siswa tersebut dapat 

meningkatkan minat belajarnya. 
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Dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

  

           X            Y 

Gambar 3.2 Hubungan Antar Variabel 

Keterangan: 

X = Variabel bebas 

Y = Variabel terikat 

 

3.4.3 Definisi Operasional Variabel 

3.4.3.1 Minat Belajar Matematika 

Minat belajar matematika yaitu kecenderungan rasa tertarik siswa terhadap 

mata pelajaran matematika tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Rasa tertarik 

siswa dapat ditunjukkan dengan sikap memperhatikan penjelasan dari guru ketika 

jam pelajaran matematika, tidak berbicara dengan teman yang lain ketika jam 

pelajaran matematika, tidak mengeluh ketika diberi PR, mampu menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan guru, dan bertanya ketika tidak paham dengan materi 

yang diajarkan.  

3.4.3.2 Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing 

Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan 

kepada individu melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok 

dibahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok. 

Bimbingan Kelompok Minat Belajar Matematika 



45 

 

 

 

Layanan bimbingan kelompok beranggotakan 10 orang. Lama setiap pertemuan 

sekitar 45 menit yang direncanakan 8 kali pertemuan. 

Pelaksanaan bimbingan kelompok dilakukan melalui empat tahap yaitu 

tahap orientasi, tahap mengatasi pertentangan-pertentangan dalam kelompok, 

tahap produktivitas, pada tahap ini teknik role playing dapat digunakan untuk 

meningkatkan minat belajar matematika anggota kelompok, anggota kelompok 

akan mempraktekan cerita yang sudah dibagikan oleh peneliti, dengan dipimpin 

atau disutradarai oleh peneliti. Tahap terakhir adalah tahap pengakhiran atau 

terminasi, pada tahap ini anggota kelompok akan meninggalkan kelompok karena 

kegiatan kelompok sudah berakhir. 

 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1 Populasi 

Menurut Sutrisno Hadi (2000:220) populasi adalah semua individu akan 

dijadikan subyek dalam penelitian, yang paling sedikit mempunyai sifat yang 

sama. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002: 108) mengemukakan 

bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. 

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas berjumlah 21 siswa terdiri dari 14 laki-laki 

dan 7 perempuan sehingga keseluruhan siswa kelas V tersebut menjadi populasi 

dalam penelitian ini. Alasan pengambilan populasi kelas V berdasarkan hasil 

wawancara dengan wali kelas yaitu terdapat 7 siswa di kelas V yang minat 

belajarnya rendah, terutama pada minat belajar matematika.  
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Tabel 3.2 

Populasi Penelitian 

NO. KELAS/SEKOLAH JENIS KELAMIN JUMLAH 

 

1. KELAS V/SD Negeri Manggungan 

Kabupaten Banyumas 

Laki-laki 14 siswa 

2. Perempuan 7 siswa 

JUMLAH 21 siswa 

 

3.5.2 Sampel 

Sampel adalah sebagai wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

2002: 109). Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling atau sampel bertujuan. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara 

mengambil subyek dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang 

dimaksudkan disini yaitu individu yang memiliki minat belajar rendah dapat 

diatasi melalui bimbingan kelompok. Untuk jumlah anggota bimbingan kelompok 

adalah menyesuaikan dengan need assesment yang didapatkan dari hasil skala 

minat. 

Namun, peneliti menentukan 10 orang yang akan menjadi anggota 

bimbingan kelompok. Dengan pertimbangan jumlah anggota 10 orang karena 

dipandang lebih efisien dan efektif. Efisien yang dimaksud adalah 

mempertimbangkan keterbatasan tenaga, waktu, dan dana. Efektif dimaksudkan 

sejumlah subyek yang diambil sebagai sampel dalam penelitian dengan tepat. Hal 

ini dikuatkan oleh teori dari Prayitno (2004: 8-9) jika anggota kelompok hanya 

terdiri dari 2-3 orang, maka akan mengurangi efektivitas bimbingan kelompok 

karena kelompok terlalu kecil. Sebaliknya, jika kelompok yang terlalu besar juga 

kurang efektif, karena jumlah anggota yang terlalu banyak maka partisipasi aktif 
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individual dalam dinamika kelompok menjadi kurang intensif. Kekurang-efektifan 

kelompok akan mulai terasa jika jumlah anggota kelompok hanya 2-3 orang atau 

melebihi 10 orang. 

Dalam hal ini pengambilan subyek berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki 

sesuai dengan tujuan penelitian yaitu siswa-siswa yang mempunyai minat belajar 

matematika rendah. 

 

3.6 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 

dokumentasi, dan angket. 

3.6.1 Wawancara  

Metode wawancara digunakan untuk mencari data awal sebagai gambaran 

keadaan siswa pada saat itu melalui wali kelas. Wawancara dilakukan dengan wali 

kelas dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai keadaan siswa kelas V. 

Menurut Sutoyo (2009: 135) wawancara dipandang sebagai teknik pengumpulan 

data dengan cara tanya jawab lisan yang dilakukan secara sistematis guna 

mencapai tujuan penelitian. Pada umumnya wawancara dilakukan oleh dua orang 

atau lebih, satu pihak sebagai pencari data (interviewer) pihak yang lain sebagai 

sumber data (interviewee) dengan memanfaatkan saluran-saluran komunikasi 

secara wajar dan lancar. 
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3.6.2 Skala Psikologis 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa skala 

psikologis, dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu skala minat belajar 

matematika. Skala minat belajar matematika yang diberikan kepada responden 

sebagai pihak yang diteliti dengan menggunakan model Likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial yang telah diterapkan secara spesifik 

oleh peneliti atau disebut variabel peneltian (Sugiyono, 2010:134).  

Skala psikologis yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai empat 

alternatif jawaban yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. 

Responden bebas memilih salah satu jawaban dari keempat alternatif jawaban 

yang ada sesuai dengan keadaan masing-masing responden. Adapun bentuk 

penskalaannya adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3.3 

Bentuk Penskalaan 

Alternatif Jawaban Skor  

Positif (+) Negatif (-) 

Sangat Sesuai (SS) 4 1 

Sesuai (S) 3 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 3 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 

 

3.7 Penyusunan Instrumen 

Instrumen merupakan alat yang digunakan pada waktu melakukan suatu 

penelitian dengan menggunakan metode tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan skala psikologi sabagai alat pengumpulan data untuk mencari data 

tentang minat belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan 

Banyumas.  

3.7.1 Menyusun Kisi-kisi Instrumen 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Prosedur Penyusunan Instrumen Penelitian 

 

 

Berdasarkan bagan tentang prosedur penusunan instrumen diketahui 

bahwa untuk menyusun sebuah instrumen penelitian, peneliti harus melewati 

beberapa tahap diatas, diantaranya menyusun kisi-kisi instrumen, menyusun 

instrumen, kemudian diujicobakan (try out) pada responden, berikutnya merevisi 

Menyusun Kisi-

kisi Instrumen 
Menyusun 

Instrumen  

Uji Coba 

(Try Out) 

Revisi 

Instrumen 
Instrument Jadi 
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instrumen untuk menghilangkan item-item instrumen yang tidak valid dan tidak 

reliabel. Setelah instrumen diujicobakan dan sudah valid serta reliabel barulah 

instrumen dikatakan sudah jadi dan siap digunakan untuk penelitian. Berikut 

adalah tabel kisi-kisi instrumen skala minat belajar matematika pada tabel 3.4 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Minat Belajar Matematika 

Variabel Sub 

Variabel 

Komponen Indikator Deskriptor No. 

Item 

Jml. 

Item 

+ - 

Minat Belajar 

Matematika 

Aspek-aspek 

Minat 

1. Perhatian 

 

1.1 Pemusatan pikiran 

terhadap mata 

pelajaran 

matematika 

1.1.1 Konsentrasi/ fokus 

ketika pelajaran 

matematika 

1.1.2 Memperhatikan guru 

yang sedang 

menjelaskan tentang 

pelajaran matematika 

 

   

1.2 Pengamatan/ kesan 

terhadap mata 

pelajaran 

matematika 

 

1.2.1 Memberikan kesan 

terhadap mata pelajaran 

matematika 

   

2. Ketertarikan  2.1 Rasa tertarik pada 

mata pelajaran 

matematika 

2.2.1 Perasaan tertarik/ suka 

terhadap mata 

pelajaran matematika 

 

   

3. Keinginan 3.1 Dorongan untuk 

mengenal mata 

pelajaran 

matematika 

3.1.1 Keinginan untuk 

mengetahui lebih 

dalam tentang mata 

pelajaran matematika 
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4. Keyakinan 4.1 Perasaan yakin 

bahwa matematika 

itu mudah dan 

menyenang-kan 

4.1.1 Yakin bahwa dapat 

mengerjakan soal 

matematika dengan 

mudah 

4.1.2 Yakin bahwa 

matematika adalah 

mata pelajaran yangh 

menyenang-kan 

 

   

4.2 Perasaan yakin 

bahwa matematika 

dapat berguna di 

masa depan 

4.2.1 Yakin bahwa 

matematika adalah 

suatu ilmu yang akan 

dipakai terus-menerus 

 

   

 

5. tindakan 5.1 Peran serta dalam 

mengikuti 

pelajaran 

matematika 

 

5.1.1 Keaktifan siswa ketika 

mengikuti belajar 

matematika 

5.1.2 Antusiasme para siswa 

dalam belajar 

matematika 
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3.8 Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Validitas 

Menurut Arikunto (2006: 168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkatan-tingkatan dan kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Arikunto (2006: 213) secara stastistik uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan rumus pearson yakni menggunakan rumus teknik korelasi product 

moment.  

Rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut: 
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Keterangan :
 xyr = Koefisien korelasi 

X  = Skor butir 

Y = Skor total yang diperoleh 

N = Jumlah responden 

ΣX² = Jumlah kuadrat nilai X 

ΣY² = Jumlah kuadrat nilai Y 

(Arikunto 2006: 72) 

 

Angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik 

tabel korelasi nilai r, apabila nilai rhitung lebih besar dari rtabel maka butir valid. 



54 

 

 

 

Sebaliknya, apabila rhitung lebih kecil dari rtabel maka butir tidak valid. Dalam 

penelitian ini, peneliti menguji validitas dengan SPSS versi 16. 

3.8.2 Reliabilitas  

Menurut Widodo (2008: 78) reliabilias dibatasi seberapa keajegan atau 

keknstanan hasil pengukuran suatu variable. Reliabilitas menunjuk pada 

pengertian bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur sesuatu yang diukur 

secara konsisten dari waktu ke waktu. Syarat kualifikasi suatu instrumen pengukur 

adalah konsisten, keajegan, atau tidak berubah-ubah. Instrumen yang diuji 

reliabilitasnya adalah instrumen yang dibuat oleh peneliti. Dalam hal ini 

instrumen tersebut adalah instrumen komponen konteks, masukan, proses dan 

hasil. 

Reliabilitas ditentukan atas dasar proporsi varian total yang merupakan 

varian total sebenarnya. Makin besar proporsi tersebut berarti makin tinggi 

reliabilitasnya. Untuk menguji reliabilitas instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian ini digunakan rumus koefisien Alpha karena skor pada butir-butir 

instrumen merupakan skor bertingkat yaitu antara 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. 

Menurut Arikunto (2006: 164), instrumen yang berbentuk multiple choice (pilihan 

ganda) maupun skala bertingkat maka reliabilitasnya dihitung dengan 

menggunakan rumus Alpha. 
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Dimana : 

r11  =  reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b  =  jumlah varian butir / item 

2

tV  =  varian total 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis ini digunakan untuk mendekripsikan karakteristik dari tiap-tiap 

indikator setiap variabel agar lebih mudah memahaminya. Dalam penelitian ini 

data yang terkumpul dari angket berupa angka-angka, maka penulis menggunakan 

analisis statistik. Teknik yang dipakai untuk memperoleh data penelitian adalah 

statistik deskriptif dengan analisis deskriptif persentase. Menurut Ali (2003: 184) 

rumus yang digunakan untuk mencari persentase adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

P : Angka Persentase 

F : Nilai yang diperoleh responden 

N : Jumlah nilai maksimal responden 

%100X
N

n
P 
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Untuk memperoleh kriteria minat belajar matematika siswa dapat 

ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

Prosentase skor maksimum = (4:4) x 100% = 100% 

Prosentase skor minimum = (1:4) x 100% = 25% 

Rentang prosentase skor = 100% - 25% = 75% 

Panjang kelas interval  = 75% : 4 = 18,75 = 19 

(Arikunto 2005: 245). 

Tabel 3.5 

Kriteria Tingkat Minat Belajar Matematika 

 

Interval 

Prosentase (%) 

Kriteria 

82% - 100% 

63% - 81% 

44% - 62% 

25% - 43% 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

3.9.2 Uji Wilcoxon  

Analisis data dilakukan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan 

peneliti yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan 

adalah uji signifikan dengan rumus Wilcoxon, yaitu untuk mengetahui bagaimana 

keefektifan layanan bimbingan kelompok dalam mengatasi minat belajar 

matematika para siswa yang rendah. Sehingga penelitian ini teknik analisis 

datanya menggunakan Uji Wilcoxon yaitu dengan mencari perbedaan mean pre 

test dan post test, dengan rumus z dalam pengujiannya, dengan rumus sebagai 

berikut: 
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Dimana: T = jumlah jenjang/ranking yang kecil 

 

    
      

 
 

 

    √
            

  
   Dengan demikian, 

 

  
  

      

 

√
            

  

        (Sugiono, 2005: 133) 

 

Dari hasil tersebut dikonsultasikan dengan indeks tabel Wilcoxon. Jika 

analisis lebih besar dari indeks analisis Wilcoxon, maka berarti bimbingan 

kelompok dianggap efektif dalam meningkatkan minat belajar matematika. Bila 

nilai Zhitung < Ztabel maka Ho diterima berarti ada pengaruh yang signifikan antara 

variable bebas dengan variable tergantung. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab 4 ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

disertai analisis data dan pembahasan tentang meningkatkan minat belajar 

matematika melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing 

pada siswa kelas V di SD Negeri Manggungan Banyumas tahun pelajaran 

2015/2016. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015 di SD Negeri 

Manggungan Banyumas. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

minat belajar matematika siswa pada 10 siswa di kelas V SD Negeri Manggungan 

Kabupaten Banyumas. Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil yang akan 

dilaporkan adalah memperoleh data empiris tentang: (1) gambaran minat belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan Kabupaten Banyumas 

sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing (pre 

test), (2) gambaran minat belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas sesudah diberikan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik role playing (post test), (3) gambaran peningkatan minat 

belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan Kabupaten Banyumas 

sesudah diberi layanan bimbinigan kelompok dengan teknik role playing. Maka 

dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut: 
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4.1.1 Gambaran minat belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas sebelum mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing 

 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengenai minat belajar matematika 

pada siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas sebelum diberi layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing, maka akan diuraikan hasil 

distribusi frekuensi minat belajar matematika siswa kelas V sebelum diberi 

perlakuan. 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Minat Belajar Matematika Siswa Sebelum Treatment 

No Interval Kategori Jumlah 

1 

2 

3 

4 

82%-100% 

63%-81% 

44%-62% 

25%-43% 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat Rendah 

1 

4 

16 

0 

Total 21 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa sebelum diberi 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing gambaran minat belajar 

matematika siswa kelas V rata-rata pada kategori rendah berjumlah 16 siswa 

(76,19). 
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 Lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut: 

 

Grafik 4.1 

Minat belajar matematika siswa keseluruhan sebelum diberi layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing 

 

Berikut ini disajikan dalam minat belajar matematika keseluruhan sebelum 

diberi layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing dalam tiap-tiap 

indikator minat belajar, yaitu pemusatan perhatian, pengamatan/kesan, rasa 

tertarik, dorongan untuk mengenal, perasaan yakin bahwa matematika itu mudah, 

perasaan yakin bahwa matematika itu dapat berguna di masa depan, dan peran 

serta dalam mengikuti pelajaran. 
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Tabel 4.2  

Hasil Distribusi Frekuensi Minat Belajar Matematika Siswa per Indikator 

Sebelum Treatment 

Indikator % Kategori 

1. Pemusatan perhatian terhadap mata pelajaran matematika 

2. Pengamatan/ kesan terhadap mata pelajaran matematika 

3. Rasa tertarik pada mata pelajaran matematika 

4. Dorongan untuk mengenal mata pelajaran matematika 

5. Perasaan yakin bahwa matematika itu mudah dan 

menyenangkan 

6. Perasaan yakin bahwa matematika dapat berguna di 

masa depan 

7. Peran serta dalam mengikuti pelajaran matematika 

54,59 

53,67 

55,78 

54,74 

55,16 

 

55,78 

 

54,34 

R 

R 

R 

R 

R 

 

R 

 

R 

Rata-rata 61,1 R 

 

Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel 4.2 maka dapat disimpulkan 

bahwa minat belajar matematika seluruh siswa per indikator sebelum diberikan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing secara umum siswa 

termasuk dalam kategori rendah yaitu dengan prosentase 61,1%. Masing-masing 

indikator memiliki persentase sebagai berikut: indikator pemusatan perhatian 

memiliki presentase sebesar 54,59% berada dalam kategori rendah, indikator 

pengamatan/kesan memiliki presentase sebesar 53,67% berada dalam kategori 

rendah, indikator rasa tertarik memiliki presentase sebesar 55,78% berada dalam 

kategori rendah, indikator dorongan untuk mengenal memiliki presentase sebesar 

54,74% berada dalam kategori rendah, indikator perasaan yakin bahwa 

matematika itu mudah memiliki presentase sebesar 55,16% berada dalam kategori 

rendah, indikator perasaan yakin bahwa matematika itu dapat berguna di masa 

depan memiliki presentase sebesar 55,78% berada dalam kategori rendah, 

indikator peran serta dalam mengikuti pelajaran matematika memiliki presentase 

54,34% berada dalam kategori rendah.  
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Dari hasil tersebut maka peneliti mengambil 10 siswa dari berbagai 

kategori sebagai sampel penelitian. Berikut adalah data dari 10 sampel tersebut 

disajikan dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Hasil Pre-Test Minat Belajar Matematika Siswa Sebelum diberi Layanan 

Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing 

 

Kode Responden Skor Jumlah Total % Kategori  

R1 

R3 

R4 

R6 

R8 

R12 

R16 

R18 

R19 

R21 

96 

104 

141 

104 

109 

98 

106 

95 

96 

94 

57,1% 

61.9% 

83,9% 

61,9% 

64,9% 

58,3% 

63,1% 

56,5% 

57,1% 

56% 

Rendah 

Rendah 

Sangat Tinggi 

Rendah 

Tinggi 

Rendah 

Tinggi  

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rata-rata 94,8 56,42% Rendah  

 

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata minat belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas termasuk dalam 

kategori rendah, yaitu sebanyak 56,42%. Peneliti mengambil sampel penelitian 

sebanyak 10 orang yang memiliki kategori berbeda-beda, yaitu kategori rendah, 

tinggi, dan sangat tinggi. Tujuan sampel dibuat secara heterogen adalah 

terciptanya dinamika kelompok. Dengan adanya dinamika kelompok diharapkan 

dapat meningkatkan minat belajar matematika anggota kelompok.  

 

4.1.2 Gambaran minat belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 

Manggungan Kabupaten Banyumas sesudah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing 
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Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu memperoleh data empiris tentang 

deskripsi minat belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan 

Kabupaten Banyumas setelah diberi layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

role playing, maka diuraikan terlebih dahulu hasil post test setelah diberi 

perlakuan atau treatment. Pelaksanaan pemberian post test minat belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan Kabupaten Banyumas 

dilaksanakan pada Sabtu, 05 Oktober 2015 kepada 10 siswa yang menjadi sampel 

penelitian. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Hasil Post test Minat Belajar Matematika 

Kategori Frekuensi 

 

Persentasi 

 

Sangat tinggi 10 100% 

Tinggi 0 0% 

Rendah 0 0% 

Sangat rendah 0 0% 

Jumlah 10 100% 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing minat belajar 

matematika siswa kelas V, sebanyak 10 siswa (100%) atau seluruh siswa yang 

menjadi sampel penelitian mengalami peningkatan yang sebelum diberikan 

treatment ada 1 siswa (10%) pada kategori sangat tinggi, pada kategori tinggi 

terdapat 2 siswa (20%), adapun siswa yang berada di kategori rendah yaitu 

sebanyak 7 siswa (70%) dan siswa yang berada dalam kateogri sangat rendah 

yaitu berjumlah 0 (0%). 
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Berikut adalah hasil dari 10 sampel yang sudah diberikan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing:  

Tabel 4.5 

Hasil Post-Test Minat Belajar Matematika Siswa Sesudah diberi Layanan 

Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing 

 

Kode Responden Skor Jumlah Total % Kategori  

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R10 

144 

142 

140 

142 

142 

140 

141 

145 

144 

142 

85,7% 

84,5% 

83,3% 

84,5% 

84,5% 

83,3% 

83,9% 

86,3% 

85,7% 

84,5% 

 

Sangat Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Tinggi 

Rata-rata 142,2 84,6% Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata minat belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas mengalami 

perubahan, hasil yang didapat sebelum diberi layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing adalah 56,42% dengan kategori rendah, dan setelah 

diberi layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing naik menjadi 

84,6% dengan kategori sangat tinggi. 

 

4.1.3 Perbedaan Tingkat Minat Belajar Matematika Siswa Kelas V SD 

Negeri Manggungan Banyumas Sebelum dan Sesudah Mengikuti 

Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing 
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Tingkat minat belajar matematika dapat ditingkatkan melalui layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing, di bawah ini akan dipaparkan 

perbedaan minat belajar matematika berdasarkan hasil analisis deskriptif 

persentase, uji wilcoxon, dan terjadinya peningkatkan ke kategori sangat tinggi. 

Hal ini berarti bahwa adanya perbedaan minat belajar matematika siswa sebelum 

dan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing. 

Perbedaan hasil antara pre test dan post test dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Presentase Skor Sebelum dan Setelah Memperoleh Perlakuan 

Berdasarkan Indikator Minat Belajar Matematika Siswa 

Indikator 

Skor (%) Kategori Skor 

Peningkatan 

(%) Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Pemusatan perhatian 41,05% 62,27% Rendah Tinggi 21,12% 

Pengamatan/kesan 40% 40,8% 
Sangat 

Rendah 
Rendah 0,8% 

Rasa tertarik 40,7% 62,12% 
Sangat 

Rendah 
Rendah 58,05% 

Dorongan untuk 

mengenal 

 

41,01% 62,54% 
Sangat 

Rendah 
Rendah 21,53% 

Perasaan yakin bahwa 

matematika itu mudah 

 

41.02% 62,96% 
Sangat 

Rendah 
Rendah 21,94% 

Perasaan yakin bahwa 

matematika itu akan 

berguna di masa 

depan 

 

41,82% 64,02% Tinggi Tinggi 22,2% 

Peran serta dalam 

mengikuti pelajaran 
39,75% 63,91% Tinggi Tinggi 24,16% 

Rata- rata 40,76% 59,78% 
Sangat 

Rendah 
Rendah 24,25% 
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Grafik 4.2 

Peningkatan Minat Belajar Matematika Sebelum dan Sesudah Diberi 

Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing 

 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dan grafik 4.2 dapat diketahui bahwa dari 10 siswa 

tersebut secara umum mengalami peningkatan minat belajar matematika. Dari 

perhitungan persentase rata-rata minat belajar matematika sebelum memperoleh 

perlakuan yaitu layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing adalah 

40,76% masuk dalam kategori sangat rendah dan setelah diberi perlakuan 

meningkat menjadi 59,78% namun hasil yang diperoleh termasuk dalam kategori 

rendah, walaupun sudah mengalami peningkatan skor presentase namun kriteria 

yang diperoleh adalah rendah. Dengan demikian, peningkatan rata-rata minat 

belajar matematika siswa adalah sebesar 24,25%. 

Berikut ini hasil analisis deskriptif persentase sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan yang disajikan per indikator minat belajar matematika. 

1) Pemusatan Perhatian 
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Persentase minat belajar matematika siswa pada indikator pemusatan 

perhatian yang diperoleh dari hasil olah data pre test dan post test yaitu: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Pemusatan Perhatian 

 

Kategori 

Kelas V 

Pre Test Post Test 

F % F % 

Sangat Tinggi 1 10% 5 50% 

Tinggi 3 30% 5 50% 

Rendah 6 6% 0 0% 

Sangat Rendah 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 10 100% 

 

 
Grafik 4.3 

Peningkatan Minat Belajar Matematika Indikator Pemusatan Perhatian 

Pre-test dan  Post test 

Berdasarkan tabel 4.6 dan grafik 4.3 yang disajikan dapat diketahui bahwa 

dari 10 siswa sebelum mendapatkan perlakuan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing (pre test) terdapat 1 siswa (10%) mempunyai 

pemusatan perhatian yang sangat tinggi ketika pelajaran matematika, 3 siswa 
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(30%) masuk dalam kategori tinggi dan 6 siswa (60%) masuk dalam kategori 

rendah. Sedangkan setelah mendapat perlakuan (post test), terdapat 5 siswa (50%) 

masuk kedalam kategori sangat tinggi, 5 siswa (50%) masuk dalam kategori 

tinggi, 0 siswa (0%) berada dalam kategori rendah dan 0 siswa (0%) berada dalam 

kategori sangat rendah. Dengan demikian, indikator pertama yaitu pemusatan 

perhatian dalam minat belajar matematika setelah diberi perlakuan berupa layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing mengalami peningkatan. 

2) Pengamatan/kesan 

Presentase minat belajar matematika siswa pada indikator 

pengamatan/kesan yang diperoleh dari hasil olah data pre test dan post test yaitu, 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Pengamatan/Kesan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 

Kelas V 

Pre Test Post Test 

F % F % 

Sangat Tinggi 1 10% 6 60% 

Tinggi 2 20% 4 40% 

Rendah 5 50% 0 0% 

Sangat Rendah 2 20% 0 0% 

Total 10 100% 10 100% 
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Grafik 4.4 

Peningkatan Minat Belajar Matematika Indikator Pengamatan/Kesan  

pre test dan post test 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dan garfik 4.3 yang disajikan dapat diketahui bahwa dari 10 

siswa sebelum mendapat perlakuan (Pre test) terdapat 1 siswa (10%) dalam 

kategori sangat tinggi, 2 siswa (20%)  berada dalam kategori tinggi, 5 siswa (50%) 

dalam kategori rendah, dan 2 siswa (20%) dalam kategori sangat rendah. 

Sedangkan, setelah mendapat perlakuan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing (post test) 6 siswa (60%) berada dalam kategori sangat tinggi, 

4 siswa (40%) berada dalam kategori tinggi.  Dengan demikian, indikator kedua 

dari minat belajar matematika yaitu pengamatan/kesan setelah diberikan 

perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing 

mengalami peningkatan. 
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3) Rasa Tertarik 

Persentase minat belajar matematika pada indikator rasa tertarik yang 

diperoleh dari hasil olah data pre test dan post test yaitu, sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Rasa Tertarik 

 

Kategori 

Kelas V 

Pre Test Post Test 

F % F % 

Sangat Tinggi 1 10% 4 40% 

Tinggi 2 20% 6 60% 

Rendah 7 70% 0 0% 

Sangat Rendah 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 10 100% 

 

 

Grafik 4.5 

Peningkatan Minat Belajar Matematika Indikator Rasa Tertarik 

 pre test dan post test 

Berdasarkan  tabel  4.8 dan grafik 4.5 yang disajikan dapat diketahui 

bahwa dari 10 siswa sebelum mendapat perlakuan (pre test)  terdapat 1 siswa 
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(10%) berada dalam kategori sangat tinggi, 2 siswa (20%) berada dalam kategori 

tinggi, 7 siswa (70%) berada dalam kategori rendah dan tidak ada siswa dalam 

kategori sangat rendah. Sedangkan setelah mendapat perlakuan layanan 

bimbingan kelompok (post test) terdapat 4 siswa (40%) dalam kategori sangat 

tinggi, dan 6 siswa (60%) berada dalam kategori tinggi, serta tidak ada siswa 

dalam kategori rendah dan sangat rendah. Dengan demikian, indikator rasa 

tertarik dalam minat belajar matematika setelah diberi perlakuan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing mengalami peningkatan.  

4) Dorongan Untuk Mengenal 

Persentase minat belajar matematika pada indikator dorongan untuk 

mengenal yang diperoleh dari hasil olah data pre test dan post test yaitu, sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Dorongan Untuk Mengenal 

 

Kategori 

Kelas V 

Pre Test Post Test 

F % F % 

Sangat Tinggi 0 0% 5 50% 

Tinggi 4 40% 5 50% 

Rendah 6 60% 0 0% 

Sangat Rendah 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 10 100% 
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Grafik 4.6 

Peningkatan Minat Belajar Matematika Indikator Dorongan Untuk 

Mengenal Pretest dan Posttest 

 

Berdasarkan tabel 4.9 dan garfik 4.6 yang disajikan dapat diketahui bahwa 

dari 10 siswa sebelum mendapat perlakuan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing (Pre test) tidak ada siswa (0%) dalam kategori sangat tinggi, 4 

siswa (40%)  berada dalam kategori tinggi, 6 siswa (60%) dalam kategori rendah, 

dan tidak ada siswa dalam kategori sangat rendah. Sedangkan, setelah mendapat 

perlakuan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing (post test) 5 

siswa (50%) berada dalam kategori sangat tinggi, 5 siswa (50%) berada dalam 

kategori tinggi.  Dengan demikian, indikator keempat dari minat belajar 

matematika yaitu dorongan untuk mengenal setelah diberikan perlakuan berupa 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing mengalami peningkatan. 

 

0 

40 

60 

0 

50 50 

0 0 
0

10

20

30

40

50

60

70

sangat tinggi tinggi rendah sangat rendah

p
ro

se
n

ta
se

 

kriteria 

Indikator 4 

Pretest Posttest



73 

 

 

 

 

5) Perasaan Yakin Bahwa Matematika Itu Mudah 

Persentase minat belajar matematika pada indikator perasaan yakin bahwa 

matematika itu mudah yang diperoleh dari hasil olah data pre test dan post test 

yaitu, sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Perasaan Yakin Bahwa Matematika Itu Mudah 

Kategori 

Kelas V 

Pre Test Post Test 

F % F % 

Sangat Tinggi 1 10% 6 60% 

Tinggi 6 60% 4 40% 

Rendah 3 30% 0 0% 

Sangat Rendah 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 10 100% 

 

 
Grafik 4.7 

Peningkatan Minat Belajar Matematika Indikator Perasaan 

Yakin Bahwa Matematika Itu Mudah Pre test dan Post test 
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Berdasarkan tabel 4.10 dan grafik 4.7 yang disajikan diketahui sebelum 

mendapat perlakuan layanan bimbingan kelompok (pre test) rata-rata minat 

belajar matematika siswa pada indikator perasaan yakin bahwa matematika itu 

mudah di kategori sangat rendah sebanyak 0 siswa (0%),  3 siswa (30%) berada 

dalam kategori rendah, 6 siswa (60%) berada dalam kategori tinggi, 1 siswa 

(10%) berada dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan, setelah mendapat 

perlakuan  layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing (post test) 

terdapat 6 siswa (60%) dalam kategori sangat tinggi, 4 siswa (40%) dalam 

kategori tinggi, dan tidak ada siswa dalam kategori rendah dan sangat rendah. 

Dengan demikian, indikator kelima dari minat belajar matematika yaitu perasaan 

yakin bahwa matematika itu mudah setelah diberi layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing mengalami peningkatan. 

6) Perasaan Yakin Bahwa Matematika Itu Dapat Berguna Di Masa Depan 

Persentase minat belajar matematika siswa pada indikator perasaan yakin 

bahwa matematika itu dapat berguna di masa depan yang diperoleh dari hasil olah 

data pre test dan post test yaitu, sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Perasaan Yakin Bahwa Matematika Itu Dapat Berguna 

Di Masa Depan 

Kategori 

Kelas V 

Pre Test Post Test 

F % F % 

Sangat Tinggi 1 10% 7 70% 

Tinggi 6 60% 3 30% 

Rendah 3 30% 0 0% 

Sangat Rendah 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 10 100% 
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Grafik 4.8 

      Peningkatan Minat Belajar Matematika Indikator Perasaan Yakin 

Bahwa Matematika Itu Dapat Berguna Di Masa Depan  

Pre test dan Post test 

 

Berdasarkan tabel 4.11 dan grafik 4.8 di atas tampak bahwa sebelum 

mendapatkan perlakuan layanan bimbingan kelompok (pre test) rata-rata minat 

belajar matematika siswa dalam meyakinkan diri bahwa matematika itu akan tetap 

berguna di masa depan yaitu 1 siswa (10%) berada dalam kategori sangat tinggi, 6 

siswa (60%) berada dalam kategori tinggi, 3 siswa (30%) berada dalam kategori 

rendah. Sedangkan setelah mendapatkan perlakuan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing (post test) rata-rata minat belajar matematika siswa 

dalam meyakinkan diri bahwa matematika itu akan tetap berguna di masa depan 

yaitu 7 siswa (70%) pada kategori sangat tinggi, 3 siswa (30%) pada kategori 

tinggi, dan pada kategori rendah dan sangat rendah tidak ada. Dengan demikian, 

indikator keenam dari miant belajar matematika yaitu perasaan yakin bahwa 
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matematika itu dapat berguna di masa depan setelah diberi layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik role playing mengalami peningkatan. 

7) Peran Serta Dalam Mengikuti Pelajaran Matematika 

Persentase minat belajar matematika pada indikator peran serta dalam 

mengikuti pelajaraan matematika yang diperoleh dari hasil olah data pre test dan 

post test, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Peran Serta Dalam Mengikuti Pelajaran Matematika 

Kategori 

Kelas V 

Pre Test Post Test 

F % F % 

Sangat Tinggi 1 10% 10 100% 

Tinggi 2 20% 0 0% 

Rendah 6 60% 0 0% 

Sangat Rendah 1 10% 0 0% 

Total 10 100% 10 100% 

 

  
 

 

Grafik 4.9 

Peningkatan Minat Belajar Matematika Indikator Peran Serta Dalam 

Mengikuti Pelajaran Pre test dan Post test 
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Berdasarkan tabel 4.12 dan grafik 4.9 di atas tampak bahwa sebelum 

mendapat perlakuan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing 

(pre test) rata-rata minat belajar matematika dalam berperan serta ketika 

mengikuti pelajaran matematika yaitu 1 siswa (10%) berada dalam kategori sangat 

rendah, 6 siswa (60%) berada dalam kategori rendah, 2 siswa (20%) berada dalam 

kategori tinggi dan 1 siswa (10%) berada dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan 

setelah mendapat perlakuan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing, peran serta siswa dalam mengikuti pelajaran matematika yaitu 10 siswa 

(100%) berada dalam kategori sangat tinggi. Berarti dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa miant belajar matematika pada indikator terakhir yaitu peran serta dalam 

mengikuti pelajaran matematika mengalami peningkatan. 

 

4.1.4 Hasil Analisis Uji Wilcoxon 

Untuk mengetahui kefektivitasan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing untuk meningkatkan minat belajar matematika peneliti 

menggunakan uji Wilcoxon.  
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Wilcoxon 

 

Kode 

Responden 

Hasil 

Awal X1 

Hasil 

Akhir 

X2 

Selisih 

(X2-X1) 

 

Jenjang 

Tanda Jenjang 

(+) (-) 

R1 96 120 24 7,5 7,5  

R2 104 128 24 7,5 7,5  

R3 141 141 0 1 1  

R4 104 117 13 2 2  

R5 109 136 27 9 9  

R6 98 120 22 5,5 5,5  

R7 106 121 15 3 3  

R8 95 135 40 10 10  

R9 96 118 22 5,5 5,5  

R10 94 115 21 4 4  

Jumlah  55 0 

 

 

Berdasarkan perhitungan manual pada tabel 4.14 untuk uji Wilcoxon dari 

menghitung rank terkecil terlebih dahulu didapatkan hasil 0. Dari Ttabel untuk 10 

sampel dan taraf signifikan 5% adalah 8 dan Thitung adalah 0 dari rank terkecil. 

Untuk mengetahui apakah layanan bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing ini berpengaruh atau tidak untuk meningkatkan minat belajar matematika 

pada siswa kelas V, maka akan dilakukan uji Wilcoxon secara manual, hasilnya 

adalah sebagai berikut: 

  
  

      
 

√            
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Dari Z tabel didapat nilai untuk taraf signifikan 5% adalah 1,645 dan nilai 

Z hitung adalah -2,803. Maka Zhitung < Ztabel sehingga Ho ditolak dan Ha diterima 

atau dapat dikatakan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing berpengaruh untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 

V.  

4.2  Pembahasan 

Pembahasan yang akan dibahas meliputi minat belajar matematika pada 

siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas sebelum mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing, minat belajar matematika pada 

siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing, dan  perbedaan antara minat 
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belajar matematika pada siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas 

sebelum dan sesudah mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing. 

4.2.1 Minat Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri Manggungan 

Banyumas Sebelum Mengikuti Layanan Bimbingan Kelompok Dengan 

Teknik Role Playing 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan hasil penelitian, maka akan 

dibahas secara eksplisit tentang minat belajar matematika siswa kelas V SD 

Negeri Manggungan sebelum mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing. Dilihat dari perhitungan analisis deskriptif dapat diketahui 

bahwa sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing minat belajar matematika dari 10 siswa terdapat 1 siswa yang memiliki 

minat belajar matematika sangat tinggi, 2 siswa memiliki minat belajar 

matematika yang tinggi, dan 7 siswa memiliki tingkat minat belajar matematika 

rendah.  Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan siswa di kelas V memiliki 

tingkat minat belajar matematika yang masih belum baik dan secara persentase 

dalam kategori rendah, alasan penelitian ini tetap diberikan karena layanan 

bimbingan kelompok memiliki fungsi utama yaitu pemahaman, pemeliharaan dan 

pengembangan. Sebagaimana fungsi utama layanan bimbingan kelompok menurut 

Mugiarso (2005: 66) yaitu pemahaman, dan pengembangan  yang  berarti  

“memahami tentang diri sendiri, lingkungan, serta pemahaman tentang 

lingkungan yang lebih luas. Dan mengembangkan segala sesuatu yang baik 

(positif) yang ada dalam diri individu (siswa), baik hal itu merupakan bawaan 

maupun hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini.” Diharapkan setelah 
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mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing, siswa yang 

memiliki minat belajar matematika tinggi dapat memelihara minat belajarnya serta 

siswa yang dalam kategori sangat rendah, dan rendah dapat mengembangkan 

minat belajar matematikanya dengan baik dikehidupan sehari-hari.  Dari hasil pre 

test tersebut siswa menunjukkan minat belajar matematika yang perlu 

dikembangkan, yang memiliki aspek-aspek minat antara lain: 

1) Pemusatan Perhatian 

Pemusatan perhatian merupakan kondisi dimana adanya keseriusan siswa 

dalam memperhatikan materi yang sedang disampaikan oleh guru. Dalam hal ini, 

siswa selalu dapat berkonsentrasi ketika pelajaran sedang berlangsung. Sebelum 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing, rata-rata 

pemusatan perhatian siswa dalam kategori sangat rendah.  Hal ini disebabkan 

siswa masih kurang berkonsentrasi ketika jam pelajaran matematika berlangsung. 

2) Pengamatan/kesan 

Dengan mengamati kita akan mendapatkan penialaian tentang suatu hal, 

baik itu positif atau negatif. Begitu pula dengan minat belajar matematika siswa 

dapat dilihat dari kesan yang dimunculkannya, apakah siswa merasa tertarik atau 

tidak semuanya dapat didapatkan dengan kesan yang disampaikan. Sebelum 

diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing, rata-rata 

pengamatan/kesan masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini dikarenakan 

siswa mempunyai kesan yang negative terhadap mata pelajaran matematika. 
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3) Rasa Tertarik 

Sebelum siswa menyukai mata pelajaran matematika, siswa lebih 

cenderung membenci mata pelajaran matematika, dan tidak akan paham dengan 

apa yang disampaikan oleh guru. Namun, ketika siswa sudah merasa suka, dan 

tertarik dengan apa yang dilihat, diamati, dan dirasakan. Maka hal tersebut dapat 

menjadi motivasi siswa untuk menyukai mata pelajaran matematika. Sebelum 

diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing rata-rata rasa 

tertarik dalam minat belajar matematika masuk dalam kategori sangat rendah. Hal 

ini dikarenakan siswa masih belum tertarik dengan matematika. 

4) Dorongan untuk mengenal 

Rasa tertarik sangat berguna untuk menimbulkan dorongan untuk mencari 

lebih banyak akan suatu hal. Ketika sudah mempunyai dorongan untuk 

mengetahui suatu hal lebih dalam, maka seseorang akan melakukan apa saja agar 

ia dapat mendapatkan informasi lebih banyak. Sebelum diberikan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing rata-rata dorongan untuk 

mengenal mata pelajaran matematika masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini 

dikarenakan banyak diantara siswa yang masih memiliki motivasi untuk mengenal 

atau mencari tahu tentang mata pelajaran matematika. 

5) Perasaan yakin bahwa matematika itu mudah 

Keyakinan muncul setelah individu mempunyai informasi yang cukup 

terhadap suatu hal sehingga merasa yakin bahwa hal tersebut mudah dan dapat 

dilakukan. Dalam minat belajar matematika keyakinan bahwa matematika itu 

mudah sangat diperlukan untuk memunculkan rasa optimis pada diri individu.  
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Sebelum diberikan perlakuan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing rata-rata perasaan yakin bahwa matematika itu mudah masuk dalam 

kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena masih ada siswa yang merasa 

tidak mampu dan merasa bahwa matematika itu sulit. 

6) Perasaan yakin bahwa matematika itu dapat berguna di masa depan 

Keyakinan muncul setelah individu mempunyai informasi yang cukup 

terhadap suatu hal sehingga merasa yakin bahwa hal tersebut dapat berguna di 

masa depan. Dalam minat belajar matematika keyakinan bahwa matematika itu 

mudah sangat diperlukan untuk memunculkan rasa optimis pada diri individu, 

selain itu juga memunculkan pola pikir bahwa dimasa depan matematika akan 

sangat berguna, khususnya di kehidupan sehari-hari.  Sebelum diberikan 

perlakuan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing rata-rata 

perasaan yakin bahwa matematika itu dapat berguna di masa depan masuk dalam 

kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena masih ada siswa yang merasa 

bahwa matematika itu tidak penting. 

7) Peran serta dalam mengikuti pelajaran matematika 

Peran serta siswa dalam mengikuti pelajaran matematika sangat 

dibutuhkan dalam kegiatan mengajar, kalau tidak ada peran serta dari siswa 

makan tidak akan terjadi umpan balik antara guru dan siswa. Peran serta siswa 

dapat ditunjukkan dengan sikap aktif di kelas, bertanya ketika tidak mengerti, dan 

mampu menjawab ketika ditanya oleh guru. Sebelum diberikan perlakuan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing rata-rata tingkat peran serta 
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siswa masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini dikarenakan banyak siswa 

yang pasif dan malas-malasan ketika ada perintah dari guru. 

 

4.2.2 Minat Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri Manggungan 

Banyumas Setelah Mengikuti Layanan Bimbingan Kelompok Dengan 

Teknik Role Playing 

 

Penelitian ini diberikan kepada siswa kelas V SD Negeri Manggungan 

Banyumas, perlakuan yang diberikan berupa layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing. Layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing 

diberikan sebanyak delapan kali pertemuan. Setiap pertemuan peneliti 

memberikan materi dan kegiatan role playing sesuai dengan indikator minat 

belajar matematika. 

Setelah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing 

minat belajar matematika dari 10 siswa semuanya menjadi kategori sangat tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberikan perlakuan berupa layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing selama delapan kali pertemuan 

terjadi peningkatan yang signfikan yaitu dari kategori sangat rendah berada di 

kategori tinggi. Hal ini juga terlihat selama proses pengamatan bahwa setiap 

pertemuan siswa mengalami perubahan perilaku yang baik seperti siswa mulai 

belajar menyukai matematika, dan menumbuhkan sikap aktif di kelas.  

1) Pemusatan perhatian 

Setelah mendapat perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing, rata-rata pemusatan perhatian siswa masuk dalam kategori 

tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan perhatian siswa ketika guru sedang 
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menyampaikan materi di kelas. Selain itu, siswa juga dapat berkonsentrasi ketika 

guru sedang menyampaikan materi. 

2) Pengamatan/kesan 

Setelah mendapat perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing rata-rata minat belajar matematika dalam memberikan kesan 

ketika pelajaran matematika masuk dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan 

masih rendahnya kesan yang ditunjukkan oleh siswa terhadap pelajaran 

matematika.  

3) Rasa tertarik 

Setelah mendapatkan perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing, rata-rata ketertarikan dalam minat belajar matematika 

masuk dalam kategori tinggi.   

4) Dorongan untuk mengenal 

Setelah mendapatkan perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing, rata-rata dorongan untuk lebih mengenal matematika 

berada pada kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku siswa yang 

mengikuti les, dan mencari rumus-rumus matematika yang mudah dimengerti. 

5) Perasaan yakin bahwa matematika itu mudah 

Setelah mendapat perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing, rata-rata minat belajar siswa dalam merasa yakin bahwa 

matematika itu mudah berada dalam kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan 

sikap optimis siswa bahwa matematika itu muda dan menyenangkan. 
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6) Perasaan yakin bahwa matematika itu dapat berguna di masa depan 

Setelah mendapat perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing, rata-rata minat belajar matematika yang ditunjukan dengan 

perasaan yakin bahwa matematika itu dapat berguna di masa depan berada pada 

kategori tinggi. 

7) Peran serta dalam mengikuti pelajaran matematika 

Setelah mendapat perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing, rata-rata peran serta dalam mengikuti pelajaran matematika 

berada dalam kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap aktif siswa ketika 

mengikuti pelajaran matematika. 

 

4.2.3 Perbedaan Tingkat Minat Belajar Matematika Siswa Kelas V SD 

Negeri Manggungan Banyumas Sebelum dan Sesudah Mengikuti 

Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing  

 

Ada tujuh indikator minat belajar matematika yaitu pemusatan perhatian, 

pengamatan/kesan, rasa tertarik, dorongan untuk mengenal, perasaan yakin bahwa 

matematika itu mudah, perasaan yakin bahwa matematika itu berguna di masa 

depan, dan peran serta dalam mengikuti pelajaran matematika. Dari ketujuh 

indikator tersebut, indikator yang masuk dalam skor peningkatan tertinggi yaitu 

pada indikator tingkat rasa tertarik. Hal tersebut sejalan dengan  hasil pengamatan 

bahwa siswa mampu memahami pentingnya rasa tertarik  pada pelajaran 

matematika, agar nantinya dapat menyukai dan mempunyai sikap optimis bahwa 

matematika itu menyenangkan. Hal ini dikarenakan biasanya siswa sudah 
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mempunyai penilaian bahwa matematika itu membosankan, menakutkan, dan 

sulit.  

Sedangkan indikator yang persentase peningkatannya paling rendah 

setelah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing adalah 

indikator pengamatan/kesan. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan, siswa selalu 

mempunyai kesan jika matematika itu sulit, dan guru yang mengajar pelajaran 

matematika biasanya galak. Ketika siswa sudah mempunyai kesan seperti itu, 

maka tidak akan mudah untuk merubah penilaian siswa yang negatif menjadi 

penilaian yang positif.  

Berdasarkan hasil perhitungan pre test dan post test, hasil analisis deskriftif, 

dan hasil pengamatan yang dilakukan dapat dipahami bahwa dari pertemuan 

pertama sampai akhir pertemuan kedelapan seluruh aspek mengalami 

peningkatan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

siswa sudah mampu memahami aspek-aspek minat belajar matematika sehingga  

minat belajar matematika setelah diberikan perlakuan menjadi lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis analisis data diperoleh thitung = 0 dan  ttabel= 

8. Dengan demikian, nilai thitung < ttabel  sehingga Ha diterima dan Ho ditolak yang 

berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara minat belajar matematika 

siswa sebelum dan setelah mendapat perlakuan (treatmen). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata minat belajar matematika setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing mengalami peningkatan dari 

sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa dengan adanya layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik role playing yang diberikan pada siswa kelas V SD 
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Negeri Manggungan Banyumas berpengaruh terhadap tingkat minat belajar 

matematika siswa. 

Minat belajar matematika merupakan suatu ketertarikan terhadap suatu hal 

yang dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Adanya 

perbedaan pada kemampuan dan pengalaman menyebabkan minat anak yang 

sudah cukup umur jadi lebih beragam dibandingkan anak yang usianya lebih 

muda. Adapun aspek-aspek yang terdapat pada minat belajar matematika yaitu 

pemusatan perhatian, pengamatan/kesan, rasa tertarik, dorongan untuk mengenal, 

perasaan yakin bahwa matematika itu mudah, perasaan yakin bahwa matematika 

itu dapat berguna di masa depan, dan peran serta dalam mengikuti pelajaran 

matematika. 

Layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing mampu 

memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana mengembangkan minat belajar 

yang baik dan efektif. Memelihara minat yang sudah ada pada diri individu, dan 

memahami lingkungan sekitar yang dapat menunjang minat belajar individu. 

Dalam penelitian ini setelah siswa mendapatkan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik role playing, mereka mampu menunjukkan perubahan 

yaitu mereka menjadi aktif di kelas, lebih rajin belajar, mampu mengungkapkan 

pendapat dengan baik, saling memahami diantara teman sekelas, mampu 

memberikan dukungan seperti memperhatikan peneliti saat memberikan materi. 

Adapun ditinjau dari indikator minat belajar matematika, setelah dan sebelum 

diberikan perlakuan juga mengalami perubahan yaitu berupa peningkatan tingkat 

minat belajar matematika. 
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Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa terjadinya perkembangan 

yaitu peningkatan tingkat minat belajar matematika pada semua indikator. 

Meskipun begitu hendaknya perlu dikembangkan lagi terkait minat belajar 

matematika. Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan yaitu guru kelas hendaknya 

terus mendampingi siswa menekankan pentingnya mempunyai minat belajar.  Hal 

tersebut dapat dilakukan melalui layanan individu, kelompok maupun klasikal. 

Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga guru kelas perlu memperhatikan 

faktor-faktor eksternal  (lingkungan keluarga atau masyarakat) yang mempengarui 

minat belajar siswa. 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Meskipun tujuan ini telah tercapai, namun dalam penelitian ini masih 

terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian. Keterbatasan peneliti antara lain 

yaitu: 

1. Intensitas bertemu siswa hanya pada waktu pemberian layanan maka meneliti 

kurang dapat memantau perkembangan minat belajar matematika. 

2. Pengumpulan data yang menggunakan skala minat belajar matematika dan 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing yang 

dilakukan oleh peneliti sendiri memiliki kemungkinan untuk bias sehingga 

data yang dihasilkan jauh dari kesempurnaan. 

3. Pengumpulan data menggunakan pedoman observasi dilakukan oleh 

mahasiswa bimbingan dan konseling yang kemungkinan kurang memahami 
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tentang aspek minat belajar matematika, sehingga hasil observasi yang didapat 

kurang memenuhi kriteria tentang indikator minat belajar yang baik. 

4. Hasil penelitian hanya berpacu pada perhitungan skala minat belajar 

matematika, baik pre test dan post test dan uji wilcoxon sehingga hasilnya 

kurang maksimal. 

5. Keterbatasan lain adalah keterbatasan dari pihak peneliti yang masih berada 

pada taraf belajar, sehingga dalam memberikan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing masih kurang sempurna. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian “Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok 

dengan Teknik Role Playing Untuk Meningkatkan Minat Belajar Matematika 

Pada Siswa Kelas V SD Negeri Manggungan Kabupaten Banyumas Tahun 

Pelajaran 2015/2016”, maka diperoleh simpulan: 

5.1.1 Minat belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan 

Banyumas sebelum diberi layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

role playing berada pada kategori rendah, hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya sikap siswa yang menghindar dan berusaha menolak ketika ada 

jam pelajaran matematika. Siswa biasanya meninggalkan kelas, dan berada 

di kantin atau di toilet. 

5.1.2 Minat belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Manggungan 

Banyumas sesudah diberi layanan bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan 

perubahan sikap dari siswa, yang semula sangat menghindari pelajaran 

matematika, sekarang mulai antusias dengan adanya pelajaran matematika, 

siswa mulai mengikuti pelajaran matematika dengan baik, mereka tidak 

berada di kantin atau di toilet ketika jam pelajaran berlangsung, dan 

mereka tidak mengeluh lagi ketika diberi tugas matematika oleh guru. 

5.1.3 Terdapat pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing untuk meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas V 
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di SD Negeri Manggungan Banyumas. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

pre-test dan hasil post-test yang mengalami perubahan yang sangat drastis.  

Dari hasil pre-test didapatkan bahwa minat belajar matematika berada 

pada kategori rendah, sedangkan dari hasil post-test didapatkan bahwa 

minat belajar matematika berada pada kategori sangat tinggi. Hasil yang 

didapat melewati satu kategori yaitu kategori tinggi, hal ini dikarenakan 

para siswa cepat menangkap materi dari peneliti dan siswa juga mampu 

memerankan skenario dengan baik.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di SD Negeri Manggungan Banyumas maka 

dapat diajukan beberapa saran baik kepada pihak sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi guru kelas yang menemui fenomena yang sama, sebaiknya dekati 

siswa, cari tahu mengapa seperti itu, jangan hanya men-judge kalau siswa 

tersebut bodoh. Bisa saja karena dia tidak minat dalam pelajaran 

matematika, namun dalam pelajaran lain siswa tersebut sangat minat dan 

mempunyai prestasi yang membanggakan. 

5.2.2 Bagi kepala sekolah, sebaiknya merekrut tenaga pendidik yang 

berkompeten di bidangnya, atau sesuai SK mengajar.  

Bagi peneliti lanjutan, ketika menemui fenomena yang sama atau ingin 

menggunakan bimbingan kelompok dengan teknik role playing, seharusnya 

benar-benar paham tentang bimbingan kelompok teknik role playing. 
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Lampiran 1 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Interviewer  : Rosyida Nur Zulfah 

Interviewee  : Tri Hartiningsih, S.Pd. (Wali Kelas V) 

Hari/tanggal  : Sabtu/ 30 Mei 2015 

Jenis wawancara : Tidak terstruktur 

 

PERTANYAAN : 

1. a) Berapa jumlah siswa kelas V di SD Negeri Manggungan? 

b) Berapa jumlah siswa perempuan dan siswa laki-laki di kelas V SD Negeri 

Manggungan? 

2. a) Apakah dari sekian siswa ada yang tidak berminat mengikuti pelajaran 

matematika di kelas? 

b) berapa jumlah siswa yang tidak berminat belajar matematika? 

3. a) Bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh siswa ketika sedang mengikuti

 mata pelajaran matematika? 

b) Apakah guru sering menegur siswa yang ramai di kelas? 

4. Apakah para siswa disiplin dalam mengerjakan dan  mengumpulkan PR 

matematika di kelas? 

5. a) Apakah para siswa mempunyai kelompok belajar/kelompok diskusi? 

b) Apakah siswa-siswa yang minat belajar matematika-nya rendah 

mempunyai prestasi di mata pelajaran lain? 
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Lampiran 2 

 

HASIL WAWANCARA 

MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

 

Dari Hasil wawancara yang dilakukan kepada wali kelas, berikut ini 

diuraikan hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Jumlah siswa kelas V  di SD Negeri Manggungan adalah 21 siswa, yang 

terdiri dari 7 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki 

2. Di kelas V ada 7 siswa yang minat belajarnya rendah, disebabkan oleh 

banyak faktor. Mulai dari malas, tidak menyukai mata pelajaran, dan lain-

lain. 

3. Ketika mata pelajaran matematika berlangsung ada beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan guru termasuk 7 siswa yang minat belajarnya rendah dan 

mereka malah asik berbicara atau mengganggu teman yang lain. Guru sering 

menegur siswa yang tidak memperhatikan, tapi teguran dari guru sering 

diabaikan oleh mereka. 

4. Para siswa tepat waktu dalam mengumpulkan PR, tetapi kalau 

mengumpulkan PR matematika banyak siswa yang kurang disiplin 

mengumpulkan PR tepat waktu, dan ada siswa yang masih mengerjakan PR 

di sekolah. 

5. Siswa di kelas V SD Negeri Manggungan belum banyak yang mempunyai 

kelompok belajar, hanya ada dua anak yang sudah mempunyai kelompok 

belajar, namun kelompok belajarnya dengan siswa di sekolah lain. Walaupun 

siswa yang minat belajar matematikanya rendah, mereka masih unggul di 

mata pelajaran lain, seperti penjaskes dan kesenian. 
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Lampiran 3 

KISI-KISI SKALA MINAT BELAJAR MATEMATIKA (TRY OUT) 

 

Variabel Sub 

Variabel 

Komponen Indikator Deskriptor No. Item Jml. 

Item + - 

Minat Belajar 

Matematika 

Aspek-aspek 

Minat 

6. Perhatian 

 

1.3 Pemusatan pikiran 

terhadap mata 

pelajaran matematika 

1.1.3 Konsentrasi/ fokus ketika 

pelajaran matematika 

 

1, 

2, 

3 

4,5 5 

1.1.4 Memperhatikan guru yang 

sedang menjelaskan 

tentang pelajaran 

matematika 

 

6, 

7, 

8 

9, 

10 

5 

1.4 Pengamatan/ kesan 

terhadap mata 

pelajaran matematika 

 

1.2.2 Memberikan kesan 

terhadap mata pelajaran 

matematika 

11, 

12, 

13 

14, 

15 

5 

7. Ketertarikan  2.2 Rasa tertarik pada 

mata pelajaran 

matematika 

2.2.2 Perasaan tertarik/ suka 

terhadap mata pelajaran 

matematika 

 

16, 

17, 

18 

19, 

20 

5 

8. Keinginan 3.2 Dorongan untuk 

mengenal mata 

pelajaran matematika 

3.1.2 Keinginan untuk 

mengetahui lebih dalam 

tentang mata pelajaran 

matematika 

 

21, 

22, 

23 

24, 

25 

5 

9. Keyakinan 4.3 Perasaan yakin bahwa 

matematika itu mudah 

4.1.3 Yakin bahwa dapat 

mengerjakan soal 

26, 

27, 

29, 

30 

5 
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dan menyenang-kan matematika dengan 

mudah 

28 

4.1.4 Yakin bahwa matematika 

adalah mata pelajaran 

yangh menyenang-kan 

 

31, 

32, 

33 

34, 

35 

5 

4.4 Perasaan yakin bahwa 

matematika dapat 

berguna di masa 

depan 

4.2.2 Yakin bahwa matematika 

adalah suatu ilmu yang 

akan dipakai terus-

menerus 

 

36, 

37, 

38 

39, 

40 

5 

 

10. tindakan 5.2 Peran serta dalam 

mengikuti pelajaran 

matematika 

 

5.1.3 Keaktifan siswa ketika 

mengikuti belajar 

matematika 

 

41, 

42, 

43 

44, 

45 

5 

5.1.4 Antusiasme para siswa 

dalam belajar matematika 

 

46, 

47, 

48 

49, 

50 

5 

JUMLAH 30 20 50 
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Lampiran 4 

“Skala Minat Belajar Matematika” (TRY OUT) 

1. Pengantar 

Skala psikologi adalah alat yang digunakan untuk mengukur atribut 

psikologi. Pernyataan dalam skala psikologi ini disusun dengan maksud dan 

tujuan untuk memperoleh informasi empiris secara deskripsi tentang kebutuhan 

siswa. Keterangan yang anda berikan sangat bermanhfaat bagi peneliti. 

Jawaban yang anda berikan tidak berpengaruh terhadap prestasi anda, oleh 

karena itu diharapkan agar anda dapat memberikan jawaban yang 

menggambarkan keadaan anda yang sebenarnya dengan jujur. Kerahasiaan yang 

berkaitan dengan pengisian skala psikologi ini akan peneliti jaga sepenuhnya. Bila 

identitas dicantumkan, ini hanya sekedar untuk mencocokkan dengan dara 

lainnya. 

Atas perhatian dan kerjasama yang telah anda berikan, saya ucapkan 

terimakasih. 

2. Petunjuk Pengisian: 

1) Isilah identitas anda pada lembar jawab yang telah di sediakan pada 

lembar jawab 

2) Cara menjawab skala psikologi ini dengan memberikan tanda cek (√) 

pada kolom yang sesuai dengan keadaan anda. 

Alternatif jawaban: 

SS : bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaanmu 

S : bila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaanmu 

TS : bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaanmu 

STS : bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan keadaanmu 

 

Contoh Pengisian: 

NO. PERNYATAAN JAWABAN 

SS S TS STS 

1. Saya mengerjakan PR matematika sendiri     



101 

 

 

tanpa bantuan orang lain 

 

Pastikan tidak ada pernyataan yang belum dijawab ketika anda mengumpulkannya 

kembali. 

 

.…Selamat Mengerjakan…. 

 

 

NO. PERNYATAAN JAWABAN 

SS S TS STS 

1 Melamun ketika pelajaran matematika     

2 Saya selalu menyiapkan alat-alat tulis untuk 

pelajaran matematika 

    

3 Saya mendengarkan materi yang sedang 

disampaikan oleh guru 

    

4 Saya memikirkan hal-hal lain ketika pelajaran 

matematika 

    

5 Bolak-balik kamar mandi ketika jam pelajaran 

matematika 

    

6 Saya mengabaikan teman yang mengajak 

berbicara di jam pelajaran matematika 

    

7 Saya memperhatikan guru yang sedang 

menjelaskan materi 

    

8 Saya memperhatikan secara sungguh-sungguh 

setiap materi pelajaran matematika 

    

9 Mengantuk saat pelajaran matematika 

berlangsung 

    

10 Saya ngobrol dengan teman ketika jam 

pelajaran matematika 

    

11 Menurut saya matematika adalah pelajaran     
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yang susah tapi menyenangkan 

12 Pelajaran matematika adalah salah satu 

pelajaran yang saya sukai 

    

13 Mempelajari matematika karena dapat 

membuat saya lebih teliti 

    

14 Tidak perlu ada les matematika di sekolah     

15 Pelajaran matematika bagi saya pelajaran 

yang tidak menyenangkan 

    

16 Saya selalu membaca ulang setiap materi 

pelajaran matematika 

    

17 Saya senang dengan matematika karena 

gurunya baik 

    

18 Saya menyukai matematika karena sering 

mendapat nilai 100 

    

19 Saya kurang menyukai matematika karena 

selalu ada PR 

    

20 Saya tidak suka matematika karena sulit     

21 Saya mengikuti les matematika di luar sekolah     

22 Saya ingin belajar soal-soal matematika yang 

rumit 

    

23 Saya belajar rumus-rumus matematika yang 

baru yang lebih mudah, cepat, dan simpel 

    

24 Saya membolos sekolah ketika ada jam 

pelajaran matematika 

    

25 Saya mudah putus asa ketika sedang 

mengerjakan soal matematika 

    

26 Saya mengerjakan PR matematika sendiri 

tanpa bantuan orang lain 

    

27 Saya mengerjakan semua soal ulangan 

matematika dengan mudah  
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28 Ketika ada PR matematika saya langsung 

mengerjakannya  

    

29 Saya selalu meminta bantuan kepada orang 

lain untuk mengerjakan soal matematika 

    

30 Ketika mengerjakan soal matematika saya 

selalu mendapat nilai rendah 

    

31 Saya mempunyai teman untuk belajar 

kelompok 

    

32 Mengerjakan soal-soal matematika dengan 

benar  

    

33 Saya mempunyai catatan kecil untuk rumus-

rumus matematika agar mudah diingat 

    

34 Ketika pelajaran matematika saya bercanda 

dengan teman di kelas 

    

35 Saya pernah mencontek teman ketika ada PR 

matematika  

    

36 Ilmu matematika akan berguna di kehidupan 

sehari-hari 

    

37 Saya selalu merangkuman materi yang sudah 

saya pelajari untuk belajar  

    

38 Saya mempunyai cita-cita sebagai guru 

matematika 

    

39 Saya pergi ke kantin ketika tidak ada gurunya     

40 Belajar matematika tidak penting dan tidak 

ada gunanya 

    

41 Saya mengerjakan soal matematika di depan 

kelas tanpa diminta oleh guru 

    

42 Saya membantu menjelaskan materi 

matematika pada teman yang tidak paham 

    

43 Ketika saya tidak paham tentang matematika,     



104 

 

 

saya akan bertanya pada guru 

44 Saya tidak pernah berani untuk mengerjakan 

soal matematika di depan kelas 

    

45 Saya selalu menundukkan wajah jika harus 

maju di depan kelas untuk mengerjakan soal 

matematika 

    

46 Saya selalu menyiapkan penggaris, busur, dan 

jangka saat pokok bahasan bangun ruang 

    

47 Saya mengumpulkan PR matematika dengan 

tepat waktu 

    

48 Duduk di deretan paling depan ketika ada 

pelajaran matematika 

    

49 Saya belajar ketika akan ada ulangan 

matematika saja 

    

50 Saya lupa membawa buku pelajaran 

matematika 
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LEMBAR JAWAB 

 

Nama  :     (L/P) 

Kelas  :     No. Absen : 

 

 

NO 

  

JAWABAN  NO 

 

JAWABAN 

SS S TS STS SS S TS STS 

1     26     

2     27     

3     28     

4     29     

5     30     

6     31     

7     32     

8     33     

9     34     

10     35     

11     36     

12     37     

13     38     

14     39     

15     40     

16     41     

17     42     

18     43     

19     44     

20     45     

21     46     

22     47     

23     48     

24     49     

25     50     
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Lampiran 5 

 

PERHITUNGAN VALIDITAS UJI COBA INSTRUMEN  

   Rumus : 

                        

 
 

                        

                         

                         

                         

                         Kriteria 

                       
Butir angket Valid jika rxy > rtabel 

                Perhitungan : 

                      berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1. 

        

                         
No. X Y X

2
 Y

2
 XY 

         1 3 174 9 30276 522 

         2 3 160 9 25600 480 

         3 4 168 16 28224 672 

         4 4 170 16 28900 680 

         5 2 170 4 28900 340 

         6 4 178 16 31684 712 

         7 3 179 9 32041 537 

         8 3 168 9 28224 504 

         9 3 180 9 32400 540 
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10 3 169 9 28561 507 

         11 3 163 9 26569 489 

         12 4 157 16 24649 628 

         13 4 179 16 32041 716 

         14 3 144 9 20736 432 

         15 3 175 9 30625 525 

         16 4 170 16 28900 680 

         17 2 125 4 15625 250 

         18 3 178 9 31684 534 

         19 2 85 4 7225 170 

         
 60 3092 198 512864 198 

         

                         Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh : 

            

  

 

 
 

                      

     

19 x 198 

   

60 x 3092 

     
rxy = 

                      

    

19 x 198 - 60 
2
 

 

19 x 512864 - 3092 
2
 

                         
rxy = 0.535 

                   

                         
Pada  = 5% dengan  N= 19   diperoleh rtabel =  0.456 

          karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  Valid 
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TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS  UJI COBA INSTRUMEN 
   

                
No 

BUTIR SOAL                           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 

3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

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

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 

8 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 

9 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 

10 3 3 2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 

11 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 

12 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 4 2 2 3 

13 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

14 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 

15 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 

16 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 

17 2 4 3 1 3 2 1 2 3 4 2 2 2 2 4 

18 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 2 

19 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4 1 

X 60 67 65 61 63 56 68 66 66 65 62 60 59 63 57 

X
2
 198 241 231 215 219 176 254 240 236 229 210 198 199 221 187 
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XY 9870 9586 9691 8816 9044 8391 10203 9762 9678 9462 9233 8845 8789 9093 8401 

rxy 0.531 0.295 0.552 0.613 0.539 0.489 0.579 0.752 0.621 0.351 0.687 0.430 0.545 0.175 0.460 

rtabel 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 

Kriteria Valid 
Tidak 
Valid 

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
Tidak 
Valid 

Valid 
Tidak 
Valid 

Valid 
Tidak 
Valid 

Valid 

b
2
 0.4737 0.2632 0.4795 1.0643 0.5614 0.6082 0.5906 0.5965 0.3743 0.3684 0.4269 0.4737 0.8772 0.6725 0.8889 

 

 

BUTIR SOAL                           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 

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

4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 

3 3 4 2 3 2 2 4 4 3 4 2 4 3 2 

3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 

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

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 

3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 

4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 

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

3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 2 4 3 3 4 

4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

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

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

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

4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 2 

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

64 67 61 56 66 57 45 63 68 62 65 59 60 57 58 

228 241 215 178 238 187 133 225 254 216 239 195 202 189 190 

9220 9630 9410 8240 9837 8408 6691 9312 10142 8994 9432 8509 8651 8373 8417 

0.526 0.500 0.853 0.469 0.549 0.478 0.506 0.704 0.880 0.769 0.579 -0.147 0.749 0.706 0.500 

0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
Tidak 
Valid 

Valid Valid Valid 

0.6901 0.2632 1.0643 0.7193 0.4854 0.8889 1.4678 0.8947 0.5906 0.7602 0.9240 0.6550 0.6959 1.0000 0.7193 

 

 

BUTIR SOAL                     

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 

4 4 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 

3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 

4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 

4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 

4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 

4 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 2 

4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
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3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 

3 4 4 3 3 4 4 2 4 2 2 4 

3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 4 3 

3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 

2 4 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 

3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 

3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 2 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

61 65 64 59 62 64 66 52 64 61 57 60 

209 235 228 195 216 230 242 156 232 213 185 204 

8796 9570 9241 8746 8954 9353 9786 7839 9606 9269 8608 8820 

0.684 0.562 0.587 0.551 0.660 0.843 0.758 0.699 0.632 0.557 0.538 0.725 

0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

0.7310 0.7018 0.6901 0.6550 0.7602 0.8012 0.7076 0.7602 0.9123 0.9532 0.7778 0.8070 
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43 44 45 46 47 48 49 50 Y Y
2
 

3 3 2 4 4 3 4 4 174 30276 

3 4 3 3 3 2 2 4 158 24964 

4 4 3 4 2 3 3 4 168 28224 

3 3 3 4 4 3 4 4 170 28900 

4 3 4 4 3 2 2 4 169 28561 

2 4 2 3 3 2 4 4 175 30625 

4 3 4 4 4 3 4 3 179 32041 

4 4 4 4 4 2 4 4 168 28224 

4 4 3 4 4 3 4 4 180 32400 

3 4 3 3 4 2 3 4 168 28224 

4 3 4 4 3 2 4 4 162 26244 

4 3 3 4 4 3 2 4 155 24025 

3 4 3 2 4 4 3 4 180 32400 

2 4 3 3 3 2 3 3 143 20449 

3 4 4 4 4 3 4 3 176 30976 

3 3 4 4 3 3 2 4 168 28224 

4 2 3 4 3 2 2 4 123 15129 

4 3 4 3 2 4 3 4 176 30976 

3 1 1 2 1 3 2 1 85 7225 

64 63 60 67 62 51 59 70 3077 508087 

224 221 202 245 216 145 197 268     

9397 9300 9088 9788 9097 7483 8745 10227     

0.099 0.731 0.552 0.368 0.619 0.219 0.550 0.696 k  = 50 

0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 b
2    

= 34.65 
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Tidak 
Valid 

Valid Valid 
Tidak 
Valid 

Valid 
Tidak 
Valid 

Valid Valid t
2        

= 543.05 

0.4678 0.6725 0.6959 0.4854 0.7602 0.4503 0.7661 0.5614 r11      = 0.955 
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Lampiran 6 

 

PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA  INSTRUMEN 

Rumus : 

                     

 
 

                      

                       

                       

                       Kriteria 

                    
Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel 

         Perhitungan 

                   1. Varians Total 

                  

                        

 
 

                      

                       

                       

                       

                       

       

 

 
 

               

   508087 
 

 
 

3077 

             

t
2
 = 19 

             19 

             

                       

  

= 543.053 

                 

                       2. Varians Butir 

                  

      

 

 
 

 

 
 

             

b1
2
 = 

 

198 
 

 

60 

             

  19 
= 0.47 

          19 
   

          

      

 

 
 

 

 

              

b2
2




 

241 
 

 

67 

             
= 

  19 
= 0.26 

          

 

19 

              

 
 

                      

2 

2 

2 
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b60
2
 

268 
 

70 

             =   19 = 0.56 

         
 

19 

 
  

          
b

2
 = 34.65 

                 

                 
3. Koefisien reliabilitas 

                

 
 

                     

r11 = 

 

50 
 

 

 

1 
 

- 34.65 

           50 - 1 

 

543.053 

           

 
 

                     r11 = 0.955 

                 
 

                      Pada   = 5% dengan N = 19  diperoleh r tabel = 0.456.  Karena r11 > r tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Lampiran 7 

KISI-KISI ANGKET 

 MINAT BELAJAR MATEMATIKA  

 

Variabel Komponen Indikator Deskriptor No. Item 

Sebelum Try 

Out 

Sesudah Try 

Out 

+ - Jml + - Jml 

Minat 

Belajar 

Matematika 

11. Perh

atian 

 

1.5 Pemusatan 

pikiran 

terhadap 

mata 

pelajaran 

matematika 

1.1.5 Konsentrasi/ 

fokus ketika 

pelajaran 

matematika 

 

1, 

2, 

3 

4, 

5 

5 1, 

2 

3, 

4 

4 

1.1.6 Memperhati

kan guru 

yang sedang 

menjelaskan 

tentang 

pelajaran 

matematika 

 

6, 

7, 

8 

9, 

10 

5 5, 

6, 

7 

8 4 

1.6 Pengamatan/ 

kesan 

terhadap 

mata 

pelajaran 

matematika 

 

1.2.3 Memberika

n kesan 

terhadap 

mata 

pelajaran 

matematika 

11, 

12, 

13 

14, 

15 

5 9, 

10 

11 3 

12. Keter

tarikan  

2.3 Rasa tertarik 

pada mata 

pelajaran 

matematika 

2.2.3 Perasaan 

tertarik/ 

suka 

terhadap 

mata 

pelajaran 

matematika 

 

16, 

17, 

18

5 

19, 

20 

5 12, 

13, 

14 

15, 

16 

5 

13. Kein

ginan 

3.3 Dorongan 

untuk 

mengenal 

mata 

pelajaran 

matematika 

3.1.3 Keinginan 

untuk 

mengetahui 

lebih dalam 

tentang 

mata 

pelajaran 

matematika 

 

21, 

22, 

23 

24, 

25 

5 17, 

18, 

19 

20, 

21 

5 

14. Keya 4.5 Perasaan 4.1.5 Yakin 26, 29, 5 22, 24, 4 
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kinan yakin bahwa 

matematika 

itu mudah 

dan 

menyenang-

kan 

bahwa 

dapat 

mengerjaka

n soal 

matematika 

dengan 

mudah 

27, 

28 

30 23 25 

4.1.6 Yakin 

bahwa 

matematika 

adalah mata 

pelajaran 

yangh 

menyenang

-kan 

 

31, 

32, 

33 

34, 

35 

5 26, 

27, 

28 

29, 

30 

5 

4.6 Perasaan 

yakin bahwa 

matematika 

dapat 

berguna di 

masa depan 

4.2.3 Yakin 

bahwa 

matematika 

adalah 

suatu ilmu 

yang akan 

dipakai 

terus-

menerus 

 

36, 

37, 

38 

39, 

40 

5 31, 

32, 

33 

34, 

35 

5 

15. tinda

kan 

5.3 Peran serta 

dalam 

mengikuti 

pelajaran 

matematika 

 

5.1.5 Keaktifan 

siswa 

ketika 

mengikuti 

belajar 

matematika 

 

41, 

42, 

43 

44, 

45 

5 36, 

37 

38, 

39 

3 

5.1.6 Antusiasme 

para siswa 

dalam 

belajar 

matematika 

 

46, 
47, 

48 

49, 

50 

5 40 41, 

42 

3 

JUMLAH 30 20 50 24 18 42 
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Lampiran 8 

“Skala Minat Belajar Matematika” 

3. Pengantar 

Skala psikologi adalah alat yang digunakan untuk mengukur atribut 

psikologi. Pernyataan dalam skala psikologi ini disusun dengan maksud dan 

tujuan untuk memperoleh informasi empiris secara deskripsi tentang kebutuhan 

siswa. Keterangan yang anda berikan sangat bermanhfaat bagi peneliti. 

Jawaban yang anda berikan tidak berpengaruh terhadap prestasi anda, oleh 

karena itu diharapkan agar anda dapat memberikan jawaban yang 

menggambarkan keadaan anda yang sebenarnya dengan jujur. Kerahasiaan yang 

berkaitan dengan pengisian skala psikologi ini akan peneliti jaga sepenuhnya. Bila 

identitas dicantumkan, ini hanya sekedar untuk mencocokkan dengan dara 

lainnya. 

Atas perhatian dan kerjasama yang telah anda berikan, saya ucapkan 

terimakasih. 

4. Petunjuk Pengisian: 

3) Isilah identitas anda pada lembar jawab yang telah di sediakan pada 

lembar jawab 

4) Cara menjawab skala psikologi ini dengan memberikan tanda cek (√) 

pada kolom yang sesuai dengan keadaan anda. 

Alternatif jawaban: 

SS : bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaanmu 

S : bila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaanmu 

TS : bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaanmu 

STS : bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan keadaanmu 

Contoh Pengisian: 

NO. PERNYATAAN JAWABAN 

SS S TS STS 

1. Saya mengerjakan PR matematika sendiri 

tanpa bantuan orang lain 
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Pastikan tidak ada pernyataan yang belum dijawab ketika anda mengumpulkannya 

kembali. 

 

.…Selamat Mengerjakan…. 

 

 

NO. PERNYATAAN JAWABAN 

SS S TS STS 

1 Melamun ketika pelajaran matematika     

2 Saya mendengarkan materi yang sedang 

disampaikan oleh guru 

    

3 Saya memikirkan hal-hal lain ketika pelajaran 

matematika 

    

4 Bolak-balik kamar mandi ketika jam pelajaran 

matematika 

    

5 Saya mengabaikan teman yang mengajak 

berbicara di jam pelajaran matematika 

    

6 Saya memperhatikan guru yang sedang 

menjelaskan materi 

    

7 Saya memperhatikan secara sungguh-sungguh 

setiap materi pelajaran matematika 

    

8 Mengantuk saat pelajaran matematika 

berlangsung 

    

9 Menurut saya matematika adalah pelajaran 

yang susah tapi menyenangkan 

    

10 Mempelajari matematika karena dapat 

membuat saya lebih teliti 

    

11 Pelajaran matematika bagi saya pelajaran 

yang tidak menyenangkan 

    

12 Saya selalu membaca ulang setiap materi     
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pelajaran matematika 

13 Saya senang dengan matematika karena 

gurunya baik 

    

14 Saya menyukai matematika karena sering 

mendapat nilai 100 

    

15 Saya kurang menyukai matematika karena 

selalu ada PR 

    

16 Saya tidak suka matematika karena sulit     

17 Saya mengikuti les matematika di luar sekolah     

18 Saya ingin belajar soal-soal matematika yang 

rumit 

    

19 Saya belajar rumus-rumus matematika yang 

baru yang lebih mudah, cepat, dan simpel 

    

20 Saya membolos sekolah ketika ada jam 

pelajaran matematika 

    

21 Saya mudah putus asa ketika sedang 

mengerjakan soal matematika 

    

22 Saya mengerjakan PR matematika sendiri 

tanpa bantuan orang lain 

    

23 Ketika ada PR matematika saya langsung 

mengerjakannya  

    

24 Saya selalu meminta bantuan kepada orang 

lain untuk mengerjakan soal matematika 

    

25 Ketika mengerjakan soal matematika saya 

selalu mendapat nilai rendah 

    

26 Saya mempunyai teman untuk belajar 

kelompok 

    

27 Mengerjakan soal-soal matematika dengan 

benar  

    

28 Saya mempunyai catatan kecil untuk rumus-     
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rumus matematika agar mudah diingat 

29 Ketika pelajaran matematika saya bercanda 

dengan teman di kelas 

    

30 Saya pernah mencontek teman ketika ada PR 

matematika  

    

31 Ilmu matematika akan berguna di kehidupan 

sehari-hari 

    

32 Saya selalu merangkuman materi yang sudah 

saya pelajari untuk belajar  

    

33 Saya mempunyai cita-cita sebagai guru 

matematika 

    

34 Saya pergi ke kantin ketika tidak ada gurunya     

35 Belajar matematika tidak penting dan tidak 

ada gunanya 

    

36 Saya mengerjakan soal matematika di depan 

kelas tanpa diminta oleh guru 

    

37 Saya membantu menjelaskan materi 

matematika pada teman yang tidak paham 

    

38 Saya tidak pernah berani untuk mengerjakan 

soal matematika di depan kelas 

    

39 Saya selalu menundukkan wajah jika harus 

maju di depan kelas untuk mengerjakan soal 

matematika 

    

40 Saya mengumpulkan PR matematika dengan 

tepat waktu 

    

41 Saya belajar ketika akan ada ulangan 

matematika saja 

    

42 Saya lupa membawa buku pelajaran 

matematika 
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LEMBAR JAWAB 

 

Nama   :     (L/P) 

Kelas / No. Absen :      

Hari / Tanggal : 

 

NO 

  

JAWABAN  NO 

 

JAWABAN 

SS S TS STS SS S TS STS 

1     26     

2     27     

3     28     

4     29     

5     30     

6     31     

7     32     

8     33     

9     34     

10     35     

11     36     

12     37     

13     38     

14     39     

15     40     

16     41     

17     42     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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Lampiran 9 

PRE-TEST 

SKALA MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

No 

R
es

p
o
n
d
en

 Item Item Item Item 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 

Deskriptor 1 Deskriptor 2 Deskriptor 1 Deskriptor 1 Deskriptor 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 R1 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 1 

2 R2 1 3 4 4 3 3 4 2 3 1 2 2 4 1 3 2 1 3 1 2 3 

3 R3 2 2 3 2 1 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 

4 R4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 2 1 2 4 4 3 

5 R5 2 4 4 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 

6 R6 2 3 1 3 1 1 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 

7 R7 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 

8 R8 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 

9 R9 1 3 2 3 1 4 1 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 1 2 3 1 

10 R10 1 2 4 3 1 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 4 4 

11 R11 1 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 

12 R12 1 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 

13 R13 2 3 1 3 1 3 3 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 

14 R14 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 

15 R15 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 

16 R16 1 3 3 2 2 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 1 3 3 2 

17 R17 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
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18 R18 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 1 2 3 

19 R19 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 

20 R20 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 

21 R21 1 4 2 3 2 2 3 3 1 2 2 1 3 1 3 3 2 2 3 4 2 

Jml skor 29 58 56 59 40 59 53 56 51 47 48 50 60 49 56 50 45 51 49 60 49 

Jml skor Maks 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Jml indktr 820 292 530 508 

Jml Maks 1492 544 950 928 

skor         

% 54.95978552 53.67647059 55.78947368 54.74137931 

 

Item Item Item 

Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 

Deskriptor 1 Deskriptor 2 Deskriptor 1 Deskriptor 1 Deskriptor 2 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

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

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

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

3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

3 2 1 3 2 1 2 2 1 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 1 3 

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

3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 

2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 

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

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

3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 

1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 

2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 

3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 

2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 1 3 3 2 1 3 3 

3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 

3 3 2 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 

1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 3 1 3 1 2 3 2 3 

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

2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 

52 56 48 56 50 54 55 52 42 57 63 37 55 53 45 56 50 54 48 45 52 

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

930 530 700 

1686 950 1288 

      

55.16014235 55.78947368 54.34782609 
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 J
u
m

la
h
 

Jm
l 

M
ak

s 
% 

R
es

p
o
n
d
en

 

2155 3528 61.1  

96 168 57.143 1 

99 168 58.929 2 

104 168 61.905 3 

141 168 83.929 4 

100 168 59.524 5 

104 168 61.905 6 

101 168 60.119 7 

109 168 64.881 8 

99 168 58.929 9 

96 168 57.143 10 

105 168 62.5 11 

98 168 58.333 12 

98 168 58.333 13 

102 168 60.714 14 

100 168 59.524 15 

106 168 63.095 16 

100 168 59.524 17 

95 168 56.548 18 

96 168 57.143 19 

112 168 66.667 20 

94 168 55.952 21 
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Kriteria Frekuensi Prosentase 

Sangat Tinggi 1 4.76190476 

Tinggi 4 19.047619 

Rendah 16 76.1904762 

Sangat Rendah 0 0 

 

 

 

 NO 

 

R
es

p
o

n
d

en
 

Jumlah 

P
ro

se
n

ta
se

 

K
ri

te
ri

a
 

 

 

 

1   R1 96 57.1 R 

2  R2 99 58.9 R 

3  R3 104 61.9 R 

4  R4 141 83.9 ST 

5  R5 100 59.5 R 

6  R6 104 61.9 R 

7  R7 101 60.1 R 

8  R8 109 64.9 T 

9  R9 99 58.9 R 

10  R10 96 57.1 R 

11  R11 105 62.5 T 

12  R12 98 58.3 R 

13  R13 98 58.3 R 

14  R14 102 60.7 R 

15  R15 100 59.5 R 

16  R16 106 63.1 T 

17  R17 100 59.5 R 

18  R18 95 56.5 R 

19  R19 96 57.1 R 

20  R20 116 69 T 

21  R21 94 56 R 

 Jumlah 2708 76.8 T 
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NO INDIKATOR 
SKOR PRE-

TEST 
PROSENTASE KRITERIA 

1 Pemusatan perhatian terhadap mata pelajaran matematika 820 54.95 R 

2 Pengamatan/ kesan terhadap mata pelajaran matematika 292 53.67 R 

3 Rasa tertarik pada mata pelajaran matematika 530 55.78 R 

4 Dorongan untuk mengenal mata pelajaran matematika 508 54.74 R 

5 

Perasaan yakin bahwa matematika itu mudah dan 

menyenangkan 930 55.16 R 

6 

Perasaan yakin bahwa matematika dapat berguna di masa 

depan 530 55.78 R 

7 Peran serta dalam mengikuti pelajaran matematika 700 54.34 R 

  Jumlah 2155 61.1 R 
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Lampiran 10 

 

KISI-KISI PEDOMAN OBSERVASI DI KELAS TENTANG 

MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

 

No Deskriptor Pertanyaan 

 

1 Konsentrasi/ fokus 

ketika pelajaran 

matematika 

 

1. Tidak mengganggu teman yang lain 

2. Tidak mengajak teman berbicara sewaktu jam 

pelajaran matematika 

2 Memperhatikan guru 

yang sedang 

menjelaskan tentang 

pelajaran 

matematika 

 

1. Tidak melamun saat jam pelajaran matematika 

2. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan 

materi 

3 Memberikan kesan 

terhadap mata 

pelajaran 

matematika 

 

1. Jujur saat mengerjakan soal dari guru 

2. Mengeluh ketika diberi PR 

4 Perasaan tertarik/ 

suka terhadap mata 

pelajaran 

1. Memiliki keberanian dalam mengambil 

keputusan 

2. Tidak ikut-ikutan  

No Prosedur Konsep No item 

1 Tujuan Mengetahui minat 

belajar matematika 

pada siswa kelas V di 

SD Negeri 

Manggungan 

Bnayumas 

 

 

2 Fokus Minat belajar 

matematika 

 

 

3 Penjelasan dari 

studi pustaka 

Berikut ini adalah 

aspek-aspek minat 

(Rianasari, 2010: 15) : 

a. Perhatian 

b. Ketertarikan 

c. Keinginan 

d. Keyakinan 

e. Tindakan 

 

 

 

 



127 

 

 

matematika 

 

5 Keinginan untuk 

mengetahui lebih 

dalam tentang mata 

pelajaran 

matematika 

 

1. Bertanya ketika tidak paham terhadap materi 

yang dijelaskan oleh guru 

6 Yakin bahwa dapat 

mengerjakan soal 

matematika dengan 

mudah 

 

1. Mampu mengerjakan soal tanpa diminta oleh 

guru 

7 Keaktifan siswa 

ketika mengikuti 

belajar matematika 

 

1. Tidak malu untuk mengerjakan soal di depan 

kelas 

 

8 
Antusiasme para 

siswa dalam belajar 

matematika 

 

1. Berebutan menjawab soal dari guru 
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 PEDOMAN OBSERVASI 

MINAT BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

 

 

1. Judul penelitian : Pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

  role playing untuk meningkatkan minat belajar 

  matematika 

2. Tujuan   : Mengetahui apakah layanan bimbingan kelompok dengan 

  teknik role playing berpengaruh terhadap minat belajar 

  matematika siswa kelas V 

3. Tempat pelaksanaan : 

4. Waktu pelaksanaan : 

5. Observasi ke  : 

Berikut ini adalah daftar pernyataan mengenai minat belajar siswa kelas yang 

mungkin muncul. Isilah kolom frekuensi dengan menggunakan tanda centang 

yang disesuaikan banyaknya aspek-aspek minat belajar matematika yang muncul. 

 

No Deskriptor Pertanyaan 

 

1 Konsentrasi/ fokus 

ketika pelajaran 

matematika 

 

1) Tidak mengganggu teman yang lain 

2) Tidak mengajak teman berbicara sewaktu jam 

pelajaran matematika 

2 Memperhatikan guru 

yang sedang 

menjelaskan tentang 

pelajaran 

matematika 

 

1) Tidak melamun saat jam pelajaran matematika 

2) Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan 

materi 

3 Memberikan kesan 

terhadap mata 

pelajaran 

matematika 

 

1) Jujur saat mengerjakan soal dari guru 

2) Mengeluh ketika diberi PR 

4 Perasaan tertarik/ 

suka terhadap mata 

pelajaran 

matematika 

 

1) Memiliki keberanian untuk mengerjakan soal di 

depan kelas 

2) Memiliki kemauan untuk mengerjakan PR tanpa 

bantuan orang lain 
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5 Keinginan untuk 

mengetahui lebih 

dalam tentang mata 

pelajaran 

matematika 

 

1) Bertanya ketika tidak paham terhadap materi 

yang dijelaskan oleh guru 

6 Yakin bahwa dapat 

mengerjakan soal 

matematika dengan 

mudah 

 

1) Mampu mengerjakan soal tanpa diminta oleh 

guru 

7 Keaktifan siswa 

ketika mengikuti 

belajar matematika 

 

1) Tidak malu untuk mengerjakan soal di depan 

kelas 

 

8 
Antusiasme para 

siswa dalam belajar 

matematika 

 

1) Berebutan menjawab soal dari guru 
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KISI-KISI PEDOMAN OBSERVASI  

MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

 

No Deskriptor Pertanyaan 

 

1 Konsentrasi/ fokus 

ketika kegiatan BKp 

 

3. Tidak mengganggu teman yang lain 

4. Tidak mengajak teman berbicara sewaktu jam 

kegiatan bimbingan kelompok 

2 Memperhatikan 

praktikan yang 

sedang menjelaskan 

tentang materi yang 

berkaitan dengan 

minat belajar 

matematika 

 

3.   Tidak melamun saat praktikan memberikan 

      materi tentang bimbingan kelompok 

4.   Memperhatikan praktikan yang sedang 

      menjelaskan materi 

3 Memberikan kesan 

terhadap 

kegiatan/materi 

bimbingan kelompok 

 

5.   Jujur saat mengikuti kegiatan bimbingan 

      kelompok 

6.   Mengeluh ketika diberi tugas 

4 Perasaan tertarik/ 

suka terhadap 

kegiatan bimbingan 

kelompok yang 

7.   Memiliki keberanian dalam mengambil 

      keputusan 

8.   Tidak ikut-ikutan  

No Prosedur Konsep No item 

1 Tujuan Mengetahui minat 

belajar matematika 

pada siswa kelas V di 

SD Negeri 

Manggungan 

Bnayumas 

 

 

2 Fokus Minat belajar 

matematika 

 

 

3 Penjelasan dari 

studi pustaka 

Berikut ini adalah 

aspek-aspek minat 

(Rianasari, 2010: 15) : 

f. Perhatian 

g. Ketertarikan 

h. Keinginan 

i. Keyakinan 

j. Tindakan 
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berkaitan dengan 

materi minat belajar 

matematika 

 

5 Keinginan untuk 

mengetahui lebih 

dalam tentang mata 

pelajaran 

matematika 

 

9.  Bertanya ketika tidak paham terhadap materi 

     yang dijelaskan oleh guru 

6 Yakin bahwa dapat 

mempraktikan 

skenario yang telah 

diberikan oleh 

praktikan 

 

10. Mampu mempraktikan skenario yang sudah 

      ditugaskan oleh praktikan 

7 Keaktifan siswa 

ketika mengikuti 

kegiatan bimbingan 

kelompok dengan 

teknik role playing 

 

11. Tidak malu untuk bertanya dan mempraktikan 

      skenario yang sudah dibuat oleh praktikan 

8 
Antusiasme para 

siswa dalam belajar 

matematika 

 

12. Berebutan menjawab pertanyaan dari praktikan 

 

  



132 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

MINAT BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

 

6. Judul penelitian : Pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

  role playing untuk meningkatkan minat belajar 

  matematika 

7. Tujuan  : Mengetahui apakah layanan bimbingan kelompok dengan 

  teknik role playing berpengaruh terhadap minat belajar  

  matematika siswa kelas V 

8. Tempat pelaksanaan: 

9. Waktu pelaksanaan : 

10. Observasi ke : 

Berikut ini adalah daftar pernyataan mengenai minat belajar siswa kelas yang 

mungkin muncul. Isilah kolom frekuensi dengan menggunakan tanda centang 

yang disesuaikan banyaknya aspek-aspek minat belajar matematika yang muncul. 

 

No Deskriptor Pertanyaan 

 

1 Konsentrasi/ fokus 

ketika pelajaran 

matematika 

 

1.  Tidak mengganggu teman yang lain 

2.  Tidak mengajak teman berbicara sewaktu jam 

     kegiatan bimbingan kelompok 

2 Memperhatikan guru 

yang sedang 

menjelaskan tentang 

pelajaran 

matematika 

 

3.   Tidak melamun saat praktikan memberikan 

      materi tentang bimbingan kelompok 

4.   Memperhatikan praktikan yang sedang 

      menjelaskan materi 

3 Memberikan kesan 

terhadap mata 

pelajaran 

matematika 

 

5.   Jujur saat mengikuti kegiatan bimbingan 

      kelompok 

6.   Mengeluh ketika diberi tugas 

4 Perasaan tertarik/ 

suka terhadap mata 

pelajaran 

matematika 

 

7.   Memiliki keberanian dalam mengambil 

      keputusan 

8.   Tidak ikut-ikutan  
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5 Keinginan untuk 

mengetahui lebih 

dalam tentang mata 

pelajaran 

matematika 

 

9.  Bertanya ketika tidak paham terhadap materi 

     yang dijelaskan oleh guru 

6 Yakin bahwa dapat 

mengerjakan soal 

matematika dengan 

mudah 

 

10. Mampu mempraktikan skenario yang sudah 

      ditugaskan oleh praktikan 

7 Keaktifan siswa 

ketika mengikuti 

belajar matematika 

 

11. Tidak malu untuk bertanya dan mempraktikan 

      skenario yang sudah dibuat oleh praktikan 

8 
Antusiasme para 

siswa dalam belajar 

matematika 

 

12. Berebutan menjawab pertanyaan dari praktikan 
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Lampiran 11 

Hasil Observasi Minat Belajar Matematika 

Siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas 

 

Tanggal : 19 November 2016 

Observer : Atik Permanasari 

 

Responden 

Tingkah laku yg diobservasi 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Jml 

1 V  V   V      V 4 

2  V V   V   V  V  5 

3 V V V   V      V 5 

4 V  V   V       3 

5 V V V   V      V 6 

6  V V   V    V   4 

7 V  V       V   3 

8 V V V       V   4 

9  V V     V  V   4 

10 V V    V       3 

Jumlah 7  7 9  0  0  7  0  1  2  4  1  3 42 

 

 

        Peneliti 

 

 

 

        Rosyida Nur Zulfah 

        NIM. 1301411009 
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Hasil Observasi Minat Belajar Matematika 

Siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas 

 

Tanggal : 21 November 2016 

Observer : Atik Permanasari 

 

Responden 

Tingkah laku yg diobservasi 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Jml 

1 V  V   V       3 

2 V V    V       3 

3   V   V    V   3 

4 V V V   V       4 

5 V V    V       3 

6 V V     V   V   4 

7   V    V      2 

8 V V    V       3 

9 V  V   V       3 

10  V    V    V   3 

Jumlah 7  6 5  0  0  9  2      3      

 

 

        Peneliti 

 

 

 

        Rosyida Nur Zulfah 

        NIM. 1301411009 
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Hasil Observasi Minat Belajar Matematika 

Siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas 

 

Tanggal : 23 November 2016 

Observer : Atik Permanasari 

 

Responden 

Tingkah laku yg diobservasi 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Jml 

1 V V V   V        

2   V   V        

3 V V    V        

4  V    V    V    

5 V V V   V    V    

6   V   V        

7 V V V       V    

8 V V    V        

9  V            

10  V    V        

Jumlah 6 8 5   8    3    

 

 

        Peneliti 

 

 

 

        Rosyida Nur Zulfah 

        NIM. 1301411009 
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Hasil Observasi Minat Belajar Matematika 

Siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas 

 

Tanggal : 24 November 2016 

Observer : Atik Permanasari 

 

Responden 

Tingkah laku yg diobservasi 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Jml 

1  V  V  V  V V V V   

2 V   V V  V V   V V  

3  V    V V   V  V  

4 V    V  V V  V    

5    V V    V  V   

6    V  V V  V  V V  

7     V   V  V V V  

8    V    V  V  V  

9 V     V V  V V V   

10  V   V  V  V V V   

Jumlah              

 

 

        Peneliti 

 

 

 

        Rosyida Nur Zulfah 

        NIM. 1301411009 
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Hasil Observasi Minat Belajar Matematika 

Siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas 

 

Tanggal : 26 November 2016 

Observer : Atik Permanasari 

 

Responden 

Tingkah laku yg diobservasi 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Jml 

1    V   V V V V V   

2    V   V  V V V   

3  V    V  V  V V   

4    V V  V  V V V   

5 V      V  V V V   

6    V V   V  V V   

7   V   V V  V     

8       V  V V V   

9 V     V V  V V V   

10    V V  V V V V V   

Jumlah              

 

 

        Peneliti 

 

 

 

        Rosyida Nur Zulfah 

        NIM. 1301411009 
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Hasil Observasi Minat Belajar Matematika 

Siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas 

 

Tanggal : 30 November 2016 

Observer : Atik Permanasari 

 

Responden 

Tingkah laku yg diobservasi 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Jml 

1    V   V  V V V V  

2    V   V  V V V   

3    V   V   V V V  

4    V    V V V V   

5 V    V V V  V V V V  

6    V V  V V  V V   

7    V V  V V V V V V  

8  V    V   V V V   

9    V    V  V V   

10    V V  V  V V  V  

Jumlah              

 

 

        Peneliti 

 

 

 

        Rosyida Nur Zulfah 

        NIM. 1301411009 
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Hasil Observasi Minat Belajar Matematika 

Siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas 

 

Tanggal : 01 Oktober 2016 

Observer : Atik Permanasari 

 

Responden 

Tingkah laku yg diobservasi 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Jml 

1    V V  V V  V V V  

2    V   V   V V   

3  V      V  V V V  

4    V V   V V V V V  

5   V  V  V   V V   

6    V     V V V   

7    V    V V V V   

8 V     V  V  V V V  

9    V     V V V   

10    V    V V V V   

Jumlah               

 

 

        Peneliti 

 

 

 

        Rosyida Nur Zulfah 

        NIM. 1301411009 
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Hasil Observasi Minat Belajar Matematika 

Siswa kelas V SD Negeri Manggungan Banyumas 

 

Tanggal : 03 Oktober 2016 

Observer : Atik Permanasari 

 

Responden 

Tingkah laku yg diobservasi 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Jml 

1    V V  V V  V V V  

2    V   V   V V   

3  V      V V V V   

4    V V   V V V    

5   V  V  V  V V V V  

6    V      V  V  

7    V     V V V   

8    V   V  V V V V  

9    V      V V   

10  V   V  V V V V V V  

Jumlah              

 

 

        Peneliti 

 

 

 

        Rosyida Nur Zulfah 

        NIM. 1301411009 
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Lampiran 12 

Rancangan Pelaksanaan Penelitian 

 
Pert. Hari, 

Tanggal 

Kegiatan Materi Media 

1 Selasa, 

09 

November 

2015 

 

Pre test - - 

2 Kamis, 

19 

November

2015 

 

Treatmen 1 Kesiapan Belajar Skenario role 

playing 

3 Sabtu, 

21 

November 

2015 

 

Treatmen 2 Jenis-jenis Minat Skenario role 

playing 

4 Senin, 

23 

november 

2015 

 

Treatmen 3 Minat Belajar 

Matematika 

Skenario role 

playing 

5 Selasa, 

24 

November 

2015 

Treatmen 4 Motivasi Belajar 

Matematika 

Skenario role 

playing 

6 Kamis, 

26 

November 

2015 

 

Treatmen 5 Guru Matematika 

Idolaku 

Skenario role 

playing 

7 Senin, 

30 

November 

2015 

 

Treatmen 6 Cara Mudah Belajar 

Matematika 

Skenario role 

playing 

8 Selasa,  

01 

Oktober 

2015 

 

Treatmen 7 Belajar Matematika 

Itu Menyenangkan 

Skenario role 

playing 

9 Kamis,  Treatmen 8 Cerdas Cermat Skenario role 
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03 

Oktober 

2015 

 

Matematika playing 

10 Sabtu,  

05 

Oktober 

2015 

Post test - - 
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Lampiran 13 

PROGRAM HARIAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

SATUAN LAYANAN (SATLAN) DAN SATUAN PENDUKUNG (SATKUNG) 

 

 

 

 

 

No

. 

Jam  

Pem

bel 

Sasaran 

Kegiatan 

Tujuan Kegiatan  

Layanan/Pendu

kung 

Materi Kegiatan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12.30

-

13.15 

WIB 

Kelas V Mengetahui 

Minat Belajar 

Matematika 

sebelum 

Treatmen 

Aplikasi 

instrumen (skala 

minat belajar 

matematika) 

- Skala minat 

belajar 

matematika, 

Lembar Jawab 

Kelas V Peneliti - 

          

 

 

 

HARI/TANGGAL  : Selasa/ 09 November 2015 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan Banyumas 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang, November 2015 

Praktikan 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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PROGRAM HARIAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

SATUAN LAYANAN (SATLAN) DAN SATUAN PENDUKUNG (SATKUNG) 

 

 

 

 

 

No. 

Jam  

Pemb

el 

Sasaran 

Kegiatan 

Tujuan Kegiatan  

Layanan/Penduku

ng 

Materi Kegiatan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12.30

-

13.15 

WIB 

Kelas V Siswa dapat 

mengetahui sejauh 

mana dirinya siap 

untuk belajar 

Bimbingan 

Kelompok teknik 

role playing 

Kesiapan Belajar Skenario Kelas V Peneliti - 

          

 

 

 

HARI/TANGGAL  : Kamis, 19 November 2015 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan Banyumas 

KELAS          :  V 

     

Semarang, November 2015 

Praktikan 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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PROGRAM HARIAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

SATUAN LAYANAN (SATLAN) DAN SATUAN PENDUKUNG (SATKUNG) 

 

 

 

 

 

No

. 

Jam  

Pem

bel 

Sasaran 

Kegiatan 

Tujuan Kegiatan  

Layanan/Pendu

kung 

Materi Kegiatan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11.10

-

12.00 

WIB 

Kelas V Siswa dapat 

mengetahui jenis-

jenis minat 

Bimbingan 

Kelompok teknik 

role playing 

Jenis-jenis Minat Skenario Kelas V Peneliti - 

          

 

 

 

HARI/TANGGAL  : Sabtu/ 21 November 2015 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan Banyumas 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang, November 2015 

Praktikan 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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PROGRAM HARIAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

SATUAN LAYANAN (SATLAN) DAN SATUAN PENDUKUNG (SATKUNG) 

 

 

 

 

 

No

. 

Jam  

Pem

bel 

Sasaran 

Kegiatan 

Tujuan Kegiatan  

Layanan/Pendu

kung 

Materi Kegiatan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12.30

-

13.15 

WIB 

Kelas V Siswa  mampu 

mengetahui 

tentang minat 

belajar  

matematika 

Bimbingan 

Kelompok teknik 

role playing 

Minat Belajar 

Matematika 

Skenario Kelas V Peneliti - 

          

 

 

 

HARI/TANGGAL  : Senin/ 23 November 2015 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan Banyumas 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang, November 2015 

Praktikan 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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PROGRAM HARIAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

SATUAN LAYANAN (SATLAN) DAN SATUAN PENDUKUNG (SATKUNG) 

 

 

 

 

 

No

. 

Jam  

Pem

bel 

Sasaran 

Kegiatan 

Tujuan Kegiatan  

Layanan/Pendu

kung 

Materi Kegiatan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12.30

-

13.15

.00 

WIB 

Kelas V Siswa dapat 

mempunyai 

motivasi dalam 

belajar 

matematika 

Layanan 

bimbingan 

kelompok dengan 

teknik role 

playing 

Motivasi Belajar 

Matematika 

skenario Kelas V Peneliti - 

          

 

 

 

HARI/TANGGAL  : Selasa/ 24 November 2015 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan Banyumas 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang, November 2015 

Praktikan 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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PROGRAM HARIAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

SATUAN LAYANAN (SATLAN) DAN SATUAN PENDUKUNG (SATKUNG) 

 

 

 

 

 

No

. 

Jam  

Pem

bel 

Sasaran 

Kegiatan 

Tujuan Kegiatan  

Layanan/Pendu

kung 

Materi Kegiatan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12.30

-

13.15

.00 

WIB 

Kelas V Siswa dapat 

mengetahui 

karakteristik guru 

ketika sedang 

mengajar 

Bimbingan 

Kelompok teknik 

role playing 

Guru Matematika 

Idolaku 

Skenario Kelas V Peneliti - 

          

 

 

 

HARI/TANGGAL  : Kamis/ 26 November 2015 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan Banyumas 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang, November 2015 

Praktikan 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 



150 

 

 

PROGRAM HARIAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

SATUAN LAYANAN (SATLAN) DAN SATUAN PENDUKUNG (SATKUNG) 

 

 

 

 

 

No

. 

Jam  

Pem

bel 

Sasaran 

Kegiatan 

Tujuan Kegiatan  

Layanan/Pendu

kung 

Materi Kegiatan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12.30

-

13.15

.00 

WIB 

Kelas V Siswa mampu 

menerapkan cara 

belajar 

matematika yang 

mudah 

Bimbingan 

Kelompok teknik 

role playing 

Cara Mudah 

Belajar 

Matematika 

Skenario Kelas V Peneliti - 

          

 

 

 

HARI/TANGGAL  : Senin/ 30 November 2015 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan Banyumas 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang, November 2015 

Praktikan 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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PROGRAM HARIAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

SATUAN LAYANAN (SATLAN) DAN SATUAN PENDUKUNG (SATKUNG) 

 

 

 

 

 

No

. 

Jam  

Pem

bel 

Sasaran 

Kegiatan 

Tujuan Kegiatan  

Layanan/Pendu

kung 

Materi Kegiatan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12.30

-

13.15

.00 

WIB 

Kelas V Siswa dapat 

memahami 

bahwa tidak 

selamanya belajar 

matematika itu 

menakutkan dan 

membosankan  

 

Bimbingan 

Kelompok teknik 

role playing 

Belajar 

Matematika Itu 

Menyenangkan 

Skenario Kelas V Peneliti - 

          

 

 

 

HARI/TANGGAL  : Selasa/ 01 Oktober 2015 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan Banyumas 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang, Oktober 2015 

Praktikan 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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PROGRAM HARIAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

SATUAN LAYANAN (SATLAN) DAN SATUAN PENDUKUNG (SATKUNG) 

 

 

 

 

 

No

. 

Jam  

Pem

bel 

Sasaran 

Kegiatan 

Tujuan Kegiatan  

Layanan/Pendu

kung 

Materi Kegiatan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12.30

-

13.15

.00 

WIB 

Kelas V Siswa mampu 

merasakan 

bagaimana 

rasanya 

mengikuti lomba 

cerdas cermat 

 

Bimbingan 

Kelompok teknik 

role playing 

Cerdas Cermat 

Matematika 

Skenario Kelas V Peneliti - 

          

 

 

 

HARI/TANGGAL  : Kamis/ 03 Oktober 2015 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan Banyumas 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang, Oktober 2015 

Praktikan 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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PROGRAM HARIAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

SATUAN LAYANAN (SATLAN) DAN SATUAN PENDUKUNG (SATKUNG) 

 

 

 

 

 

No

. 

Jam  

Pem

bel 

Sasaran 

Kegiatan 

Tujuan Kegiatan  

Layanan/Pendu

kung 

Materi Kegiatan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11.10

-

12.00 

WIB 

Kelas V Mengetahui 

minat belajar 

matematika 

setelah treatment 

Aplikasi 

instrumentasi 

(skala minat 

belajar 

matematika) 

- Skala minat 

belajar 

matematika, 

dan lembar 

jawab 

Kelas V Peneliti - 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARI/TANGGAL  : Sabtu/ 05 Oktober 2015 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan Banyumas 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang, Oktober 2015 

Praktikan 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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Lampiran 14 

 

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING 

 

 

Kelas : V (Lima) 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

Hari/ Tanggal : Kamis/ 19 November 2015 

Alokasi Waktu : 45 menit 

Tempat : Ruang Kelas V 

Layanan/Bidang  : Bimbingan Kelompok/Belajar 

Judul : Kesiapan Belajar 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

    

A. Tujuan (Khusus) : 1. Siswa dapat mengetahui bagaimana menyiapkan diri 

dalam hal belajar  

 

   2. Siswa dapat menambah waasan tentang kesiapan diri 

dalam belajar 

 

B. Materi  : Terlampir 

    

C. Metode  : Role Playing 

    

D. Kegiatan    

 Awal : 1. Praktikan menyampaikan salam dengan ramah 

2. Praktikan menyampaikan maksud dan tujuan 

kegiatan.ini dilakukan. 

    

 Inti :   

         Eksplorasi  1. Praktikan menjelaskan dan siswa menyimak 
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penjelasan praktikan dengan cermat tentang kesiapan 

belajar. 

2. Praktikan membagi kelompok menjadi dua, satu untuk 

kelompok pemain dan satunya lagi untuk kelompok 

penonton. 

3. Praktikan menugasi siswa yang menjadi pemain untuk 

mempraktikan skenario role playing yang telah 

disediakan oleh praktikan. 

    

         Elaborasi  Praktikan membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan. 

    

        Konfirmasi  Praktikan memberikan kesimpulan dari materi yang telah 

disampaikan. 

    

 Akhir : Praktikan menutup pertemuan dengan memberikan sedikit 

refleksi kepada siswa. 

    

E. Alat dan Media : Skenario  

    

F. Rencana Penilaian 

dan Tindak Lanjut 

 

  

      Penilaian Proses : laiseg 

    

      Penilaian Hasil : Bagi siswa yang belum memahami tentang kesiapan belajar 

atau perlu penanganan lebih lanjut, dapat dilanjutkan dengan 

konseling kelompok atau konseling individual. 

 

G. Buku Sumber :  
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Semarang, 19 November 2015 

 

Mengetahui :        

Kepala SD Negeri Manggungan     Praktikan    

 

 

   

 

Suwarni, S.Pd.        Rosyida Nur Zulfah 

NIP. 19680124 198806 2 002      NIM. 1301411009 
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MATERI 

KESIAPAN BELAJAR 

 

1. Pengertian 

Kesiapan belajar merupakan salah satu faktor untuk menunjang tercapainya prestasi belajar 

siswa. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan 

padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik.  

Menurut Djamarah (2008: 35) kesiapan belajar merupakan kondisi yang telah dipersiapkan 

untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan menurut Jamies Drever dalam Slameto (2010: 59) 

kesiapan atau readiness adalah kesediaan untuk memberi respon atau beraksi. Senada dengan 

pendapat Jamies Drever, Slameto (2010: 113) berpendapat bahwa kesiapan adalah keseluruhan 

kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon/jawaban di dalam cara tertentu 

terhadap suatu situasi. Sedangkan menurut Thorndike dalam Slameto (2010: 114) kesiapan 

adalah prasyarat untuk belajar. Chaplin dalam Kartono (2004: 419) menerangkan bahwa 

Readiness (kesiapan) adalah tingkat perkembangan dari kematangan/kedewasaan yang 

menguntungkan bagi pemraktikan sesuatu. Sedangkan menurut Sukardi & Desak Made (1993: 

125) yang dimaksud dengan kesiapan yaitu merupakan kemampuan untuk menerima suatu 

situasi dan bertindak dengan cepat. 

Dari pengertian kesiapan dan belajar yang telah dijelaskan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kesiapan belajar merupakan suatu kondisi awal individu yang membuatnya 

siap untuk merespon rangsangan dari luar dengan cepat baik rangsangan yang diterima oleh 

indera penglihatan, pendengaran, perasa, maupun peraba untuk mencapai tujuan pengajaran 

tertentu. 
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2. Faktor-faktor Kesiapan Belajar 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar seperti yang diungkapkan 

oleh beberapa ahli. Menurut Slameto (2010: 114) kondisi kesiapan belajar mencakup tiga aspek, 

yaitu:  

a) Kondisi fisik, mental dan emosional 

b) Kebutuhan, motif, dan tujuan 

c) Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. 

Sedangkan menurut Darsono (2000: 27)  tingkat kesiapan meliputi hal-hal berikut:  

a) Kondisi fisik tidak kondusif misalnya sakit kesehatan, penglihatan, pendengaran dan lain-

lain. 

b) Kondisi psikologis yang kurang baik semisal gelisah, tertekan dan sebagainya. 

c) Kondisi emosional. 

 

3. Aspek-aspek Kesiapan Belajar 

Aspek-aspek kesiapan belajar menurut Slameto (2010: 115), yaitu : 

a) Kematangan (maturation) 

Kematangan adalah proses yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat 

dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan mendasari perkembangan, sedangkan 

perkembangan ini berhubungan dengan fungsi-fungsi (tubuh dan jiwa) sehinggat terjadi 

diferensiasi. Latihan-latihan yang diberikan pada waktu sebelum anak matang tidak akan 

memberi hasil. 

b) Kecerdasan 

Kecerdasan yang akan dibahas disini adalah kecerdasan anak usia sekolah dasar yaitu 

pada anak usia 7-11 tahun. Menurut J. Piaget dalam Slameto (2010: 115)  perkembangan 
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kecerdasan pada anak usia 7-11tahun ini di sudah pada fase Concrete Operation. Pada fase ini 

pikiran anak sudah mulai stabil dalam arti aktivitas batiniah (internal action), dan skema 

pengamatan mulai diorganisasikan menjadi sistem pengerjaan yang logis (logical operational 

system). Anak mulai dapat berpikir lebih dulu akibat-akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan 

yang akan dilakukannya, ia tidak lagi bertindak coba-coba (trial and error). Menjelang akhir 

periode ini anak telah menguasai prinsip menyimpan. Anak masih terikat pada objek-objek 

konkret. 

Menurut Piaget dalam Desmita (2009: 156 ), anak-anak pada masa konkret operasional 

ini telah mampu menyadari konservasi, yakni kemampuan anak untuk berhubungan dengan 

sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. 
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Aspek-aspek kesiapan belajar menurut Slameto (2010: 115), yaitu : 

c) Kematangan (maturation) 

Kematangan adalah proses yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat 

dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan mendasari perkembangan, sedangkan 

perkembangan ini berhubungan dengan fungsi-fungsi (tubuh dan jiwa) sehinggat terjadi 

diferensiasi. Latihan-latihan yang diberikan pada waktu sebelum anak matang tidak akan 

memberi hasil. 

d) Kecerdasan 

Kecerdasan yang akan dibahas disini adalah kecerdasan anak usia sekolah dasar yaitu 

pada anak usia 7-11 tahun. Menurut J. Piaget dalam Slameto (2010: 115) perkembangan 

kecerdasan pada anak usia 7-11tahun ini di sudah pada fase Concrete Operation. Pada fase ini 

pikiran anak sudah mulai stabil dalam arti aktivitas batiniah (internal action), dan skema 

pengamatan mulai diorganisasikan menjadi sistem pengerjaan yang logis (logical operational 

system). Anak mulai dapat berpikir lebih dulu akibat-akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan 

yang akan dilakukannya, ia tidak lagi bertindak coba-coba (trial and error). Menjelang akhir 

periode ini anak telah menguasai prinsip menyimpan. Anak masih terikat pada objek-objek 

konkret. 

Menurut Piaget dalam Desmita (2009: 156 ), anak-anak pada masa konkret operasional 

ini telah mampu menyadari konservasi, yakni kemampuan anak untuk berhubungan dengan 

sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. 
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SATUAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING 

 

 

Kelas : V (Lima) 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

Hari/ Tanggal : Sabtu/ 21 November 2015 

Alokasi Waktu : 45 menit 

Tempat : Ruang Kelas V 

Layanan/Bidang  : Bimbingan Kelompok/Belajar 

Judul : Jenis-jenis Minat 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

    

A. Tujuan (Khusus) : 1. Siswa dapat mengetahui pengertian minat dan jenis-jenis 

minat 

 

   2. Siswa dapat menambah waasan tentang jenis-jenis minat 

 

B. Materi  : Terlampir 

    

C. Metode  : Role Playing 

    

D. Kegiatan    

 Awal : 1. Praktikan menyampaikan salam dengan ramah 

2. Praktikan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan 

ini dilakukan. 

    

 Inti :   

         Eksplorasi  1. Praktikan menjelaskan dan siswa menyimak 

penjelasan praktikan dengan cermat tentang minat dan 
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jenis-jenisnya 

2. Praktikan membagi kelompok menjadi dua, satu untuk 

kelompok pemain dan satunya lagi untuk kelompok 

penonton. 

3. Praktikan menugasi siswa yang menjadi pemain untuk 

mempraktikan skenario role playing yang telah 

disediakan oleh praktikan. 

    

         Elaborasi  Praktikan membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan. 

    

        Konfirmasi  Praktikan memberikan kesimpulan dari materi yang telah 

disampaikan. 

    

 Akhir : Praktikan menutup pertemuan dengan memberikan sedikit 

refleksi kepada siswa. 

    

E. Alat dan Media : Skenario  

    

F. Rencana Penilaian 

dan Tindak Lanjut 

 

  

      Penilaian Proses : Laiseg 

    

      Penilaian Hasil : Bagi siswa yang belum memahami tentang minat dan jenis-

jenisnya atau perlu penanganan lebih lanjut, dapat dilanjutkan 

dengan konseling kelompok atau konseling individual. 

 

G. Buku Sumber : Lestari, Hera., dkk. 2007. Pendidikan Anak Di SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka 

Atosokhi Gea, Antonius. Dkk. 2003. “Relasidengan Diri 
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Sendiri”. Jakarta : Gramedia. 

Hadiyanto, Yusuf Purnomo, B.Renita Mulyaningtyas, 2006 

“Bimbingan dan Konseling SMA”. Jakarta : Esis 

Abin Syamsudin. 2009. “Psikologi Kependidikan”. Bandung : 

PT. Remaja Rosdakarya. 

    

    

Semarang, 21 November 2015 

 

Mengetahui :        

Kepala SD Negeri Manggungan     Praktikan    

 

 

   

 

Suwarni, S.Pd.        Rosyida Nur Zulfah 

NIP. 19680124 198806 2 002      NIM. 1301411009 
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MATERI 

 

MINAT DAN JENIS-JENISNYA 

 

A. Pengertian Minat 

Ada banyak penelitian mengenai minat yang dilakukan oleh berbagai ahli 

psikologi, seperti ahli psikologi perkembangan, ahli psikologi pendidikan. Apa yang 

dikemukakan tampaknya memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai minat. 

Namun demikian secara umum banyak yang mengaitkan minat dan motivasi. Dikatakan 

menurut Pintrick dan schunk (dalam Hera Lestari Mikarsa, dkk 2007:3.3) minat 

merupakan aspek penting motivasi yang mempengaruhi perhatian belajar, berpikir, dan 

berprestasi) 

Menurut Krapp, Hidi, dan Renninger (dalam Hera Lestari Mikarsa, dkk, 2007:3.5) 

mengemukakan bahwa minat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang atau faktor 

yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara selektif, yang menyebabkan 

dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan dan lama 

kelamaan akan mendatangkan kepuasn dalam dirinya. di lain pihak jika kepuasan 

berkurang maka minat seseorang pun akan berkurang. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2008:132) “minat adalah kecenderungan yang 

menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang 

berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan 

rasa senang.” 

Slameto (2010:180) menyatakan bahwa “Minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.” 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berminat terhadap suatu 

aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang 

dikarenakan hal tersebut datang dari dalam diri seseorang yang didasarkan rasa suka dan 

tidak adanya paksaan dari pihak luar. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang memaksa. 
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Seorang siswa yang berminat terhadap sesuatu yang diminati itu sama sekali tidak 

akan menghiraukan sesuatu yang lain. Menurut Jacob W. Getels, (dalam Syaiful Bahri 

Djamarah, 2008:75)  

“an interest is a characteristic dispositition, organized trough experience, wich impels an 

individual to seek out particular object, activies, understanding, skiil, or goals for 

attention or acquisition”. 

Dengan demikian minat dapat diartikan sebagai kecenderungan sifat yang 

terorganisir berdasarkan dari pengalaman seseorang, yang mendorong seseorang atau 

individu untuk mencari keterangan atau fakta-fakta dari sebuah objek, aktivitas atau 

kegiatan, pemahaman, skill, tujuan perhatian atau murni ingin mahir dalam hal tertentu. 

Minat merupakan perasaan yang didapat karena berhubungan dengan sesuatu. 

Minat terhadap sesuatu itu dipelajari dan dapat mempengaruhi belajar selanjutnya serta 

mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi, minat terhadap sesuatu merupakan 

hasil belajar dan cenderung mendukung aktivitas belajar berikutnya. Oleh karena itu 

minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Hal tersebut seperti diungkapkan 

oleh Syaiful Bahri Djamarah (2008:133): 

Anak didik yang berminat terhadap suatu pelajaran akan mempelajari dengan 

sungguh-sungguh, karena ada daya tarik baginya. Anak didik mudah menghapal yang 

menarik minatnya. Proses belajar akan berjalan dengan lancar bila disertai dengan minat. 

Minat merupakan alat motivasi yang utama yang dapat membangkitkan kegairahan 

belajar anak didik dalam rentangan waktu tertentu. 

Dari beberapa definisi minat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa 

minat adalah kecenderungan individu (siswa) untuk memusatkan perhatian rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan terhadap suatu objek atau situasi tertentu dalam hal ini adalah 

belajar atau karir. 

 

B. Jenis-Jenis Minat 

Banyak ahli yang mengemukakan mengenai jeni-jenis minat. Diantaranya Carl safran 

(dalam Sukardi, 2003) mengklasifikasikan minat menjadi empat jenis yaitu : 
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1. Expressed interest, minat yang diekspresikan melalui verbal yang menunjukkan 

apakah seseorang itu menyukai dan tidak menyukai suatu objek atau aktivitas 

2. Manifest interest, minat yang disimpulkan dari keikutsertaan individu pada suatu 

kegiatan tertentu 

3. Tested interest, minat yang disimpulkan dari tes pengetahuan atau keterampilan 

dalam suatu kegiatan 

4. Inventoried interest, minat yang diungkapkan melalui inventori minat atau daftar 

aktivitas dan kegiatan yang sama dengan pernyataan. 

Sedangkan menurut Moh. Surya (2004)mengenai jenis minat, menurutnya minat 

dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut: 

1. Minat volunter adalah minat yang timbul dari dalam diri siswa tanpa ada pengaruh 

luar. 

2. Minat involunter adalah minat yang timbul dari dalam diri siswa dengan pengaruh 

situasi yang diciptakan oleh guru 

3. Minat nonvolunter adalah minat yang ditimbulkan dari dalam diri siswa secara 

dipaksa atau dihapuskan. 

Jenis – jenis minat (Guilford, 1956) : 

1. Minat vokasional merujuk pada bidang – bidang pekerjaan. 

a. Minat profesional : minat keilmuan, seni dan kesejahteraan sosial. 

b. Minat komersial : minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, 

akuntansi, kesekretariatan dan lain – lain. 

c. Minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lain – lain. 

2. Minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Misalnya 

petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian dan lain – lain. 

 

C. Faktor-Faktor Terbentuknya Minat 

1. Faktor Intern 

a. Faktor Bawaan (Genetik) 
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Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat 

dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada 

anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu 

sebagai pewarisan dari orang tuanya. Faktor hereditas sebagai faktor pertama 

munculnya bakat (Yusuf ; 2004 ; 31). Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan 

dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual, 

sequensial, teratur rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan 

masalah spasial, non verbal, estetik dan artistic serta atletis. 

b. Faktor kepribadian 

Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis dimana perkembangan potensi anak 

tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam 

membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat 

dan bakatnya (Asror ; 1999 ; 93). 

2. Faktor Ekstern 

Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung 

pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terbagi atas : 

a. Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak 

memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan 

paling penting bagi anak. (Sutiono ; 1998 ; 171). 

b. Lingkungan sekolah 

Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif 

yang bersifat formal.Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan 

minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan 

secara intensif. 

c. Lingkungan sosial 

Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di 

lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada 

masyarakat. 
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D. Cara Mengembangkan Minat 

1. Perlu Keberanian 

Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang 

bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. 

Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar berhadapan dengan 

berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya, membuat kita takut dan melarikan 

diri secara tidak bertanggung jawab. 

2. Perlu didukung Latihan 

Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan disini bukan saja dari segi 

kuantitasnya tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang 

kelihatan secara fisik. 

3. Perlu didukung Lingkungan 

Lingkungan disini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, 

biaya dan kondisi sosial lainnya., yang turut berperan dalam usaha pengembangan 

bakat dan minat. 

4. Perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan minat dan cara mengatasinya. 

Disini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada, 

kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian mulai kita 

memikirkan jalan keluarnya. 
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SATUAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING 

 

 

Kelas : V (Lima) 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

Hari/ Tanggal : Senin/ 23 November 2015 

Alokasi Waktu : 45 menit 

Tempat : Ruang Kelas V 

Layanan/Bidang  : Bimbingan Kelompok/Belajar 

Judul : Minat Belajar Matematika 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

    

A. Tujuan (Khusus) : 1. Siswa dapat mengetahui pengertian minat belajar 

matematika 

 

   2. Siswa dapat menambah waasan tentang minat belajar 

matematika 

 

B. Materi  : Terlampir 

    

C. Metode  : Role Playing 

    

D. Kegiatan    

 Awal : 1. Praktikan menyampaikan salam dengan ramah 

2. Praktikan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan 

ini dilakukan. 

    

 Inti :   

         Eksplorasi  1. Praktikan menjelaskan dan siswa menyimak penjelasan 

praktikan dengan cermat tentang minat belajar 
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matematika 

2. Praktikan membagi kelompok menjadi dua, satu untuk 

kelompok pemain dan satunya lagi untuk kelompok 

penonton. 

3. Praktikan menugasi siswa yang menjadi pemain untuk 

mempraktikan skenario role playing yang telah 

disediakan oleh praktikan. 

    

         Elaborasi  Praktikan membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan. 

    

        Konfirmasi  Praktikan memberikan kesimpulan dari materi yang telah 

disampaikan. 

    

 Akhir : Praktikan menutup pertemuan dengan memberikan sedikit 

refleksi kepada siswa. 

    

E. Alat dan Media : Skenario  

    

F. Rencana Penilaian 

dan Tindak Lanjut 

 

  

      Penilaian Proses : Laiseg 

    

      Penilaian Hasil : Bagi siswa yang belum memahami tentang minat belajar 

matematika atau perlu penanganan lebih lanjut, dapat 

dilanjutkan dengan konseling kelompok atau konseling 

individual. 

 

G. Buku Sumber :  
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Semarang, 23 November 2015 

 

Mengetahui :        

Kepala SD Negeri Manggungan     Praktikan    

 

 

   

 

Suwarni, S.Pd.        Rosyida Nur Zulfah 

NIP. 19680124 198806 2 002      NIM. 1301411009 
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MATERI 

 

MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

 

 

1. MINAT 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu siswa melihat 

bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajarainya dengan dirinya sendiri 

sebagai individu. Proses ini berarti menunjukkan pada siswa bagaimana pengetahuan atau 

kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya, melayani tujuan-tujuannya, memuaskan kebutuhan-

kebutuhannya (Slameto, 2010: 180). 

Aspek-aspek minat meliputi: 

a. Aspek Kognitif 

Aspek kognitif didasari pada konsep perkembangan di masa anak-anak mengenai hal-hal 

yang menghubungkannya dengan minat. Minat pada aspek kognitif berpusat seputar pertanyaan, 

apakah hal yang diminati akan menguntungkan? Apakah akan mendatangkan kepuasan? Ketika 

sesorang melakukan suatu aktivitas, tentu mengharapkan sesuatu yang akan didapat dari proses 

suatu aktivitas tersebut. Sehingga seseorang yang memiliki minat terhadap suatu aktivitas akan 

dapat mengerti dan mendapatkan banyak manfaat dari suatu aktivitas yang dilakukannya. Jumlah 

waktu yang dikeluarkan pun berbanding lurus dengan kepuasan yang diperoleh dari suatu 

aktivitas yang dilakukan sehingga suatu aktivitas tersebut akan terus dilakukan. 

b. Aspek Afektif 

Aspek afektif atau emosi yang mendalam merupakan konsep yang menampakkan aspek 

kognitif dari minat yang ditampilkan dalam sikap terhadap aktivitas yang diminatinya. Seperti 

aspek kognitif, aspek afektif dikembangkan dari pengalaman pribadi, sikap orang tua, guru, dan 
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kelompok yang mendukung aktivitas yang diminatinya. Seseorang akan memiliki minat yang 

tinggi terhadap suatu hal karena kepuasan dan manfaat yang telah didapatkannya, serta mendapat 

penguatan respon dari orang tua, guru, kelompok, dan lingkungannya, maka seseorang tersebut 

akan fokus pada aktivitas yang diminatinya. Dan akan memiliki waktu-waktu khusus atau 

memiliki frekuensi yang tinggi untuk melakukan suatu aktivitas yang diminatinya tersebut. 

c.  Aspek Psikomotor 

Aspek psikomotor lebih mengorientasikan pada proses tingkah laku atau pelaksanaan, 

sebagai tindak lanjut dari nilai yang didapat melalui aspek kognitif dan diinternalisasikan melalui 

aspek afektif sehingga mengorganisasi dan diaplikasikan dalam bentuk nyata melalui aspek 

psikomotor. Seseorang yang memiliki minat tinggi terhadap suatu hal akan berusaha 

mewujudkannya sebagai pengungkapan ekspresi atau tindakan nyata dari keinginannya. 

 

2. PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

Pada pembelajaran matematika harus terdapat keterkaitan antara pengalaman belajar siswa 

sebelumnya dengan konsep yang akan diajarkan. Dalam matematika, setiap konsep berkaitan 

dengan konsep lain, dan suatu konsep menjadi prasyarat bagi konsep lain. Oleh karena itu, siswa 

harus lebih banyak diberi kesempatan untuk melakukan keterkaitan tersebut (Heruman, 2013: 4). 

Pembelajaran matematika bagi para siswa merupakan pembentukan pola pikir dalam 

pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan diantara pengertian-

pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh 

pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari 

sekumpulan objek (abstraksi). Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk 

memahami atau menyampaikan informasi misalnya melalui persamaan-persamaan, atau tabel-tabel 
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dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal 

uraian matematika lainnya. 
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SATUAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING 

 

 

Kelas : V (Lima) 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

Hari/ Tanggal : Selasa/ 24 November 2015 

Alokasi Waktu : 45 menit 

Tempat : Ruang Kelas V 

Layanan/Bidang  : Bimbingan Kelompok/Belajar 

Judul : Motivasi Belajar Matematika 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

    

A. Tujuan (Khusus) : 1. Siswa dapat mengetahui pengertian motivasi belajar dan 

motivasi belajar matematika 

 

   2. Siswa dapat menambah waasan tentang motivasi belajar 

matematika 

 

B. Materi  : Terlampir 

    

C. Metode  : Role Playing 

    

D. Kegiatan    

 Awal : 1. Praktikan menyampaikan salam dengan ramah 

2. Praktikan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan 

ini dilakukan. 

    

 Inti :   

         Eksplorasi  1. Praktikan menjelaskan dan siswa menyimak penjelasan 

praktikan dengan cermat tentang motivasi belajar 
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matematika 

2. Praktikan membagi kelompok menjadi dua, satu untuk 

kelompok pemain dan satunya lagi untuk kelompok 

penonton. 

3. Praktikan menugasi siswa yang menjadi pemain untuk 

mempraktikan skenario role playing yang telah 

disediakan oleh praktikan. 

    

         Elaborasi  Praktikan membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan. 

    

        Konfirmasi  Praktikan memberikan kesimpulan dari materi yang telah 

disampaikan. 

    

 Akhir : Praktikan menutup pertemuan dengan memberikan sedikit 

refleksi kepada siswa. 

    

E. Alat dan Media : Skenario  

    

F. Rencana Penilaian 

dan Tindak Lanjut 

 

  

      Penilaian Proses : Laiseg 

    

      Penilaian Hasil : Bagi siswa yang belum memahami tentang motivasi belajar 

matematika atau perlu penanganan lebih lanjut, dapat 

dilanjutkan dengan konseling kelompok atau konseling 

individual. 

 

G. Buku Sumber : Rifa‟I RC dan Cathrina Tri Anni, 2011. Psikologi Pendidikan. 

Semarang: Unnes Press. 
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Semarang, 24 November 2015 

 

Mengetahui :        

Kepala SD Negeri Manggungan     Praktikan    

 

 

   

 

Suwarni, S.Pd.        Rosyida Nur Zulfah 

NIP. 19680124 198806 2 002      NIM. 1301411009 
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MATERI 

MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 

1. Pengertian motivasi belajar 

 
 Konsep motivasi yang dikenal dalam literatur psikologi merupakan konstruk hipotetik, 

dan motivasi memberikan ketetapan yang menjelaskan tentang kemungkinan sebab-sebab 

perilaku peserta didik. Oleh karena itu motivasi tidak dapat diukur secara langsung, seperti 

halnya mengukur panjang atau lebar suatu ruangan. Kebanyakan pakar psikologi menggunakan 

kata motivasi dengan mengaitkan belajar untuk menggambarkan proses yang dapat: (a) 

memunculkan dan mendorong perilaku, (b) memberikan arah dan tujuan perilaku, (c) 

memberikan peluang terhadap perilaku yang sama, dan (d) mengarahkan pada pilihan perilaku 

tertentu. 

Motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara 

perilaku seseorang secara terus menerus (slavin, 1994). Dalam pengertian ini intensitas dan arah 

motivasi dapat bervariasi. Dalam pembelajaran bahasa indonesia, misalnya seorang peserta didik 

mungkin termotivasi untuk belajar menulis puisi, namun peserta didik lainnya mungkin 

termotivasi untuk belajar memahami bacaan, atau termotivasi untuk menguasai struktur kalimat. 

Intensitas motivasi pada suatu kegiatan tergantung pada intensitas dan arah motivasi pada 

berbagai kegiatan. Jika peserta didik memiliki cukup waktu dan uang untuk pergi ke toko buku, 

motivasi dalam melakukan kegiatan itu sangat dipengaruhi oleh intensitas motivasi pada 

kegiatan lainnya.  

Motivasi tidak hanya penting untuk membuat peserta didik melakukan aktivitas belajar, 

melainkan juga menentukan berapa banyak peserta didik dapat belajar dari aktivitas yang mereka 

lakukan atau informasi yang mereka hadapi. Peserta didik yang termotivasi menunjukan proses 

kognitif yang tinggi dalam belajar, menyerap, dan mengingat apa yang telah dipelajari.  

Motivasi untuk melakukan sesuatu belajar dari berbagai faktor seperti karakteristik 

kepribadian. Individu mungkin memiliki minat yang cukup dan mantap dalam berpartisipasi 

pada berbagai kegiatan seperti akademik, olahraga, dan aktivitas sosial. Motivasi dapat berasal 

dari karakteristik intrinsik dari suatu tugas. Pembelajaran matematika yang menyenangkan 

merupakan bentuk karakteristik intrinsik dari suatu tugas belajar. Motivasi juga berasal dari 
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sumber ekstrinsik suatu tugas. Penilaian terhadap peserta didik merupakan bentuk karakteristik 

ekstrinsik dari suatu tugas belajar. 

 

2. Pentingnya motivasi dalam belajar  

 

 Motivasi adalah penting, bahkan tanpa kesepakatan tertentu mengenai devinisi konsep 

tersebut. Apabila terdapat dua anak yang memiliki kemampuan sama dan memberikan peluang 

dan kondisi yang sama untuk mencapai tujuan, kinerja dan hasil yang dicapai oleh anak yang 

termotivasi akan lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak termotivasi. Secara sederhana 

dapat dikatakan bahwa apabila anak tidak mempunyai motivasi belajar, maka tidak akan terjadi 

kegiatan belajar pada diri anak tersebut. Walaupun begitu, hal itu kadang-kadang menjadi 

masalah, karena motivasi bukanlah suatu kondisi. Apabila motivasi peserta didik anak rendah, 

umumnya diasumsikan bahwa peserta didik anak yang bersangkutan akan rendah. 

 Motivasi bukan saja penting karena menjadi faktor penyebab belajar, namun juga 

memperlancar belajar dan hasil belajar. Secara historik, pendidik selalu mengetahui kapan 

peserta didik perlu dimotivasi selama proses belajar, sehingga aktivitas belajar berlangsung lebih 

menyenangkan, arus komunikasi lebih lancar, menurunkan kecemasan peserta didik, 

meningkatkan kreativitas dan aktivitas belajar. Pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik yang 

termotivasi akan benar-benar menyenangkan, terutama bagi pendidik. Peserta didik yang 

menyelesaikan pengalaman belajar dan menyelesaikan tugas belajar degan perasaan termotivasi 

terhadap materi yang telah dipelajari, mereka akan lebih mungkin menggunakan materi yang 

telah dipelajari. Hal ini juga logis untuk mengasumsikan bahwa semakin anak memiliki 

pengalaman belajar yang termotivasi, maka semakin mungkin akan menjadi peserta didik 

sepanjang hayat.  

 Walaupun motivasi merupakan prasyarat penting dalam belajar, namun agar aktivitas 

belajar itu terjadi pada diri anak, ada faktor lain seperti kemampuan dan kualitas pembelajaran 

yang harus diperhatikan pula.  

  



180 

 

 

3. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

 

1. Sikap 

Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi, dan emosi yang dihasilkan dalam 

predisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, peristiwa, atau objek tertentu 

secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap memiliki pengaruh kuat terhadap 

perilaku dan belajar peserta didik karena sikap membantu peserta didik dalam merasakan 

dunianya dan memberikan pedoman kepada perilaku yang dapat membantu dalam 

menjelaskan dunianya. Sikap juga membantu seorang merasa aman disuatu lingkungan 

yang pada mulanya tampak asing. Sikap akan memberikan pedoman dan peluang kepada 

seseorang untuk lebih otomatis. Sikap akan membuat kehidupan lebih sederhana dan 

membebaskan seseorang. 

2. Kebutuhan  

kebutuhan merupakan kondisi yang dialami individu sebagai suatu kekuatan internal 

yang memandu peserta didik untuk mencapai tujuan. Semua orang merasakan kebutuhan 

yang tidak pernah berakhir. Kebutuhan mana yang dialami peserta didik saat ini akan 

bergantung pada sejarah belajar individu, situasi sekarang, dan kebutuhan akhir yang 

dipenuhi.  

3. Rangsangan 

Rangsangan merupakan perubahan dalam persepsi atau pengalaman dengan lingkungan 

yang membuat seseorang bersifat aktif. Manusia secara alamiah selalu mencari 

rangsangan. Dinyatakan bahwa rangsangan dapat meningkatkan aktivitas otak dan 

mendorong seseorang untuk menangkap dan menjelaskan lingkungannya. Rangsangan 

secara langsung membantu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Apabila peserta 

didik tidak memperhatikan pembelajaran, maka sedikit sekali belajar akan terjadi pada 

diri peserta didik tersebut. Setiap peserta didik memiliki keinginan untuk mempelajari 

sesuatu dan memiliki sikap positif terhadap materi pembelajaran. Namun apabila mereka 

tidak menemukan proses pembelajaran yang merangsang, maka perhatiannya akan 

menurun. Pembelajaran yang tidak merangsang mengakibatkan peserta didik yang 

mulanya termotivasi untuk belajar pada akhirnya menjadi bosan terlibat dalam 

pembelajaran.   
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4. Afeksi 

Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional dari individu atau kelompok pada 

waktu belajar. Tidak ada kegiatan belajar yang terjadi di dalam kevakuman emosional. 

Peserta didik merasakan sesuatu saat belajar, dan emosi peserta didik tersebut dapat 

memotivasi perilakunya kepada tujuan.  

Gambaran tentang afeksi yang mempengaruhi perilaku dapat diilustrasikan dalam suatu 

contoh ilustrattif berikut. Seorang peserta didik meminjam catatan temannya, dia 

menyatakan bahwa tidak masuk kelas karena mengalami kecelakaan. Temannya merasa 

kasihan sehingga meminjamkan catatannya.  

5. Kompetisi 

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh kompetensi dari 

lingkungan. Dalam situasi pembelajaran, rasa kompetensi pada diri peserta didik akan 

timbul apabila menyadari bahwa pengetahuan atau kompetensi yang diperoleh telah 

memenuhi standar yang ditentukan. Hal ini muncul pada akhir proses belajar ketika 

peserta didik telah memiliki mampu menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan 

pendidik. Apabila peserta didik mengetahui bahwa dia merasa mampu terhadap apa yang 

telah dipelajari, dia akan merasa percaya diri.  

6. Penguatan  

Penguatan merupakan peristiwa mempertahankan atau meningkatkan kemungkinan 

respon penggunaan peristiwa penguatan yang efektif, seperti penghargaan terhadap hasil 

karya peserta didik, ujian, penghargaan sosial, dan perhatian. Penguatan positif 

menggambarkan konsekuensi atas peristiwa itu sendiri, dapat berbentuk nyata misalnya 

uang atau dapat berupa sosial seperti afeksi. Penguatan negatif merupakan peristiwa yang 

harus diganti atau dikurangi intensitasnya. Contoh pendidik menyatakan kepada peserta 

didik bahwa gaya membaca siswa pada waktu membaca sangat membosankan sehingga 

harus dihentikan. Karena penguatan negatif merupakan pendekatan aversif, maka 

prosedur ini secara potensial sangat berhabaya dalam mendorong belajar peserta didik.  

 

 

4. Strategi motivasi belajar 
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1. Membangkitkan minat belajar 

2. Mendorong rasa ingin tahu 

3. Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik 

4. Membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan belajar 
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SATUAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING 

 

 

Kelas : V (Lima) 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

Hari/ Tanggal : Kamis/ 26 November 2015 

Alokasi Waktu : 45 menit 

Tempat : Ruang Kelas V 

Layanan/Bidang  : Bimbingan Kelompok/Belajar 

Judul : Cara Mudah Belajar Matematika 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

    

A. Tujuan (Khusus) : 1. Siswa dapat mengetahui tentang cara mudah belajar 

matematika 

 

   2. Siswa dapat menerapkan cara mudah belajar matematika 

pada kebiasaan belajarnya 

 

B. Materi  : Terlampir 

    

C. Metode  : Role Playing 

    

D. Kegiatan    

 Awal : 1. Praktikan menyampaikan salam dengan ramah 

2. Praktikan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan 

ini dilakukan. 

    

 Inti :   

         Eksplorasi  1. Praktikan menjelaskan dan siswa menyimak penjelasan 

praktikan dengan cermat tentang cara mudah belajar 
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matematika 

2. Praktikan membagi kelompok menjadi dua, satu untuk 

kelompok pemain dan satunya lagi untuk kelompok 

penonton. 

3. Praktikan menugasi siswa yang menjadi pemain untuk 

mempraktikan skenario role playing yang telah 

disediakan oleh praktikan. 

    

         Elaborasi  Praktikan membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan. 

    

        Konfirmasi  Praktikan memberikan kesimpulan dari materi yang telah 

disampaikan. 

    

 Akhir : Praktikan menutup pertemuan dengan memberikan sedikit 

refleksi kepada siswa. 

    

E. Alat dan Media : Skenario  

    

F. Rencana Penilaian 

dan Tindak Lanjut 

 

  

      Penilaian Proses : Laiseg 

    

      Penilaian Hasil : Bagi siswa yang belum memahami tentang cara mudah 

belajar matematika atau perlu penanganan lebih lanjut, dapat 

dilanjutkan dengan konseling kelompok atau konseling 

individual. 

 

G. Buku Sumber : http://arhamvhy.blogspot.co.id/2012/07/10-cara-mudah-

untuk-belajar-matematika.html 

http://arhamvhy.blogspot.co.id/2012/07/10-cara-mudah-untuk-belajar-matematika.html
http://arhamvhy.blogspot.co.id/2012/07/10-cara-mudah-untuk-belajar-matematika.html
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http://www.anakcerdas.net/teknik-ampuh-belajar-matematika/ 

    

    

Semarang, 26 November 2015 

 

Mengetahui :        

Kepala SD Negeri Manggungan     Praktikan    

 

 

   

 

Suwarni, S.Pd.        Rosyida Nur Zulfah 

NIP. 19680124 198806 2 002      NIM. 1301411009 
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MATERI 

 

CARA MUDAH BELAJAR MATEMATIKA 

 

 

A. Metode Belajar Matematika 

Kebanyakan orang Indonesia menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. 

Karena itu, tidak mengherankan apabila sering kali nilai matematika adalah nilai terendah yang 

dijumpai oleh orang tua dalam raport anaknya. Tetapi, sesungguhnya menguasai pelajaran 

matematika bukanlah hal yang teramat sulit. 

Kesulitan dalam belajar matematika bukan disebabkan oleh sulitnya materi pelajaran, 

melainkan karena cara pengajaran yang tidak mudah dimengerti atau tidak sesuai dengan 

karakter cara belajar si anak. Dengan menggunakan teknik belajar yang tepat, maka pelajaran 

matematika akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan untuk dipelajari. 

Dewasa ini terdapat banyak lembaga yang mengajarkan matematika dengan cara yang unik 

dan menarik yang dapat memperbaiki kemampuan anak-anak dalam belajar matematika. 

Lembaga-lembaga ini memiliki teknik yang berbeda-beda untuk membuat pelajaran matematika 

lebih mudah untuk dikuasai. 

Berikut ini lima teknik atau metode belajar matematika yang membuat matematika menjadi 

mudah untuk dipelajari: 

a. Metode Kumon 

Kumon adalah metode pengajaran yang dikembangkan pertama kali oleh seorang guru 

matematika asal Jepang bernama Toru Kumon. Level awal untuk setiap anak tidak 

ditentukan berdasarkan tingkatan kelas atau usia, melainkan mulai dari level yang dapat 

ia kerjakan sendiri dengan mudah tanpa ada kesalahan. Dalam kursus yang biasanya 

berlangsung seminggu 2 kali ini, anak akan diberi lembar kerja yang harus dikerjakan 

setiap hari di rumah. Dengan demikian, orang tua pun memegang peranan penting untuk 

mengawasi cara belajar anak di rumah. 

Tak perlu takut anak akan menemukan soal-soal yang tidak dipahami dalam lembar kerja. 

Lembar kerjanya sendiri telah didesain sesuai dengan level anak, sehingga ia dapat 

memahami sendiri bagaimana menyelesaikan soal-soal tersebut. Selain itu, lembar kerja 
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juga disusun secara sistematis, cermat, dan small steps (perbedaan antar topik bahasan 

tidak terlalu besar) yang dapat membantu membentuk kemampuan dasar matematika 

yang baik pada anak, sehingga memungkinkan anak mengerjakan level yang lebih tinggi 

tanpa kesulitan yang berarti. 

b. Metode Gasing 

Metode gasing (gampang, asyik, dan menyenangkan) diciptakan oleh Prof. Yohanes 

Surya, yang dikenal sebagai seorang pakar yang telah membimbing para siswa terbaik 

Indonesia untuk menjuarai Olimpiade matematika dan sains di tingkat dunia. 

Lewat metode ini siapapun juga dapat belajar dan mengerti matematika. Dalam metode 

ini para peserta diminta untuk memahami konsep matematika sebelum mengerjakan soal 

latihan yang cukup banyak. 

Topik yang dipelajari untuk menguasai pelajaran SD (kelas 1-6) adalah: 

 Penjumlahan 

 Perkalian 

 Pengurangan 

 Pembagian 

 Bilangan negative 

 Aplikasi 1 

 Pecahan 

 Desimal 

 Aplikasi 2 

 Geometri (termasuk keliling, luas, skala dan sistem koordinat) 

Tiap hari siswa belajar 4 jam (lewat program ekstra kurikuler ataupun lewat program 

khusus). Dalam waktu 4-6 bulan siswa akan mampu menguasai bahan kelas 1 sampai 

kelas 6. 

c. Metode Jarimatika 

Jarimatika (singkatan dari jari dan aritmatika) adalah metode berhitung dengan 

menggunakan jari tangan.  Metode ini dikembangkan  oleh Septi Peni Wulandani 

sekitar tahun 2004. Meski hanya menggunakan jari tangan, tapi dengan metode 

jarimatika mampu melakukan operasi bilangan KaBaTaKu (Kali Bagi Tambah 

Kurang) sampai dengan ribuan. 
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Jarimatika adalah sebuah cara sederhana dan menyenangkan mengajarkan berhitung 

dasar kepada anak-anak menurut kaidah : Dimulai dengan memahamkan secara benar 

terlebih dahulu tentang konsep bilangan, lambang bilangan, dan operasi hitung dasar, 

kemudian mengajarkan cara berhitung dengan jari-jari tangan.Prosesnya diawali, 

dilakukan dan diakhiri dengan gembira. 

Metode ini sangat mudah diterima anak. Mempelajarinya pun sangat mengasyikkan, 

karena jarimatika tidak membebani memori otak dan “alat”nya selalu tersedia bahkan 

saat ujian karena alatnya adalah jari tangan kita sendiri.  

 

d. Metode Sempoa (Mental Aritmetika) 

Aritmatika Mental diajarkan dengan menggunakan alat hitung kuno yang disebut 

sempoa.Sempoa yang digunakan merupakan alat bantu penghitung manual yang telah 

diperbarui sesuai dengan kaidah-kaidah Aritmatik sehingga mudah dicerna dan 

ditransformasikan ke dalam mental seseorang. 

Cara ini dapat mengembangkan mental/jiwa anak-anak melalui Aritmatika Mental. 

Anak-anak pada awalnya menggunakan alat bantu sempoa setelah melewati masa 

yang khusus nantinya akan dapat menghitung bilangan/angka tanpa alat bantu apapun. 

 

B. Cara Cepat Belajar Matematika 

1) Luruskan Niat 

Niatkan belajar matematika untuk menambah pengetahuan kita, karena dengan belajar 

matematika daya nalar otak kita akan terasah dengan baik sehingga mudah menerima 

pelajaran yang lainnya. Ingat, janganlah berorientasi hanya pada hasil ujiannya saja 

tetapi berorientasilah pada proses belajarnya. 

2) Selalu Menggunakan Cara yang Menyenangkan 

3) Gunakan Simbol 

4) Jabarkan Bentuk Cerita 

5) Selalu Menggunakan Logika Berfikir 

Matematika tidak hanya membutuhkan kemampuan berhitung karena bila hanya 

berhitung saja, maka bisa saja kita dapat menggunakan alat bantu kalkulator. Yang 
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paling penting dalam matematika adalah logika berfikir. Oleh karena itu dibutuhkan 

pemahaman yang benar tentang matematika. 

6) Kenali, lalu cintai matematika 

7) Banyak Latihan dan Belajar 

8) Terapkan Kata “Aku Bisa” 

9) Sabar 

10) Dan Berdoa 
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SATUAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING 

 

 

Kelas : V (Lima) 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

Hari/ Tanggal : Senin/ 30 November 2015 

Alokasi Waktu : 45 menit 

Tempat : Ruang Kelas V 

Layanan/Bidang  : Bimbingan Kelompok/Belajar 

Judul : Guru Matematika Idolaku 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

    

A. Tujuan (Khusus) : 1. Siswa dapat mengetahui tentang karakteristik guru ketika 

mengajar 

 

   2. Siswa dapat menambah wawasan tentang karakteristik 

guru 

 

B. Materi  : Terlampir 

    

C. Metode  : Role Playing 

    

D. Kegiatan    

 Awal : 1. Praktikan menyampaikan salam dengan ramah 

2. Praktikan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan 

ini dilakukan. 

    

 Inti :   

         Eksplorasi  1. Praktikan menjelaskan dan siswa menyimak penjelasan 

praktikan dengan cermat tentang karakteristik guru 
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2. Praktikan membagi kelompok menjadi dua, satu untuk 

kelompok pemain dan satunya lagi untuk kelompok 

penonton. 

3. Praktikan menugasi siswa yang menjadi pemain untuk 

mempraktikan skenario role playing yang telah 

disediakan oleh praktikan. 

    

         Elaborasi  Praktikan membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan. 

    

        Konfirmasi  Praktikan memberikan kesimpulan dari materi yang telah 

disampaikan. 

    

 Akhir : Praktikan menutup pertemuan dengan memberikan sedikit 

refleksi kepada siswa. 

    

E. Alat dan Media : Skenario  

    

F. Rencana Penilaian 

dan Tindak Lanjut 

 

  

      Penilaian Proses : Laiseg 

    

      Penilaian Hasil : Bagi siswa yang belum memahami tentang karakteristik guru 

ketika mengajar atau perlu penanganan lebih lanjut, dapat 

dilanjutkan dengan konseling kelompok atau konseling 

individual. 

 

G. Buku Sumber : http://www.informasi-pendidikan.com/2013/07/karakteristik-

guru.html 

http://www.informasi-pendidikan.com/2013/07/karakteristik-guru.html
http://www.informasi-pendidikan.com/2013/07/karakteristik-guru.html
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http://zonainfosemua.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-guru-

menurut-pakar-pendidikan.html 

 

    

    

Semarang, 30 November 2015 

 

Mengetahui :        

Kepala SD Negeri Manggungan     Praktikan    

 

 

   

 

Suwarni, S.Pd.        Rosyida Nur Zulfah 

NIP. 19680124 198806 2 002      NIM. 1301411009 

 

 

http://zonainfosemua.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-guru-menurut-pakar-pendidikan.html
http://zonainfosemua.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-guru-menurut-pakar-pendidikan.html
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MATERI 

 

GURU MATEMATIKA IDOLAKU 

 

 

A. Pengertian  

Menurut Falsafah Jawa guru diartikan sebagai sosok tauladan yang harus di “gugu lan 

ditiru”. Dalam konteks falsafah jawa ini guru dianggap sebagai pribadi yang tidak hanya 

bertugas mendidik dan mentransformasi pengetahuan di dalam kelas saja, melainkan lebih 

dari itu Guru dianggap sebagai sumber informasi bagi perkembangan kemajuan masyarakat 

ke arah yang lebih baik. Dengan demikian tugas dan fungsi guru tidak hanya terbatas di dalam 

kelas saja melainkan jauh lebih kompleks dan dalam makna yang lebih luas. Oleh karena itu 

dalam msyarakat jawa seorang guru dituntut pandai dan mampu menjadi ujung tombak dalam 

setiap aspek perkembangan masyarakat (multi talent). 

Menurut Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur 

formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengertian guru diperluas menjadi 

pendidik yang dibutuhkan secara dikotomis tentang pendidikan. Pada bab XI tentang pendidik 

dan tenaga kependidikan. Dijelaskan pada ayat 2 yakni pendidik merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Hasil 

motivasi berprestasi, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 

 

B. Karakteristik Guru 

Karakteristik atas seorang guru yang sangat disenangi oleh murid adalah demokrasi, 

kooperatif, baik hati, sabar, adil, konsisten, suka menolong, ramah, terbuka, suka humor, 

menguasai pekerjaan, fleksibel, peduli dan perhatian terhadap minat murid, mampu 

menciptakan suasana yang baik di tempat kerja. 

 

 

  

http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/05/tips-mengajar-pertama-kali-bagi-guru.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/05/tips-mengajar-pertama-kali-bagi-guru.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/05/tips-mengajar-pertama-kali-bagi-guru.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/05/tips-mengajar-pertama-kali-bagi-guru.html


194 

 

 

 

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING 

 

 

Kelas : V (Lima) 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

Hari/ Tanggal : Selasa/ 01 Oktober 2015 

Alokasi Waktu : 45 menit 

Tempat : Ruang Kelas V 

Layanan/Bidang  : Bimbingan Kelompok/Belajar 

Judul : Belajar Matematika Itu Menyenangkan 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

    

A. Tujuan (Khusus) : 1. Siswa dapat mengetahui bahwa belajar matematika itu 

menyenangkan 

 

   2. Siswa dapat menambah wawasan tentang belajar 

matematika yang menyenangkan 

 

B. Materi  : Terlampir 

    

C. Metode  : Role Playing 

    

D. Kegiatan    

 Awal : 1. Praktikan menyampaikan salam dengan ramah 

2. Praktikan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan 

ini dilakukan. 

    

 Inti :   

         Eksplorasi  1. Praktikan menjelaskan dan siswa menyimak penjelasan 

praktikan dengan cermat tentang belajar matematika yang 
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menyenangkan 

2. Praktikan membagi kelompok menjadi dua, satu untuk 

kelompok pemain dan satunya lagi untuk kelompok 

penonton. 

3. Praktikan menugasi siswa yang menjadi pemain untuk 

mempraktikan skenario role playing yang telah 

disediakan oleh praktikan. 

    

         Elaborasi  Praktikan membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan. 

    

        Konfirmasi  Praktikan memberikan kesimpulan dari materi yang telah 

disampaikan. 

    

 Akhir : Praktikan menutup pertemuan dengan memberikan sedikit 

refleksi kepada siswa. 

    

E. Alat dan Media : Skenario  

    

F. Rencana Penilaian 

dan Tindak Lanjut 

 

  

      Penilaian Proses : Laiseg 

    

      Penilaian Hasil : Bagi siswa perlu penanganan lebih lanjut, dapat dilanjutkan 

dengan konseling kelompok atau konseling individual. 

 

G. Buku Sumber : http://www.parenting.co.id/usia-

sekolah/cara+menyenangkan+belajar+matematika 
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Semarang, 01 Oktober 2015 

 

Mengetahui :        

Kepala SD Negeri Manggungan     Praktikan    

 

 

   

 

Suwarni, S.Pd.        Rosyida Nur Zulfah 

NIP. 19680124 198806 2 002      NIM. 1301411009 
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MATERI 

 

BELAJAR MATEMATIKA ITU MENYENANGKAN 

 

 

Matematika tak akan menjadi mata ajaran yang menakutkan, jika anak bisa menemukan 

keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sejak anak belajar berhitung, misalnya, ia bisa 

menemukan korelasi antara angka 1, 2, 3, dst, dengan jumlah mainan yang dimilikinya.  

Hal ini tentu jauh lebih menyenangkan dibanding jika anak hanya membayangkan deretan 

angka-angka saja. Hal inilah yang diterapkan Angie Siti Anggari, SPd., MSc., Direktur 

Pendidikan di Sekolah Tara Salvia, Bintaro. Pelajaran matematika sederhana sekali pun harus 

selalu diikuti dengan praktek langsung.  

“Ketika memperkenalkan aneka bentuk, seperti segi empat, segi tiga, atau lingkaran, guru 

akan menyajikan alat peraga. Untuk menghitung luas atau keliling bidang datar tersebut, 

misalnya, anak akan dibawa ke lapangan untuk menghitung langsung luas lapangan tersebut. 

Jadi, rumus tak hanya ditulis di atas kertas, tapi anak mengetahui bagaimana rumus tersebut 

didapat dan kemudian digunakan,” jelas Angie.  

Matematika juga bisa menyenangkan, lho. Jika kreatif, soal-soal di dalam matematika bisa 

dimodifikasi menjadi aneka bentuk permainan seru. Misalnya, gunakan daun-daun kering untuk 

menghitung luas suatu bidang tertentu. Dengan daun sebesar ini, berapa daun dibutuhkan untuk 

menutupi bidang tertentu? Tidak perlu alat peraga yang istimewa dan mahal, kan? Dengan 

menjembatani matematika dengan kehidupan sehari-hari, mata pelajaran ini tidak akan menjadi 

sesuatu yang menakutkan. Dan bukan tidak mungkin, akan memupuk rasa cinta anak pada 

matematika. 

 

 

 

 

  

http://www.parenting.co.id/article/balita/cara.mengasyikkan.belajar.matematika.part.i/001/003/333
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SATUAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING 

 

 

Kelas : V (Lima) 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

Hari/ Tanggal : Kamis/ 03 Oktober 2015 

Alokasi Waktu : 45 menit 

Tempat : Ruang Kelas V 

Layanan/Bidang  : Bimbingan Kelompok/Belajar 

Judul : Cerdas Cermat Mata Pelajaran Matematika 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

    

A. Tujuan (Khusus) : 1. Siswa dapat mengetahui apa itu cerdas cermat 

 

   2. Siswa dapat merasakan bagaimana mengikuti kegiatan 

cerdas cermat 

 

B. Materi  : Terlampir 

    

C. Metode  : Role Playing 

    

D. Kegiatan    

 Awal : 1. Praktikan menyampaikan salam dengan ramah 

2. Praktikan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan 

ini dilakukan. 

    

 Inti :   

         Eksplorasi  1. Praktikan menjelaskan dan siswa menyimak penjelasan 

praktikan dengan cermat tentang cerdas cermat 

2. Praktikan membagi kelompok menjadi dua, satu untuk 
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kelompok pemain dan satunya lagi untuk kelompok 

penonton. 

3. Praktikan menugasi siswa yang menjadi pemain untuk 

mempraktikan skenario role playing yang telah 

disediakan oleh praktikan. 

    

         Elaborasi  Praktikan membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan. 

    

        Konfirmasi  Praktikan memberikan kesimpulan dari materi yang telah 

disampaikan. 

    

 Akhir : Praktikan menutup pertemuan dengan memberikan sedikit 

refleksi kepada siswa. 

    

E. Alat dan Media : Skenario  

    

F. Rencana Penilaian 

dan Tindak Lanjut 

 

  

      Penilaian Proses : Laiseg 

    

      Penilaian Hasil : Bagi siswa yang perlu penanganan lebih lanjut, dapat 

dilanjutkan dengan konseling kelompok atau konseling 

individual. 

 

G. Buku Sumber : http://faculty.petra.ac.id/ido/artikel/tips_ujian1.htm 

    

    

 

Semarang, 03 Oktober 2015 



200 

 

 

 

Mengetahui :        

Kepala SD Negeri Manggungan     Praktikan    

 

 

   

 

Suwarni, S.Pd.        Rosyida Nur Zulfah 

NIP. 19680124 198806 2 002      NIM. 1301411009 
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MATERI 

 

CERDAS CERMAT MATEMATIKA 

 

Tips Mengikuti Cerdas Cermat: 

 

1) Jangan berharap bisa mempelajari seluruh diktat pelajaran dalam waktu singkat. 

Fokuskan pada beberapa pelajaran yang memiliki bobot nilai lebih tinggi. Beberapa 

pelajaran seperti matematika, kimia, biologi, bobotnya lebih tinggi dari Bahasa Indonesia. 

Tapi, itu tentu tak berlaku mutlak, tergantung pada jurusan yang dipilih juga. 

2) Tetapkan prioritas dalam menjawab soal. Jawablah soal-soal yang berbobot nilai tinggi 

dan memiliki nilai kebenaran tinggi. Salah menjawab berarti nilai Anda dikurangi. Lebih 

baik memainkan "strategi aman": jawablah soal-soal yang Anda yakin benar dan 

tinggalkan soal-soal yang anda ragu jawabannya.  

3) Belajarlah membaca soal secara cepat. Anda tak harus membaca soal dengan cara 

konvensional: kata demi kata. Baca secara umum, kemudian fokuskan pada detail-detail 

persoalan. Cara itu mungkin akan menghemat waktu ujian Anda.  

4) Bersikap rileks. Stress membuat Anda lebih lama menyelesaikan soal-soal. Bahkan, Anda 

bisa tergelincir pada kesalahan-kesalahan teknis karena panik. Redakan kepanikan di 

awal-awal ujian dengan mengulum permen atau vitamin C. Ambil nafas sejenak. 

5) Dari sejak awal bangunlah rasa percaya diri terhadap kemampuan Anda sendiri. Caranya, 

mempersiapkan diri secara lebih matang atau mengerjakan latihan soal. Ikut bimbingan 

belajar atau tidak, yang penting jangan sampai krisis kepercayaan diri saat mengerjakan 

soal. Jangan lupa berdoa, karena doa akan membuat batinAnda lebih tenang dan percaya 

diri. Dukungan dari orang yang Anda kasihi seperti orang tua juga akan banyak 

membantu memberikan ketenangan.  

6) Datang lebih awal. Itu akan membuat Anda bisa mempersiapkan diri mengikuti ujian 

dengan baik. Dengan cara ini Anda juga bisa terhindar dari musibah-musibah yang tidak 

terduga seperti kemacetan lalu lintas, mobil mogok, hadangan demonstrasi dan sejumlah 

persoalan lainnya. 

7) Perhitungkan secara cermat alokasi waktu pengerjaan soal-soal ujian. Rumus-rumus yang 

lebih singkat akan membantu menghemat penyelesaian setiap soal. Jangan pula berlarut-
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larut pada satu soal yang memusingkan Anda. Kejarlah waktu dan berikan jawaban 

terbaik Anda, supaya waktu Anda tak sia-sia. 

8) Teliti. Kesalahan teknis kecil bisa membuat hasil ujian Anda tak berharga, seperti 

penulisan nama dan kode. 

9) Istirahat yang cukup agar anda sakit  

10) Persiapkan peralatan segala peralatan dengan baik, pensil penghapus, kartu identitas 

ujian, makanan kecil dan minuman untuk rehat saat jeda antar-ujian.  

11) Hindari penyebab kegagalan, seperti ketidaksinkronan kemampuan dan keinginan. 

Strategi pemilihan jurusan yang hanya mendasarkan pada masalah gengsi dan bukan 

berdasarkan kemampuan bisa jadi bumerang. 
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Lampiran 15 

SINOPSIS “ROLE PLAYING” 

Cerita 1 

Tema Tujuan Aspek yang ingin 

dilatihkan 

Aspek yang ingin 

ditiru dari tokoh 

Kemampuan yang 

diharapkan 

Keterangan  

Mempersiapkan 

fisik untuk belajar 

Siswa mampu 

menjaga kondisi 

tubuhnya agar siap 

belajar 

 Mampu 

mengatur 

kebiasaan tidur 

 Mampu 

menjaga 

kesehatan 

tubuh 

Mampu merubah 

kebiasaan tidur 

yang salah 

Siswa mampu 

menghindari 

kebiasaan yang 

kurang baik untuk 

kesehatan tubuh 

 Siswa I berperan 

sebagai Budi 

 Siswa II berperan 

sebagai Neneknya 

Budi 

 Siswa III berperan 

sebagai Guru 

 Siswa IV berperan 

sebagai Anto 

 Siswa V berperan 

sebagai Asep 
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Sinopsis Cerita 

 

Budi adalah siswa kelas V di SD Negeri di Kabupaten Banyumas. Budi anak tunggal namun dia tinggal bersama dengan 

neneknya. Orangtua Budi merantau di luar kota, Budi termasuk siswa yang baik di sekolah namun dia mempunyai kebiasaan jelek 

yaitu sering terlambat datang ke sekolah. Alasan Budi sering terlambat datang sekolah dikarenakan dia sering tidur terlalu malam. 

Setelah belajar, Budi biasanya tidak langsung tidur tetapi dia keluar rumah untuk duduk-duduk di pos ronda bersama teman-

temannya yang usianya lebih tua darinya. Di sana Budi cerita-cerita, main gitar, nyanyi-nyanyi, dll. Nenek Budi sering dibuat 

kesal oleh tingkah laku si Budi yang main sampai larut malam, tapi Budi tidak menghiraukan kekesalan neneknya, Budi tetap 

keluar rumah. Budi sering dimarahi oleh neneknya tetapi Budi selalu menjawab dengan alasan “yang penting Budi  sudah belajar 

dan mengerjakan PR nek”. Lama-lama nenek Budi pun membiarkannya, dengan harapan nanti Budi mendapatkan pelajaran/akibat 

dari kebiasaan jeleknya itu. 

 



205 

 

 

Adegan I : 

(Tokoh: Budi dan Nenek, Setting: rumah nenek Budi, waktu: malam hari) 

Budi  : “Nek, Budi keluar dulu ya..”. 

Nenek  : “kamu mau kemana Bud? Ini sudah malam untuk main” 

Budi  : “sebentar saja kok nek, nanti Budi juga pulang kok” 

Nenek  : “kamu kalau dikasih tahu selalu membantah, mainnya kan masih bisa besok waktu siang hari” 

Budi  : “halaah.. nenek, sebentar saja kok nek, sudah ya nek Budi ke pos ronda dulu” 

(Budi langsung menuju ke pos ronda untuk menemui teman-temannya) 

Adegan II : 

(Tokoh : Budi, Anto, dan Asep, Setting : Pos Ronda) 

Asep  : “kamu kok lama banget Bud, dimarahi nenek kamu lagi ya?” 

Anto  : “iya nih, pasti kamu dimarahi nenek kamu lagi” 

(Anto dan Asep tertawa) 

Budi  : “tidak kok, aku tidak dimarahi nenek. Aku cuma mengerjakan PR yang sangat banyak” 



206 

 

 

Asep  : “pasti kamu bohong ya, aku tahu kok kalau kamu kena marah lagi, kan sudah biasa nenek kamu seperti itu” 

Budi  : “ya begitulah nenekku” 

(Lalu mereka memainkan gitar dan bersenda gurau, selang  berapa jam nenek Budi datang) 

Nenek  : “Ya Allah Budi, nenek harus bilang apalagi sama kamu? Kamu itu masih SD kenapa kamu main sampai selarut ini? 

    Nanti kalau kamu sakit bagaimana? Ayo pulang!”. (sambil memaksa Budi untuk pulang) 

Budi  : “iya nenek, Budi pulang” (memasang muka cemberut) 

Adegan III : 

(Tokoh: Budi dan nenek, Setting: di rumah) 

Nenek  : “Ayo bangun Bud, kamu harus berangkat sekolah” 

Budi  : “Budi masih ngantuk nek” 

Nenek  : “pasti kamu setiap pagi seperti ini, mau jadi apa kamu Bud? Ayo bangun!” 

Budi  : “iya nek, iya…” (masih malas bangun) 
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Adegan IV : 

(Tokoh: Budi dan Bu Guru, Setting: Sekolah) 

Sesampainya di sekolah 

Bu Guru : “Budi, kamu terlambat lagi?” 

Budi  : “iya bu” 

Bu Guru : “sampai kapan kamu akan terlambat seperti ini? Sekarang kenapa kamu terlambat?” 

Budi  : “saya tidurnya kemalaman bu” 

Bu Guru : “kenapa kamu bisa sampai tidur terlalu malam? Kamu melakukan aktivitas apa sampai tidurnya terlalu malam?” 

Budi  : “saya mengerjakan PR bu” (berbohong) 

Bu Guru : “ya sudah, kamu boleh duduk, besok jangan terlambat lagi ya!”. 

Budi  : “iya bu..”.  

Setelah hari itu, Budi tidak berangkat sekolah. Budi sakit lumayan parah dan sampai diopname di rumah sakit. 
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Adegan V : 

(Tokoh: Nenek dan Budi, Setting: Rumah Sakit) 

Budi  : “nek, aku ingin pulang nek.. kapan aku boleh pulang?” 

Nenek  : “nanti kalau kamu sudah sembuh benar, baru kamu boleh pulang” 

Budi  : “memangnya aku sakit apa sih nek? Kok aku nginep di rumah sakitnya lama banget?” 

Nenek  : “kata dokter, kamu sakit paru-paru. Itu karena kamu sering tidur terlalu malam dan kamu juga sering di luar rumah 

      malam-malam”. 

(Budi terdiam) 

Nenek  : “nenek kan sudah sering bilang sama kamu, jangan suka main sampai larut malam karena angin malam tidak baik 

     untuk kesehatan kamu, apalagi kamu masih kecil. Tidak seharusnya kamu keluyuran malam-malam dengan anak 

                           yang usianya lebih tua dari kamu. Kalau sudah seperti ini bagaimana kamu bisa sekolah? Bagaimana kamu bisa 

                belajar? 

Budi  : “iya nek, aku minta maaf. Aku tidak akan seperti kemarin lagi”. 
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Cerita 2 

Tema Tujuan Aspek yang ingin 

dilatihkan 

Aspek yang ingin 

ditiru dari tokoh 

Kemampuan yang 

diharapkan 

Keterangan  

Jenis-jenis Minat Siswa dapat 

mengetahui 

berbagai macam 

minat 

 Mengembangkan 

kesukaan/kebiasa

an yang baik jadi 

minat 

 

Mampu 

mengembangkan 

minat yang sudah 

diketahui 

Siswa mampu 

mengenali 

kemampuan dirinya 

dan mengenali 

minatnya dengan 

baik 

 Siswa I berperan 

sebagai Anto 

 Siswa II berperan 

sebagai Asep 

 Siswa III berperan 

sebagai Budi 

 Siswa IV berperan 

sebagai Bu Guru 

 Siswa V berperan 

sebagai Nana 
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Adegan I : 

(tokoh: bu guru, Anto, Asep, Budi, dan Nana; setting: di sekolah) 

Bu guru : Anak-anak, untuk tugas hari ini adalah kalian membuat cerita tentang minat kalian lalu beri alasannya. Sudah tahu kan tadi 

    minat itu apa dan apa saja jenisnya? 

Siswa : Sudah Bu.. (Anto mengangkat tangan hendak bertanya) 

Anto : Bu, saya ingin bertanya. Tadi jenis-jenis minat itu apa saja ya bu? 

Bu guru : Kamu tadi memperhatikan ibu tidak? 

Anto : Tidak bu 

Sinopsis Cerita : 

 

Anto adalah siswa kelas V di SD swasta di Kabupaten Banyumas. Anto memiliki 3 sahabat yaitu Asep, Budi, dan Nana. 

Mereka berteman dari kecil, rumah mereka berdekatan. 

Suatu hari, bu guru memberikan tugas yang berhubungan tentang minat. Mereka diminta untuk menceritakan tentang 

minat yang mereka punya dan alasannya apa. Anto dan ketiga temannya sangat antusias mengerjakan tugas tersebut. 
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Bu guru : Tadi jenis-jenis minat itu ada minat avokasional dan minat vokasional. Minat avokasional itu minat untuk memperoleh 

    kepuasaan/hobi. Misal; petualangan, hiburan, apresiasi, dll. Sedangkan vokasional itu ketertarikan terhadap bidang-bidang 

    pekerjaan. Sudah jelas belum Anto? 

Anto : Sudah bu 

Bu guru : Baiklah, kalian boleh pulang sekarang. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya anak-anak 

Siswa : Iya bu.. Terimakasih bu guru.. 

(Siswa pun berdoa) 

 

Adegan II : 

(Tokoh; Anto, Asep, Nana, dan Budi; Setting: di lapangan) 

Asep : ngerjain PR bareng yuk.. 

Nana : ayo.. kita mau ngerjain PR dimana? 

Asep : di rumahku aja gimana? 

Nana : oke, ngerjain di rumahmu ya sep.. 
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Budi : oke, nanti kita ke rumahmu ya sep. 

 Anto, kamu kenapa diam saja? 

Anto : aku masih bingung, kira-kira aku minat di bidang apa ya? Hobi atau pekerjaan? 

Budi : oalaaah dalaahh… aku kira kamu lagi mikirin apa, ternyata lagi mikirin PR (hahahahaa) 

Anto : iya,aku masih bingung nih 

Nana : kamu itu sakit bingungannya belum sembuh-sembuh (hahahahaa… mereka tertawa) 

Budi : ya sudah, kamu pulang aja dulu.. barangkali nanti pas jalan pulang atau pas di rumah, kamu udah tau minatmu di bidang apa 

Anto : iya, kayaknya aku pulang dulu saja 

 

Adegan III:  

(tokoh; Anto, Asep, Budi, dan Nana. Setting; Rumah Asep) 

Mereka berempat serius mengerjakan PR. Si Anto pun sudah tidak bingung lagi memikirkan tentang minatnya. 

 

Adegan IV: 
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(Tokoh; bu guru, dan siswa. Setting; ruang kelas V) 

Bu guru : Pagi anak-anak.. sudah mengerjakan PR semua belum? 

Siswa : sudah bu 

Bu guru : sekarang ibu minta kalian membacakan tugas kalian di depan kelas. Di mulai dari Budi, ayo Budi maju sini! 

Budi : iya bu (Budi maju ke depan kelas) 

Budi : minat saya di bidang hobi/kesukaan, saya menyukai hiburan, saya tertarik pada musik. Alasan saya karena ingin menjadi 

penyanyi atau musisi. Terima kasih 

bu guru : bagus Budi, beri tepuk tangan untuk Budi 

(Prok…. Prok….. Prok….. Semuanya tepuk tangan) 

Bu guru : selanjutnya Nana. Ayo maju Nana! 

Nana : teman-teman, minat saya di bidang pekerjaan. Saya menyukai pekerjaan yang tidak terlalu menantang. Saya tertarik dengan 

dunia mengajar, alasannya tentu saja karena saya ingin jadi guru. 

(semua siswa sudah membacakan PR mereka, masih kurang Anto yang belum) 

Bu guru : yang belum maju tinggal Anto, ayo Anto maju, ceritakan minatmu pada teman-temanmu. 
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Anto : minat saya di bidang hobi/kesukaan. Saya suka berpetualang bu, saya tertarik pada tempat-tempat baru, suasana baru, 

pemandangan baru, dan saya ingin terkenal. 

Bu guru : terkenal bagaimana to? 

Anto : ya saya ingin jadi host acara my trip my adventure bu, kan bisa jadi terkenal bu.. 

(Hahahahaa… semuanya tertawa mendengar alasan Anto) 

 

Adegan V: 

(tokoh; bu guru dan siswa. Setting; ruang kelas) 

Bu guru : Nah, semuanya sudah menceritakan minatnya masing-masing. Ibu harap, kalian mampu mengembangkan minat kalian 

    dengan baik. 

Siswa : Iya bu.. 



215 

 

 

Cerita 3 

Tema Tujuan Aspek yang ingin 

dilatihkan 

Aspek yang ingin 

ditiru dari tokoh 

Kemampuan yang 

diharapkan 

Keterangan  

Minat Belajar 

Matematika 

Siswa dapat tertarik 

dengan matematika 

 Mampu 

memperhatikan 

guru yang 

sedang 

mengajar 

 Mampu tertarik 

dengan 

matematika 

Rasa tertarik kepada 

mata pelajaran 

matematika, dan 

kesan yang positif 

terhadap 

matematika 

Siswa mampu 

merubah pola pikir 

tentang pelajaran 

matematika yang 

negative menjadi 

positif 

 Siswa I berperan 

sebagai Doni 

 Siswa II berperan 

sebagai Rizki 

 Siswa III berperan 

sebagai Mala 

 Siswa IV berperan 

sebagai Bu guru 

 Siswa V berperan 

sebagai Asep 

 

 

 

 

 

  



216 

 

 

Sinopsis Cerita: 

 

Di kelas V SD Maju Sukses, terdapat beberapa anak yang istimewa sekali. Dari anak yang pintar, biasa-biasa saja dan di 

bawah rata-rata. Ada juga yang aktif di kelas dan ada juga yang pasif ketika pelajaran. 

Doni dan ketiga temannya termasuk siswa yang biasa-biasa saja. Namun, yang paling seenaknya sendiri itu Doni. Doni 

sering melakukan apa saja tanpa memikirkan konsekuensinya, dan Doni juga jarang sekali mengerjakan PR. 

Suatu hari, bu guru memberikan PR yang lumayan banyak. Doni dan teman-temannya mulai mengeluh karena terlalu 

banyak PR, terutama PR matematika. Doni sampai berpikiran kenapa hanya matematika saja yang paling banyak PR-nya? 

Teman-teman Doni punya inisiatif untuk membuat kelompok belajar khusus untuk mata pelajaran matematika saja. Ketiga teman 

Doni mengajak Doni untuk gabung, tetapi Doni menolak. 
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Adegan I: 

(Tokoh; Doni, Rizki, Mala, dan Farah. Setitng; di jalan ketika pulang sekolah) 

Doni : Bu guru kok tega banget ya, ngasih PR matematika sebanyak itu. Kalau kaya gini aku tambah gak suka sama matematika. 

Mala : jangan kaya gitu Don, bu guru ngasih PR banyak karena bu guru pengen kita pinter. 

Doni : tapi yang gak ngasih PR sebanyak itu juga, kan capek sih.. 

Rizki : emang kamu capek ngapain Don? 

Doni : lah dikira ngerjain PR emang ga bikin capek apa? Kan capek sih, capek fisik dan capek pikiran juga. 

Farah : kamu mah berlebihan Don.. biar gak capek, gimana kalau kita buat kelompok belajar khusus untuk mata pelajaran 

Matematika? Ada yang setuju gak? 

Mala : ide bagus tuh.. nanti kita saling ngajarin, ketika ada temen yang gak paham, kita bantu jelasin dan ngajarin teman kita sampai 

paham. Kalau aku sih setuju-setuju aja, gimana kamu Riz? Don? Setuju gak? 

Rizki : aku sih setuju banget, kamu gimana Don? 

Doni : aku males ah, aku kurang tertarik, lain kali aja ya.. 

Farah : lah tadi ngeluh katanya capek, kita bantu biar gak capek malah kamu nya gak mau. Ya sudah kalau begitu. 
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Adegan II: 

(tokoh; Doni. Setting; rumah Doni) 

Doni : Haadddduuuuuh….. aku gak bisa ngerjain.. kenapa susah banget? Udah lah aku nyerah, lagian matematika itu itu gak penting, 

besok aku nyontek Rizki atau teman yang lain saja lah, sekarang aku tidur.. 

(Doni pun tidak melanjutkan mengerjakan PR nya) 

 

Adegan III: 

(Tokoh; Bu guru dan siswa. Setting; Ruang kelas) 

Bu guru : bagaimana PR nya sudah selesai semuanya kan? 

Siswa : ada yang sudah, ada yang belum bu.. 

Bu guru : masih banyak yang belum selesai? 

Siswa : lumayan bu 

Bu guru : oke, tidak apa-apa.. kita kerjakan bersama 

Siswa : iya bu 
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Bu guru : Doni kemana ya? Ada yang tahu Doni dimana? Sebelum pelajaran in, ibu masih lihat Doni di kelas tapi kok sekarang gak 

    ada ya? Coba salah satu cari Doni. 

(salah satu siswa pergi mencari Doni) 

Bu guru : Ibu heran sama Doni, setiap mata pelajaran matematika pasti dia menghilang atau bahkan tidak berangkat sekolah. Ada 

    yang tahu Doni kenapa seperti itu? 

Siswa : tidak bu 

 

Adegan IV: 

(Tokoh; Bu guru dan Doni. Setting; Ruang Guru) 

Bu guru : Duduk sini Don (sambil mempersilahkan duduk) 

Anto : iya bu, sebelumnya ada perlu apa ibu memanggil saya? 

Bu guru : ibu ingin tanya sama kamu, kenapa kamu selalu menghilang setiap ada pelajaran matematika? Dan kenapa kamu tidak 

    pernah mengumpulkan PR matematikamu? 

Anto : itu karena saya tidak tertarik dengan pelajaran matematika bu, bagi saya matematika itu susah dan gak ada gunanya 
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Bu guru : Oh, jadi seperti itu.. Coba kamu ubah pola pikirmu yang seperti itu, anggap matematika itu menyenangkan, kamu tidak bisa 

    hidup tanpa matematika. Hitung-hitungan yang setiap hari kita pakai itu termasuk matematika loh, apa benar kita tidak 

    butuh matematika di hidup kita? (penjelasan bu guru semakin panjang) 

Doni : emmm… (Doni merenung sejenak) 

Bu guru : bagaimana Doni?  

Doni : saya akan mulai mencoba merubah pola pikir saya yang tadinya benci matematika jadi suka terhadap mata pelajaran 

matematika. 

(semenjak itu Doni jadi tidak sering menghilang ketika pelajaran matematika, Doni pun mulai rajin mengumpulkan PR nya). 
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Cerita 4 

Tema Tujuan Aspek yang ingin 

dilatihkan 

Aspek yang ingin 

ditiru dari tokoh 

Kemampuan yang 

diharapkan 

Keterangan  

Motivasi Belajar 

Matematika 

Siswa dapat 

mempunyai 

motivasi untuk 

memperoleh nilai 

matematika yang 

baik 

 Menghargai 

pemberian 

orang lain 

sebagai tanda 

keberhasilan 

setelah 

memperoleh 

nilai yang 

tinggi 

Mempunyai 

motivasi belajar, 

terutama motivasi 

belajar matematika 

Siswa mampu 

menghargai apapun 

yang telah diberi 

oleh orang lain 

 Siswa I berperan 

sebagai Reza 

 Siswa II berperan 

sebagai Ayah Reza 

 Siswa III berperan 

sebagai Mila 

 Siswa IV berperan 

sebagai Ibu Mila 

 Siswa V berperan 

sebagai Pak Guru 
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Sinopsis Cerita: 

Reza adalah siswa yang selalu medapat peringkat terendah di kelasnya, sedangkan Mila selalu mendapatkan peringkat 

tertinggi di kelas. Reza selalu ingin tahu apa yang membuat Mila selalu mendapatkan peringkat teratas. Padahal setiap hari Reza 

belajar, dan ikut les tetapi ia selalu mendapatkan peringkat terbawah. 

Ayah Reza tidak tega melihat usaha anaknya yang selalu gagal, karena ayah setiap hari melihat Reza selalu mencoba untuk 

memperbaiki nilai dan peringkatnya di kelas. Ayah bertanya saat ini Reza sedang menginginkan apa, agar ayah mengusahakan 

untuk Reza, jika suatu saat nanti usaha Reza sudah membuahkan hasil ayah akan memberikan apa saja yang Reza inginkan. Reza 

mengingkan jalan-jalan ke luar negeri bersama ayah ibunya, karena semenjak ayah dan ibu bercerai Reza sudah tidak pernah pergi 

bersama kedua orang tuanya. Ayahpun  
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Adegan I: 

(tokoh; pak guru, ayah Reza, Ibu Mila, Mila, dan Reza. Setting: Sekolah, ketika pengambilan rapor) 

Pak guru : Selamat ya bu, Mila mendapatkan peringkat pertama lagi 

Ibu Mila : Terima Kasih Pak 

Pak Guru : Selanjutnya orang tua dari Reza Putra, silahkan maju pak 

Ayah Reza : Iya, saya pak 

Pak Guru : Pak, Peringkat Reza masih sama seperti ulangan harian sebelumnya, Reza berada di peringkat bawah. Di rumah 

      belajarnya Reza bagaimana ya pak? 

Ayah Reza : (menghela nafas) Reza di rumah selalu belajar, di rumah dia juga les matematika dan les mata pelajaran lainnya.  

Pak guru : Ooh seperti itu, mudah-mudahan di ujian kenaikan kelas nilai dia berubah menjadi lebih baik ya pak. 

Ayah Reza : saya juga menginginkan seperti itu pak. Ya sudah, saya permisi dulu ya pak. Terima kasih 
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Adegan II: 

(tokoh; Reza dan Mila. Setting: halaman sekolah) 

Reza : kamu dapat peringkat atas lagi ya Mil? 

Mila : iya Rez, kamu sih? 

Reza : masih sama Mil 

Mila : Udah Rez, kamu jangan sedih. Pasti nantinya nilai kamu juga akan berubah jadi lebih baik 

Reza : tapi kapan Mil? Aku gak mau ayah kecewa terus sama aku 

Mila : gimana kalau kita belajar bareng Rez, nanti aku ngajarin kamu, gimana kamu mau? 

Reza : kamu serius mau ngajarin aku? 

Mila : iya, gak lama lagi ada olimpiade matematika, kamu mau coba ikut gak? 

Reza : aku gak yakin sama kemampuanku Mil 

Mila : Aduh Rez, jangan putus asa gitu dong, belum juga bertarung udah nyerah gitu, ikut aja ya.. nanti kita belajar bareng, aku janji 

bakal ngajarin kamu sampai bisa 

Reza : Oke, tapi aku minta ijin ayah dulu ya 
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Mila : Oke deh, mulai besok kita belajar bareng ya 

Reza : Okee 

 

Adegan III: 

(Tokoh; Ayah Reza dan Reza. Setting; Ruang keluarga) 

Reza : Ayah… (sambil menunjukan selebaran formulir pendaftaran olimpiade matematika) 

Ayah : Ini apa Rez? 

Reza : Reza ingin ikut olimpiade matematika yah 

Ayah : kamu yakin Reza?  

Reza : Iya ayah, Reza yakin.. kalaupun Reza nantinya tidak dapat juara, paling gak Reza punya pengalaman ikut olimpiade 

Matematika 

Ayah : Ya sudah kalau kamu yakin, nanti ayah akan daftarkan kamu 

Reza : terimakasih ayah.. 

Ayah : Iya,, ayah akan janji sama kamu, kalau kamu dapat juara di tiga besar, ayah akan menuruti semua keinginan kamu 
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Reza : benarkah ayah? 

Ayah : Iya, ayah janji. Nah, kamu minta apa dari ayah? 

Reza : Reza cuma ingin pergi bareng ayah dan ibu 

Ayah : Baiklah, kalau kamu dapat juara di tiga besar, kita akan jalan-jalan sama ibu juga. 

Reza : Aaaaassssiiiiikkk…. 

(Setiap hari Reza dan Mila selalu belajar bersama, dengan sabar Mila mengajari Reza yang kemampuannya jauh di bawah dia) 

 

Adegan IV: 

(Tokoh; Reza dan Mila. Setting: di tempat olimpiade) 

Hasil perlombaan akan segera diumumkan, yang diumumkan terlebih dahulu adalah peringkat-peringkat terendah. Sampai peringkat 

ketiga nama Reza dan Mila belum disebut, Reza dan ayahnya sangat khawatir. Semua juara sudah diumumkan dan ternyata Reza 

mendapatkan peringkat kedua, sedangkan Mila mendapat peringkat pertama. Reza sangat tidak percaya, begitu juga dengan ayahnya. 

Reza : Ayah, aku dapat juara kedua.  

Ayah : Iya Reza, kamu dapat juara kedua, ayah sangat bangga sama kamu nak 
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Reza : makasih ayah.. 

Mila : Reza, selamat ya..  akhirnya kamu bisa buktiin kalau kamu bisa 

Reza : Iya Mil, makasih juga karna kamu udah mau ngajarin aku 

Mila : Iya sama-sama, kamu harus tingkatkan dan pertahankan keberhasilanmu ini ya Rez 

Reza : Pasti Mil, sekali lagi terimakasih ya.. 

Mila : Iya, aku pulang duluan ya.. Dah 

 

Adegan V: 

(Tokoh; Reza dan ayah. Setting; di rumah) 

Ayah : Reza, ayah kan sudah janji sama kamu kalau kamu dapat juara di tiga besar, ayah akan ajak kamu dan ibu jalan-jalan  

Reza : Ayah serius nih? 

Ayah : Iya, tadi ayah sudah telfon ibu kalau besok kita akan jalan-jalan ke Singapur 

Reza : Singapur yah? Hoorreeeeee 
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Cerita 5 

Tema Tujuan Aspek yang ingin 

dilatihkan 

Aspek yang ingin 

ditiru dari tokoh 

Kemampuan yang 

diharapkan 

Keterangan  

Guruku yang baik 

hati 

Siswa mampu 

menyukai gurunya, 

dan tahu tentang 

karakteristik 

gurunya 

 Tidak boleh 

membenci guru 

 Belajar 

mengenal 

karakteristik 

guru agar 

nantinya 

mengerti sikap 

macam-macam 

guru 

Menghormati guru 

dengan berbagai 

macam karakteristik 

Mampu 

menghormati guru 

dan orang lain yang 

lebih tua 

 Siswa I berperan 

sebagai Aan 

 Siswa II berperan 

sebagai Jojon 

 Siswa III berperan 

sebagai Sari 

 Siswa IV berperan 

sebagai Junet 

 Siswa V berperan 

sebagai Bu guru 
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Sinopsis Cerita: 

 

Pada suatu hari di SD Harapan Ibu, di kelas 5 terjadi kehebohan karena wali kelas mereka akan pindah tugas (mutasi). Ada 

yang senang dan banyak juga yang sedih. Bu Guru telah lama mengajar di SD Harapan Ibu, banyak siswa yang sangat berat hati 

ditinggalkan oleh bu guru yang sangat diidolakan selama ini. 

Setelah bu guru pergi, datang guru baru. Yang menggantikan adalah seorang ibu guru juga, tetapi bu guru baru sangat berbeda 

dengan bu guru lama. Bu guru baru sangat galak, disiplin, tegas, dan jarang tersenyum, semua siswa takut ketika diajar olehnya. 

 

Adegan I: 

(Tokoh; Aan. Junet. Jojon, dan Sari. Setting; depan kelas) 

Junet : Teman-teman, kalian sudah tahu belum kalau Bu Ning mau pindah dari sekolah kita? 

Sari : Iya, kita semua sudah tahu 

Aan : Kenapa Bu Ning harus pindah sekolah sih, aku takut kalau guru penggantinya Bu Ning lebih galak dari Bu Ning 

Jojon : Iya an, aku juga takut. Memangnya kapan Bu Ning pindah? 



230 

 

 

Junet : Katanya sih besok, kemungkinan lusa kita sudah punya guru baru 

Aan : Mudah-mudahan guru baru lebih baik dari Bu Ning ya teman-teman 

Sari, Junet, Jojon : Iyaa 

 

Adegan II: 

(Tokoh; guru baru, dan para siswa. Setting; di Ruang Kelas) 

Guru baru : Assalamu‟alaikum anak-anak, selamat pagi!? (dengan suara yang sangat tegas) 

Siswa : Wa‟alaikumsalam wr. wb. selamat pagi bu guru 

Guru baru : Perkenalkan, nama saya Bu Lala. Ibu adalah wali kelas kalian yang baru. perlu kalian tahu, ibu sangat tidak suka kalau 

       murid-murid ibu terlambat masuk sekolah, tidak mengerjakan, apalagi mencontek disaat ujian, kalian harus benar-benar 

       disiplin, rajin, dan jujur. Mengerti tidak? 

Siswa : Mengerti bu 
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Adegan III: 

(Tokoh; Aan dan teman-temanya. Setting; di jalan ketika pulang sekolah) 

Sari : Tadi selama pelajaran aku takut banget bikin salah, aku takut ketahuan ngantuk, soalnya tadi aku ngantuk banget 

Jojon : Aku takut kalau besok pagi telat masuk sekolah 

Junet : Kalau aku, takut diajar sama Bu Lala 

Aan : Jangan takut teman-teman, kita sebentar lagi kan kelas 6 jadi kita tidak akan bertemu Bu Lala setiap hari seperti sekarang 

Sari : Iya juga ya.. ya sudah, kita bertahan ya teman-teman 

 

Adegan IV: 

(Tokoh; Bu Lala, dan siswa. Setting; di ruang kelas) 

Selama di kelas, Bu Lala ngomel-ngomel terus, ada siswa yang nguap aja diomelin, anak-anak merasa benar-benar tidak nyaman 

diajar oleh Bu Lala, mereka semua merindukan Bu Ning. Sampai suatu hari sepulang sekolah, Aan dan teman-temannya bertemu Bu 

Ning di sebuah toko. 

Aan : Eh teman-teman, itu Bu Ning bukan ya? 
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Junet : Iya an, itu Bu Ning. Kita sapa yuk! 

Aan dkk : Assalamu‟alaikum bu 

Bu Ning : Wa‟alaikumsalam, eh.. Aan, Junet, Jojon, Sari. Baru pulang ya? Gimana sekolah dengan guru baru? Seneng kan? 

Sari : Tidak bu, kami lebih suka diajar Bu Ning daripada guru baru 

Bu Ning : Lah memangnya kenapa? 

(Lalu Aan dan teman-temannya menceritakan semuanya pada Bu Ning) 

Bu Ning : Mungkin Bu Lala ingin kalian menjadi anak yang punya kualitas di masa depan, Bu Lala seperti itu karna beliau tipe orang 

     yang tegas dan sangat disiplin. Jadi kalian jangan terlalu benci dengan Bu Lala, biasanya guru yang seperti itu akan slalu 

    diingat oleh kalian. Cari sisi baik dari Bu Lala, agar kalian tidak menilai Bu Lala hanya dari sisi negatifnya saja. 

Jojon : Ooh… seperti itu ya bu, kami akan mencobanya bu 

(Mereka pun mulai positif thinking kepada Bu Lala, dan sepertinya omongan Bu Ning ada benarnya, tidak selamanya orang lain akan 

terlihat buruk di mata, pasti ada satu hal kebaikan yang dia punya). 
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Cerita 6 

Tema Tujuan Aspek yang ingin 

dilatihkan 

Aspek yang ingin 

ditiru dari tokoh 

Kemampuan yang 

diharapkan 

Keterangan  

Tips belajar 

matematika dengan 

mudah 

Siswa mampu 

menemukan cara 

mudah untuk 

belajar matematika 

 Kemampuan 

untuk 

memecahkan 

suatu masalah 

Tidak mudah putus 

asa dalam 

mengerjakan soal 

matematika, dan 

mampu berusaha 

untuk menemukan 

jawaban dari soal-

soal tersebut 

Mampu 

menemukan cara 

yang tepat untuk 

belajar matematika 

 Siswa I berperan 

sebagai Aan 

 Siswa II berperan 

sebagai Jojon 

 Siswa III berperan 

sebagai Sari 

 Siswa IV berperan 

sebagai Junet 

 Siswa V berperan 

sebagai Bu guru 
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Sinopsis Cerita: 

 

Aan adalah siswa kelas 5 yang masih susah untuk belajar matematika, dia selalu mendapat nilai matematika yang paling 

rendah di kelasnya. Dia selalu susah mencari cara belajar matematika yang cocok untuknya. Padahal dia sudah mengikuti les dimana-

mana, tapi hasilnya masih sama. Nilai matematika Aan masih belum berubah. 

Teman-teman Aan juga ikut membantunya agar nilai Aan bisa berubah menjadi tinggi. Aan sangat berterimakasih kepada 

teman-temannya karena sangat peduli padanya.  

 

Adegan I: 

(tokoh; Aan, Sari, Juned,, dan Jojon. Setting; di rumah Aan) 

Aan : teman-teman, aku udah capek dapat nilai matematika yang rendah terus. Aku pengen sekali-kali dapat nilai bagus. 

Juned : ya kamu haris belajar dong An.. 

Aan : udah ned, tapi gak tau kenapa ga ada yang nyantol dipikiranku 

Sari : mungkin kamu butuh cara belajar matematika yang jitu An, biar kamu langsung pinter matematika 
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Aan : mungkin juga Sar 

 

Adegan II: 

(Tokoh; Aan, dkk. Dan bu guru. Setting; ruang kelas) 

Bu guru: Anak-anak halaman 27 untuk PR ya, nomernya dari 1-15 harus dikerjakan semua ya 

Aan,dkk : iyaa buu 

(pulang sekolah) 

Jojon : kenapa PR nya banyak sekali ya? Kalo kaya gini aku jadi ga bisa main dong 

Juned : iya nih.. bu guru tumben banget ngasih PR nya banyak, kan kasihan si Aan  

Aan : kenapa kasihan sama aku? Justru dengan adanya banyak PR, aku jadi bisa belajar untuk menyelesaikannya 

Sari : kamu yang semangat ya an.. pasti kamu bisa 
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Adegan III: 

(Tokoh; Aan, Sari, Jojon, dan Juned. Setting; Di rumah Sari) 

Sari : Yuk, kita mulai ngerjain PR nya, biar kita bisa main kalo udah selese semua 

Aan : Yuk.. tapi aku ajarin ya 

Sari : Iya,, iya,, 

Jojon : An, ini aku tadi di kasih buku sama kakakku. Katanya sih buku tentang cara mudah belajar matematika, nih coba kamu baca 

barangkali ada cara yang pas buat kamu belajar matematika 

Aan : Waah makasih banget ya jon, nanti aku pasti bakal baca 

Jojon : Iya sama-sama an, kita kan teman jadi harus saling bantu 

Sari : Iya bener banget tuh Jon, jadi sekarang kamu gak perlu khawatir lagi ya an 

Juned : Maaf ya aku telat, tadi aku disuruh mamaku belanja 

Aan, Sari, Jojon : Hahahaa… iya ned, gak papa kok 

(lalu mereka mengerjakan PR bersama) 
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Adegan IV: 

(Tokoh; Aan. Setting; Di rumah Aan) 

Aan : coba aku baca buku yang tadi Jojon kasih, barangkali ada cara yang pas buat gantiin cara belajarku selama ini 

(Aan mulai membacanya) 

Aan : selama ini aku kan susah banget di perkalian, sekarang aku bisa menghitung perkalian cuma dengan jari saja. Ini dinamakan 

          model Jarimatika. Ooh.. aku suka.. aku suka.. aku akan mempraktikannya aah (Aan pun mulai mencobanya) 

 

Adegan V: 

(Tokoh; Bu guru, Aan dkk. Setting; Di sekolah) 

Bu Guru : coba keluarkan PR kalian, Ibu ingin lihat PR kalian 

(para siswa mengeluarkan PR yang sudah mereka kerjakan) 

Bu Guru : Waaah Aan, PR kamu betul semua. Di kelas ini cuma kamu yang betul semua, beri tepuk tangan untuk Aan 

Prook… Prook.. Prookk… 

Teman-teman Aan : Selamat ya An.. 
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Sari : Kamu hebat sekali An, kamu udah bisa nerapin salah satu cara dari buku yang dikasih Jojon kemarin ya An? 

Aan : Iya Sar, makasih banyak ya Jon.. 

Jojon : Iya An, sama-sama.. santai aja sih, kita kan udah berteman dari kecil.. 

Juned : Santai kaya di pantai ya Jon? Hahahaaa 
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Cerita 7 

Tema Tujuan Aspek yang ingin 

dilatihkan 

Aspek yang ingin 

ditiru dari tokoh 

Kemampuan yang 

diharapkan 

Keterangan  

Belajar matematika 

yang 

menyenangkan 

Siswa mampu 

menyukai 

matematika dan 

tidak takut kalau 

matematika itu sulit 

 kemampuan 

merubah pola 

pikir yang 

tadinya tidak 

suka 

matematika 

diubah jadi 

suka  

Berusaha untuk bisa 

walaupun 

sebenarnya dia 

tidak suka 

Mampu merubah 

pola pikir yang 

tadinya negative 

menjadi positif 

 Siswa I berperan 

sebagai Maul 

 Siswa II berperan 

sebagai Udin 

 Siswa III berperan 

sebagai Hasan 

 Siswa IV berperan 

sebagai Juju 

 Siswa V berperan 

sebagai Pak Guru 
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Sinopsis Cerita: 

 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang sangat ditakuti oleh siswa, banyak siswa yang beralasan karena matematika 

sangat susah untuk dipahami, malas menghitung rumus-rumus, selalu dapat nilai rendah di pelajaran matematika, dsb. Hal ini dialami 

juga oleh Maul dan ketiga temannya. Mereka selalu malas kalau ada pelajaran matematika, karena dis sekolahnya, yang mengajar 

matematika itu sudah tua jadi kurang menyenangkan. Cara mengajarnya pun masih seperti jaman dulu, sampai akhirnya mereka 

menemukan guru baru yang menyenangkan, cara mengajarnya selalu dengan model-model baru, susasana baru tiap pertemuan. Hal 

ini sangat disukai oleh Maul dan teman-temannya. 

 

Adegan I: 

(Tokoh; Maul, dkk. dan Pak Guru Lama. Setting: Di Sekolah) 

Pak Guru mulai menjelaskan dan anak-anak mulai mengantuk dan bosan 

Maul: Hadduuuh.. aku gak paham sama yang dijelasin pak guru nih  

Hasan : Iya nih, aku juga ul.. 
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Udin : Kalian brisik banget sih, emang kalian lagi ngomongi apa ya? 

Hasan : Kita gak lagi ngomongin apa-apa kok din 

Pak Guru : Kenapa brisik sekali di belakang? Udin, Hasan, Maul cepat ke depan dan jawab pertanyaan dari saya 

Maul : Mampus deh, mana aku belum paham sama soal ini 

Hasan : Sama ul, habislah kita.. 

Juju : Kalian sih pake brisik 

 

Adegan II: 

(Tokoh; Maul, dkk. Setting: Di Jalan waktu pulang sekolah) 

Juju : Gimana rasanya tadi waktu kalian disuruh maju sama pak guru? 

Maul : Apaan sih kamu Ju? Gak lucu tau 

Udin : Iya nih Juju, kamu sih enak tadi gak diusurh maju, coba tadi kamu ikut maju juga 

Hasan : gak usah senyam senyum deh kamu Ju 

Juju : Hahahaa… iya deh maaf.. maaf.. lah salahnya kalian sendiri sih rame 
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Maul : Aku pengen banget kalo ada guru baru buat ganttin pak guru, biar kita bisa ngerjain soal matematika 

Hasan : Iya, mudah-mudahan ya 

 

Adegan III: 

(Tokoh; Maul, dkk. dan Pak Guru Baru. Setting; di Ruang Kelas) 

Maul : Pak guru kok tumben banget ya belum dating? 

Udin : Iya, mungkin telat..  

Hasan : Udah.. Udah.. jangan ada yang brisik, pak guru datang tuh 

Juju : Waah..ganteng banget tuh pak guru 

Pak Guru Baru : Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama saya Anton, saya akan menggantikan Pak Budi guru lama kalian 

(anak-anak bersorak gembira) 
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Adegan IV: 

(Tokoh; Maul, dkk. Setting; di taman bemain) 

Udin : aku lebih suka  diajar sama pak Anton dibanding pak Budi. 

Juju : Iya sama, aku juga. Pak Anton lebih ngerti apa mau kita, ngajarnya juga lebih santai tapi bisa dipahami 

Maul : bener banget tuh Ju, pak Anton kalo ngajar kadang-kadang juga diselingi permainan jadi kita gak bosen ya 

Hasan : sekarang aku jadi ngerti soal-soal matematika, dan aku juga bisa menjawab soal matematika 
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Cerita 8 

Tema Tujuan Aspek yang ingin 

dilatihkan 

Aspek yang ingin 

ditiru dari tokoh 

Kemampuan yang 

diharapkan 

Keterangan  

Cerdas Cermat Siswa mampu 

bersaing secara 

jujur dan sportif 

dalam sebuah 

pertandingan 

 Kemampuan 

untuk bersaing 

di perlombaan 

Berusaha untuk 

bersikap jujur dan 

sportif ketika 

mengikuti sebuah 

pertandingan 

Mampu bersaing 

dengan jujur dan 

sportif 

 Siswa I berperan 

sebagai Susi 

 Siswa II berperan 

sebagai Santi 

 Siswa III berperan 

sebagai Ahmad 

 Siswa IV berperan 

sebagai Dani 

 Siswa V berperan 

sebagai Pak Guru 
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Sinopsis Cerita: 

Di Kabupaten Budi Luhur akan diadakan lomba cerdas cermat antar sekolah dasar, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. 

Masing-masing sekolah mengirimkan perwakilannya, dua dari masing-masing kelas. Yang mewakili kelas 5 adalah Susi dan Ahmad. 

Mereka berangkat ke Kabupaten pagi-pagi sekali, mereka berdua didampingi oleh guru pendamping. Wali kelas mereka akan 

menyusul.  

Cerdas cermat kali ini adalah satu lawan satu, bukan grup. Susi akan melawan SD lain yang diwakili oleh Dani, dan Ahmad 

akan melawan Santi dari SD lain. Nanti dari pertandingan pertama, akan didapatkan pemenang, lalu ditandingkan lagi untuk melawan 

peserta lainnya dan pemenangnya akan maju ke final dan menjadi juara. 

 

Adegan I: 

(Tokoh; Susi, dan Ahmad. Setting; Di Kabupaten) 

Susi : Mad, aku gerogi nih.. aku takut kalo salah jawab 

Ahmad : Aku juga, tapi kita gak boleh takut.. harusnya kita bangga karena udah mewakili sekolah dan kelas kita. 

Susi : Iya mad..  
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Adegan II: 

(Tokoh; Susi, dan Dani. Setting: tempat perlombaan) 

Pak Guru : Semuanya sudah siap? saya akan membacakan peraturannya terlebih dahulu. Kalian boleh menjawab soal ketika soal 

      selesai dibacakan, dan kalian harus memencet bel yang sudah ada di depan kalian. Suah mengerti beluma anak-anak? 

Peserta : Sudah pak.. 

Pak Guru : Baiklah, saya akan mulai soal yang pertama. Apa rumus lingkaran? 

Teeettt…. Teett… (Susi menjawab) 

Susi : Jawabannya adalah Pi kali R kuadrat 

Pak Guru : Ya betul.. ke soal berikutnya.. 

(Pak Guru pun membacakan soal demi soal) 

 

 

 

 



247 

 

 

Adegan III: 

(Tokoh; Ahmad, Susi, Santi, Dani, dan Pak Guru. Setting; Di perlombaan) 

Pak Guru : Dari hasil yang didapatkan tadi, ada tiga pemenang. Juara ketiga, dengan perolehan nilai 982 diraih oleh Dani dari SD 

      Majujaya. Dan juara kedua dengan perolehan nilai 1033 diraih oleh Ahmad dari SD Makmur Sejati. Dan yang kita 

      tunggu-tunggu adalah juara pertama dengan nilai 1170 diraih oleh Santi dari SD Kasih Ibu. 

Susi : Selamat ya mad, kamu bisa mendapatkan juara 2, aku ikut seneng 

Ahmad : Iya Sus, makasih ya.. kamu jangan kecil hati ya, lain kali pasti kamu bisa dapat juara.  

Susi : Aahh,, aku gak papa kok, aku biasa aja. Aku udah seneng bisa ikut lomba, aku jadi punya pengalaman banyak 

Ahmad : Syukurlah kalo begitu, aku ikut seneng dengernya. Yuk kita cari pak guru 

Susi : Yuk 
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Adegan IV: 

(Tokoh; Susi, Ahmad, dan Pak Guru. Setting; Masih di tempat lomba) 

Susi : Mad, itu pak guru bukan ya? 

Ahmad : Iya bener, itu pak guru.. 

Ahmad dan Susi pun menghampiri pak guru 

Ahmad : Pak guru.. 

Pak guru : Ya ampun mad, bapak dari tadi nyariin kamu sama Susi. 

Ahmad : Maaf pak, tadi kami beli jajan dulu 

Pak guru : Ya sudah gak papa, Mad.. bapak sangat bangga sama kamu, kamu sudah jadi kebanggaan sekolah, kamu sudah berhasil 

mengharumkan nama sekolah diajang cerdas cermat matematika ini. 

Ahmad : Iya pak, sama-sama. Saya juga berterimakasih karena bapak sudah mengajari saya sampai saya pintar. 

Pak Guru : Aah sudah.. sudah.. mari kita pulang. 
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Lampiran 17 

 

 

PENILAIAN HASIL 
LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

LAISEG 
 

Hari, Tanggal Layanan :  ........................................................  

  Jenis Layanan   :  Penguasaan konten teknik modeling 

Media Video   Pemberi Layanan  :  Rosyida Nur Zulfah    

                            

Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat. 

1. Topik-topik apakah yang telah dibahas melalui layanan tersebut? 

....................................................................................................................................................

.... 

2. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang Anda peroleh dari layanan tersebut? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........ 

3. Bagaimanakah perasaan Anda setelah mengikuti layanan tersebut? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....... 

4. Hal-hal apakah yang akan Anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........ 

5. Apakah layanan yang Anda ikuti berkaitan langsung dengan masalah yang Anda   alami? 

a. Apabila ya, keuntungan apa yang Anda peroleh? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........ 

b. Apabila tidak, keuntungan apa yang Anda peroleh? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....... 

6. Tanggapan, saran, pesan atau harapan apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemberi 

layanan? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........ 

          Secang, September 2015 

 

 

 

                   .................................... 
*) Coret salah satu  

 

RAHASIA 
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Lampiran 18 

DAFTAR SISWA KELAS V 

SD NEGERI MANGGUNGAN 

 

NO. NOMOR 

INDUK 

NAMA JENIS 

KELAMIN 

1. 2074 Ahmad Wildan Mubarok Laki-laki 

2. 2086 Ifan Juniansah Laki-laki 

3. 2114 Gilang Ramadan A.P. Laki-laki 

4. 2118 Ida Yuliana Perempuan 

5. 2119 Imam Aji Purnomo Laki-laki 

6. 2120 Khamim Nur Fitron Laki-laki 

7. 2125 Rino Alfiandra Laki-laki 

8. 2146 Ahmad Muzaki Laki-laki 

9. 2131 Azhar Khikma Maulana Laki-laki 

10. 2133 Egi Dwi Saputra Laki-laki 

11. 2135 Karunia Dipta Pramesti Perempuan 

12. 2137 Nasiyah Karina Ramdani Perempuan 

13. 2138 Raisa Halimatussa‟diyah Perempuan 

14. 2139 Rifatul Khasanah Perempuan 

15. 2140 Risky Aziz Ramadani Laki-laki 

16. 2141 Sendi Bayu Pratama Laki-laki 

17. 2142 Syamsul Hidayat Laki-laki 

18. 2143 Zefri Lutfiandi Laki-laki 

19. 2144 Zulfa Lutfiatur Rohmah Perempuan 

20. 2145 Mutia Sayida Nayisa Perempuan 

21. 2151 Riyas Ihza Idris Afandi Laki-laki 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 

 

 

No. 
Hari,Tanggal, 

Jam 

Jam 

Pemb. 

Sasaran 

Kegiatan 
Tujuan 

Kegiatan 

Layanan/Pendukung 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Proses Hasil 

1 Selasa, 9 

November 

2015 

10.00-

11.00 

WIB 

Kelas V Mengetahui 

Minat Belajar 

Matematika 

siswa sebelum 

Treatmen 

Aplikasi instrumen 

(skala minat belajar 

matematika) 

- Siswa mengisi item skala 

minat belajar matematika 

dengan baik dan rapi, ada 

beberapa pernyataan yg 

kurang dipahami, setelah 

dijelaskan dan diberikan 

contoh mereka dapat 

memahami maksud dari 

pernyataan tersebut dan 

dapat menyelesaikan 

pengisian skala 

penerimaan diri tersebut 

Peneliti memahami 

minat belajar siswa 

sebelum treatment,  

khususnya pada mata 

pelajaran matematika  

         

 

 

 

MINGGU    : I 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang,  November 2015 

Peneliti 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 

 

 

No. 
Hari,Tanggal, 

Jam 

Jam 

Pemb. 

Sasaran 

Kegiatan 
Tujuan 

Kegiatan 

Layanan/Pendukung 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Proses Hasil 

1 Kamis, 19 

November 

2015 

12.30-

13.15 

WIB 

Kelas V Siswa dapat 

mengetahui 

bagaimana 

menyiapkan diri 

ketika akan 

belajar 

Layanan Bimbingan 

Kelompok teknik role 

playing 

Kesiapan 

Belajar 

Menjelaskan materi 

tentang kesiapan belajar, 

dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesiapan 

belajar. Lalu siswa 

diminta untuk 

mempraktekan skenario 

yang telah dibuat oleh 

peneliti 

 

Siswa dapat memahami 

tentang bagaimana 

menyiapkan diri untuk 

belajar, khusunya 

belajar matematika. 

2 Sabtu, 21 

November 

2015 

11.10-

12.00 

Kelas V Siswa dapat 

mengetahui 

jenis-jenis minat 

Layanan Bimbingan 

Kelompok teknik role 

playing 

Jenis-jenis 

minat 

Menjelaskan tentang 

minat dan jenis-jenisnya. 

Kemudian siswa diminta 

untuk mempraktekan 

skenario yang telah dibuat 

oleh peneliti yang 

berhubungan dengan 

jenis-jenis minat 

Siswa dapat mengetahui 

dan paham tentang 

jenis-jenis minat yang 

mereka  

 

 

 

MINGGU    : II 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang,  November 2015 

Peneliti 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 

 

 

No. 
Hari,Tanggal, 

Jam 

Jam 

Pemb. 

Sasaran 

Kegiatan 
Tujuan 

Kegiatan 

Layanan/Pendukung 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Proses Hasil 

1 Senin, 23 

November 

2015 

12.30-

13.15 

WIB 

Kelas V Siswa  mampu 

mengetahui 

tentang minat 

belajar  

matematika 

Layanan Bimbingan 

Kelompok teknik role 

playing 

Minat Belajar 

Matematika 

Menjelaskan materi 

tentang minat belajar 

matematika, pentingnya 

mempunyai minat belajar. 

Lalu siswa diminta untuk 

mempraktekan skenario 

yang telah dibuat oleh 

peneliti 

 

Siswa dapat mengetahui 

tentang pentingnya 

mempunyai minat 

belajar, tentunya minat 

belajar dalam pelajaran 

matematika. 

2 Selasa, 24 

November 

2015 

12.30-

13.15 

Kelas V Siswa dapat 

mempunyai 

motivasi dalam 

belajar 

matematika 

Layanan Bimbingan 

Kelompok teknik role 

playing 

Motivasi 

belajar 

matematika 

Menjelaskan materi 

tentang motivasi belajar 

matematika. Kemudian 

siswa diminta untuk 

mempraktekan skenario 

yang sudah dibuat oleh 

peneliti 

 

Siswa dapat 

menumbuhkan motivasi 

belajar dalam dirinya. 

MINGGU    : III 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan 

KELAS          :  V (Lima) 
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No. 
Hari,Tanggal, 

Jam 

Jam 

Pemb. 

Sasaran 

Kegiatan 
Tujuan 

Kegiatan 

Layanan/Pendukung 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Proses Hasil 

3 Kamis, 26 

November 

2015 

12.30-

13.15 

Kelas V Siswa dapat 

mengetahui 

karakteristik 

guru ketika 

mengajar dan 

dapat menyukai 

guru dengan 

berbagai macam 

karakter 

Layanan Bimbingan 

Kelompok teknik role 

playing 

Guru 

Matematika 

Idolaku 

Menjelaskan materi 

tentang karakteristik guru 

ketika mengajar di kelas, 

dan berusaha membangun 

kepercayaan pada siswa 

bahwa tidak semuanya 

guru itu galak. Kemudian 

siswa diminta untuk 

mempraktekan skenario 

yang sudah dibuat oleh 

peneliti 

 

Siswa dapat mengetahui 

berbagai macam 

karakteristik guru ketika 

mengajar 

 

 

 

Semarang,  November 2015 

Peneliti 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 

 

 

No. 
Hari,Tanggal, 

Jam 

Jam 

Pemb. 

Sasaran 

Kegiatan 
Tujuan 

Kegiatan 

Layanan/Pendukung 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Proses Hasil 

1 Senin, 30 

November 

2015 

12.30-

13.15 

Kelas V Siswa mampu 

menerapkan 

cara belajar 

matematika 

yang mudah 

Layanan Bimbingan 

Kelompok teknik role 

playing 

Cara Mudah 

Belajar 

Matematika 

Siswa memperhatikan 

penjelasan materi dari 

peneliti tentang cara 

mudah belajar 

matematika. Lalu siswa 

diminta mempraktekan 

skenario yang sudah 

dibuat oleh peneliti 

 

Siswa dapat mengetahui 

dan paham tentang cara 

mudah belajar 

matematika 

2 Selasa, 01 

Oktober 2015 

12.30-

13.15 

Kelas V Siswa dapat 

memahami 

bahwa tidak 

selamanya 

belajar 

matematika itu 

menakutkan 

dan 

membosankan  

 

Layanan Bimbingan 

Kelompok teknik role 

playing 

Belajar 

Matematika Itu 

Menyenangkan 

Menjelaskan materi 

tentang belajar 

matematika yang 

menyenangkan. Lalu 

siswa diminta untuk 

mempraktekkan skenario 

yang sudah dibuat oleh 

peneliti 

Siswa dapat memahami 

bahwa tidak selamanya 

belajar matematika itu 

menakutkan dan 

membosankan  

 

 

 

 

MINGGU    : IV 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang,  November 2015 

Peneliti 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 

 

 

No. 
Hari,Tanggal, 

Jam 

Jam 

Pemb. 

Sasaran 

Kegiatan 
Tujuan 

Kegiatan 

Layanan/Pendukung 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Proses Hasil 

1 Kamis, 03 

Oktober 2015 

12.30-

13.15 

Kelas V Siswa mampu 

merasakan 

bagaimana 

rasanya 

mengikuti 

lomba cerdas 

cermat 

 

Layanan Bimbingan 

Kelompok teknik role 

playing 

Cerdas Cermat 

Matematika 

Menjelaskan materi 

tentang cerdas cermat. 

Kemudian siswa diminta 

untuk mempraktekkan 

skenario yang sudah 

dibuat oleh peneliti 

 

Siswa mempunyai 

gambaran bagaimana 

mengikuti lomba cerdas 

cermat 

2 Sabtu, 05 

Oktober 2015 

11.10-

12.00 

Kelas V Mengetahui 

minat belajar 

matematika 

setelah 

treatment 

Aplikasi 

instrumentasi (skala 

minat belajar 

matematika) 

- Siswa mengisi item skala 

minat belajar matematika 

dengan baik dan rapi, ada 

beberapa pernyataan yg 

kurang dipahami, setelah 

dijelaskan dan diberikan 

contoh mereka dapat 

memahami maksud dari 

pernyataan tersebut dan 

dapat menyelesaikan 

pengisian skala 

penerimaan diri tersebut 

Peneliti memahami 

minat belajar siswa 

setelah treatment,  

khususnya pada mata 

pelajaran matematika  

 

MINGGU    : IV 

PRAKTIKAN  : Rosyida Nur Zulfah 
SEKOLAH :  SD Negeri Manggungan 

KELAS          :  V (Lima) 

     

Semarang,  November 2015 

Peneliti 

 

 

 

Rosyida Nur Zulfah 

NIM. 1301411009 

Lampiran 19 
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PERBEDAAN MINAT BELAJAR MATEMATIKA SEBELUM DAN SESUDAH 
TREATMENT  

   SISWA KELAS V SD NEGERI MANGGUNGAN 
BANYUMAS 

     

Responden 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

% kriteria % kriteria % kriteria % kriteria % kriteria % kriteria % kriteria % kriteria 

R1 65.62 T 84.37 ST 50 R 91.7 ST 50 R 85 ST 55 R 90 ST 

R2 59.37 R 93.75 ST 58.33 R 66.7 T 60 R 80 T 65 T 80 T 

R3 84.37 ST 75 T 83.33 ST 83.33 ST 85 ST 80 T 70 T 80 T 

R4 56.25 R 84.37 ST 66.7 T 83.33 ST 60 R 85 ST 55 R 75 T 

R5 53.12 R 81.25 T 50 R 91.7 ST 60 R 80 T 50 T 80 T 

R6 59.37 R 71.87 T 50 R 75 T 70 T 80 T 50 R 80 T 

R7 53.12 R 87.5 ST 41.7 SR 75 T 60 R 75 T 55 R 85 ST 

R8 56.25 R 84.37 ST 58.33 R 75 T 55 R 95 ST 55 R 85 ST 

R9 62.5 T 78.12 T 66.7 T 83.33 ST 65 T 75 T 45 R 95 ST 

R10 62.5 T 81.25 T 41.7 SR 91.7 ST 55 R 85 ST 65 T 85 ST 

 

  

Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

% kriteria % kriteria % kriteria % kriteria % kriteria % kriteria 

55.6 R 83.33 ST 60 R 80 T 57.14 R 100 ST 

61.11 R 80.56 T 65 T 90 T 64.28 T 95.83 ST 

Lampiran 20 
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80.56 ST 88.9 ST 90 ST 85 ST 92.85 ST 100 ST 

63.89 T 80.56 T 65 T 90 ST 57.14 R 91.7 ST 

66.7 T 83.33 ST 65 T 85 ST 60.71 R 9.83 ST 

63.89 T 91.7 ST 65 T 95 ST 71.42 T 100 ST 

63.89 T 80.6 T 70 T 95 ST 57.14 R 91.7 ST 

55.56 R 77.8 T 60 T 95 ST 57.14 R 95.83 ST 

58.33 R 94.44 ST 50 R 95 ST 53.55 R 91.7 ST 

58.33 R 88.9 ST 60 R 80 T 42.85 SR 95.83 ST 

 

  

 

Kriteria Frekuensi Prosentase 

Sangat Tinggi 10 100 

Tinggi 0 0 

Rendah 0 0 

Sangat Rendah 0 0 

 

 

 

 

  

 

NO 

R
es

p
o
n

d
en

 

Jumlah 

P
ro

se
n

ta
se

 

K
ri

te
ri

a
 

1  R1 144 85.7 ST 

2 R2 142 84.5 ST 

3 R3 140 83.3 ST 

4 R4 142 84.5 ST 

5 R5 142 84.5 ST 

6 R6 140 83.3 ST 

7 R7 141 83.9 ST 

8 R8 145 86.3 ST 

9 R9 144 85.7 ST 

10 R10 142 84.5 ST 

jumlah   1422 84.6 ST 
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INDIKATOR 1 
   

Kriteria Pretest Posttest 

F (%) F (%) 

sangat tinggi 1 10 5 50 

tinggi 3 30 5 50 

rendah 6 60 0 0 

sangat rendah 0 0 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 

 

  
  

INDIKATOR 2 
   

Kriteria Pretest Posttest 

F (%) F (%) 

sangat tinggi 1 10 6 60 

tinggi 2 20 4 40 

rendah 5 50 0 0 

sangat rendah 2 20 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 
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INDIKATOR 3 
   

Kriteria Pretest Posttest 

F (%) F (%) 

sangat tinggi 1 10 4 40 

tinggi 2 20 6 60 

rendah 7 70 0 0 

sangat rendah 0 0 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 
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INDIKATOR 4 
   

Kriteria Pretest Posttest 

F (%) F (%) 

sangat tinggi 0 0 5 50 

tinggi 4 40 5 50 

rendah 6 60 0 0 

sangat rendah 0 0 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 

 
 

 

INDIKATOR 5 
   

Kriteria Pretest Posttest 

F (%) F (%) 

sangat tinggi 1 10 6 60 

tinggi 4 40 4 40 

rendah 5 50 0 0 

sangat rendah 0 0 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 
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INDIKATOR 6 
   

Kriteria Pretest Posttest 

F (%) F (%) 

sangat tinggi 1 10 7 70 

tinggi 6 60 3 30 

rendah 3 30 0 0 

sangat rendah 0 0 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 
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INDIKATOR 7 
   

Kriteria Pretest Posttest 

F (%) F (%) 

sangat tinggi 1 10 10 100 

tinggi 2 20 0 0 

rendah 6 60 0 0 

sangat rendah 1 10 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 
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Lampiran 21 

TABEL TARAF SIGNIFIKANSI (Uji Wilcoxon) 

 

1. Uji T table 
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2. Tabel Taraf Signifikansi Uji Hipotesis 
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Lampiran 23 

DOKUMENTASI 
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