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ABSTRAK 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

MATEMATIKATOPIK SEGIEMPAT MELALUI PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY (PENEMUAN TERBIMBING) DENGAN 

MACROMEDIA FLASH PADA SISWA KELAS VII 

SMP NEGERI 2 NGRAMPAL SRAGEN 

Dian Adi Pamungkas, A410070123, Program Studi Pendidikan Matematika 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  

Muhammadiyah Surakarta, 2011, 70 Halaman.  

   

Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan peningkatan motivasi dan 
kedisiplinan belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan 
metode Guide Dicovery. Jenis penelitian PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas VIID SMPN 2 Ngrampal, yang berjumlah 35 
siswa. Metode pengumpulan data melalui observasi, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus 
dan triangulasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode 
alur . Hasil penelitian ada peningkatan kedisiplinan dan motivasi belajar 
matematika siswa dapat dilihat dari indikator banyaknya siswa yang : a) antusias 
siswa terhadap pelajaran sebelum tindakan 54,29% dan setelah tindakan 77,14%, 
b) perhatian siswa terhadap pelajaran sebelum tindakan 51,43% dan setelah 
tindakan 74,29%, c) mengemukakan ide sebelum tindakan 22,85% dan setelah 
ttindakan45,71%, d) antusias dalam mengerjakan soal-soal latihan sebelum 
tindakan 45,75% dan setelah tindakan 68,57, e) kesiapan dalam mengikut 
pelajaran sebelum tindakan 57,14% dan setelah tindakan 80%, f) hasil 
mengerjakan post test sebelum tindakan 48,57% dan setelah tindakan 68,57%, 
g)hasil pengumpulan tugas sebelum tindakan 51,43% dan setelah tindakan 
71,43%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa melalui metode pembelajaran 
penemuan terbimbing (guided discovery) dengan mengoptimalkan macromedia 
flash8 dapat meningkatkan kedisiplinan dan motivasi belajar matematika segi 
empat siswa kelas VII.  

   
 
Kata kunci: kedisiplinan belajar, motivasi  belajar, guided discovery, macromedia 
flash8. 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan  ilmu pengetahuan pada era globalisasi semakin pesat 

menuntut manusia untuk lebih maju dalam kehidupan, sehingga pendidikan 

memiliki peran penting dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. 

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, serta 

ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan adalah sebagai usaha 

manusia untuk menumbuh dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan 

baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam 

masyarakat dan kebudayaan (Fuad Ihsan, 2003: 2). Dengan adanya pendidikan 

diharapkan dapat tercapainya peningkatan kehidupan manusia kearah lebih 

baik. 

Matematika adalah rangkaian logis mengenai bentuk, susunan, besaran, 

dan konsp-konsep yang berkaitan. Matematika sering dikelompokkan kedalam 

tiga bidang yaitu aljabar, analisi, dan geometri. Dalam mempelajari 

matematika harus bersifat kontinu, rajin latihan dan disiplin. Apabila sejak 

awal siswa sudah tidak senang dengan matematika maka siswa akan 

mengalami kesulitan dalam belajar. Bahkan ada sebagian orang yang 

memandang bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit. 

1 

 



Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai seseorang setelah 

melakukan kegiatan. Jika hasil yang dicapai baik, maka orang tersebut 

dikatakan berhasil, tetapi jika hasil yang didapat kurang memuaskan maka 

orang tersebut dikatakan kurang berhasil. 

Dalam pembelajaran matematika masih banyak siswa yang memiliki 

prestasi belajar matematika yang kurang memuaskan. Oleh karena itu 

diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan prestasi belajar matematika dan 

kualitas belajar matematika, sehingga kita perlu mengatahui faktor-faktor apa 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar matematika. Agar prestasi belajar 

matematika dan kualitas belajar matematika itu dapat meningkat dengan baik, 

maka faktor-faktor tersebut harus diperbaiki. Dimana dalam kegiatan belajar 

tidak bisa lepas dari dua factor, yaitu faktor intern atau faktor yang berasal 

dari diri siswa yang terdiri dari faktor jasmani (faktor kesehatan, dan cacat 

tubuh), faktor psikologis (yang terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motivasi, kematangan, dan kelelahan) dan faktor kelelahan baik jasmani 

maupun rohani. Faktor yang kedua adalah faktor ekstern atau yang berasal 

dari luar diri siswa meliputi faktor keluarga (misal: suasana  rumah, cara didik 

orang tua, ekonomi orang tua, ekonomi orang tua dan lain-lain) dan faktor 

sekolah (misal: kurikulum, keadaan sekolah, metode mengajar dan 

sebagainya). Berhasil tidaknya kegiatan belajar akan tergantung pada faktor 

dan kondisi yang mempengaruhinya. Kemudian mengutip dari apa yang 

disampaikan guru besar Fakultas Psikologi, UI Sarwono S.W (2003) bahwa 

faktor yang menyebabkan anak malas belajar adalah karena anak tidak 



mempunyai kebiasaan belajar teratur, tidak mempunyai catatan pelajaran yang 

lengkap, tidak membuat PR, sering membolos (dari sekolah maupun tempat 

les), sering kali lebih mengharapkan bocoran soal ulangan/ujian atau 

menyontek untuk mendapat nilai bagus. 

Sekolah sebagai tempat siswa menerima pendidikn di luar selain dari 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Di sekolah, siswa dituntut untuk 

menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang ada disana termasuk tata tertib, 

kedisiplinan, bergaul dengan guru, bergaul dengan teman dan sebagainya. Di 

sekolah siswa juga dituntut untuk dapat bersikap disiplin. Dimana sikap 

disiplin memerlukan suatu latihan dalam pelaksanaannya apalagi siswa 

tersebut dalam suatu lembaga sekolah. Dengan terciptanya suatu kondisi yang 

teratur dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. 

Siswa yang terbiasa disiplin dalam belajar matematika, berarti 

mencerminkan bahwa siswa tersebut mempunyai sikap tanggung jawab yang 

tinggi. Kaitannya dengan kegiatan belajar matematika seorang siswa yang 

sudah terbiasa disiplin akan mempergunakan waktu belajar sebaik-baiknya, 

baik di rumah ataupun di sekolah. Dengan demikian sikap disiplin menjadikan 

siswa dapat hidup teratur, serta dapat memanfaatkan waktu belajar mengajar 

ilmu matematika secara optimal. 

Dalam kegiatan belajar matematika motivasi belajar merupakan 

kekuatan (power motivation), daya pendorong (driving force) atau alat 

pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk 

belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka 



perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Dimana motivasi tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama adalah 

motivasi intrinsik (motivasi yang dating secara alamiah atau murni dari diri 

peserta didik itu sendiri sebagai wujud adanya kesadaran diri (self awareness) 

dari dalam lubuk hati yang paling dalam). Yang kedua adalah motivasi 

ekstrensik (motivasi yang datangnya disebabkan faktor-faktor dari luar peserta 

didik, seperti adanya pemberian nasihat dari gurunya, hadiah, kompetisi sehat 

antarpeserta didik, hukuman dan sebagainya). 

Motivasi merupakan salah satu aspek utama bagi keberhasilan dalam 

belajar. Oleh karena itu motivasi belajar dapat dipelajari supaya dapat tumbuh 

dan berkembang. Disini peran guru sangat berpengaruh, seorang guru harus 

dapat membangkitkan motivasi belajar siswa untuk belajar matematika dengan 

metode yang digunakan bahkan materi pelajaran menjadi lebih mudah 

dipelajari. Dengan memiliki motivasi untuk belajar matematika yang tinggi, 

siswa dapat meningkatkan ketekunan belajar bahkan meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

Belajar matematika sebenarnya suatu hal yang menyenangkan dan 

mengasikkan tetapi hal itu ada kalanya akan terbalik menjadi suatu yang tidak 

menyenangkan dan membosankan. Salah satu yang menyebabkan ketidak 

senangan dan kebosanan siswa dalam mempelajari matematika adalah masih 

banyaknya guru yang menerapkan sistem pembelajaran yang monoton, baik 

dalam mengenal materi yang diajarkan maupun cara pembelajarannya serta 

kurangnya media pembelajaran yang mendukung terlaksananya proses 



pembelajaran. Ketidak senangan dan kebosanan siswa akan mengakibatkan 

turunnya motivasi belajar siswa dan kedisipilinan dalam belajar yang akan 

berujung pada penurunan prestasi belajar siswa. 

Berkaitan dengan masalah-masalah di atas, pembelajaran yang terjadi di 

SMP Negeri 2 Nrampal Sragen setelah peneliti melakukan observasi 

pendahuluan ditemukan permasalahan antara lain: 1) guru masih dominan 

dalam pembelajaran, 2) media pembelajaran yang mendukung terlaksananya 

proses pembelajaran kurang dimaksimalkan 3) kurangnya kedisiplinan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, 4) siswa tidak berani mengemukakan ide atau 

gagasannya, 5) siswa masih enggan bertanya meskipun guru sudah memberi 

kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami, 6) Dalam 

mengerjakan soal latihan siswa masih cenderung malas dan pasif. Hal ini 

menggambarkan bahwa motivasi dan kedisiplinan belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika masih sangat rendah. 

Dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa prestasi belajar matematika 

yang dicapai siswa masih rendah. Suatu pendekatan yang dapat meningkatkan 

motivasi mempunyai peranan penting, karena pendekatan dalam pembelajaran 

pada hakikatnya merupakan cara yang teratur dan terpikir secara sempurna 

untuk mencapai suatu tujuan pengajaran. Pendekatan ini merupakan peran 

yang penting untuk menentukan berhasil dan tidaknya pembelajaran yang 

diinginkan. 

Memandang situasi dan kondisi itu, maka seorang guru yang kreatif 

harus dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mempelajari ilmu 



matematika dengan mengusahakan suatu cara atau metode lain yang dapat 

membantu siswa agar lebih termotivasi dalam belajar matematika, dengan 

adanya motivasi kedisiplinan mereka dapat terbentuk. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka 

guru harus terus berusaha menyusun dan menetapkan berbagai pendekatan 

yang bervariasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Guide Dicovery. Mtode Guide Dicovery adalah suatu metode yang 

menghadapkan siswa pada situasi dimana mereka bebas menyelidiki dan 

menarik kesimpulan sedangkan guru mengarahkab siswa untuk membuat 

terkaan, intuisi dan mencoba-coba. Dalam metode pembelajaran ini perlu 

adanya kerjasama beberapa siswa untuk saling membantu teman agar dapat 

berfikir kritis, sehingga dapat lebih mudah dalam menemukan penyelesaikan 

masalah. 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan 

komputer, yaitu seperangkat alat canggih yang dapat digunakan sesuai dengan 

kebutuhan manusia. Dengan menggunakan komputer dapat dijalankan 

beberapa program untuk membuat media pembelajaran antara lain 

macromedia flash. Macromedia flash memiliki fitur yang menyediakan 

keperluan untuk membuat animasi dan menyajikan animasi yang dinamis dan 

komunikatif. Dengan macromedia flash dapat ditampilkan suatu animasi yang 

dapat meningkatkan daya tarik dan kreatifitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Selain itu diharapkan dengan program ini dapat 



mempermudah pemahaman siswa tentang konsep dari suatu pokok bahasan 

materi. 

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut peneliti terdorong 

untuk meneliti masalah tersebut dengan mengambil judul : “Peningkatan 

Motivasi Dan Kedisiplinan Belajar Matematika Topik Segiempat Melalui 

Pembelajaran Guided Discovery (Penemuan Terbimbing) Dengan 

Macromedia Flash Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Ngrampal Sragen”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran matematika SMP kelas VII 

dengan metode Guide Dicovery? 

2. Adakah peningkatan motivasi dan kedisiplinan siswa SMP kelas VII 

selama proses pembelajaran matematika dengan Guide Dicovery? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan peningkatan motivasi dan kedisiplinan belajar siswa setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menerapkan metode Guide Dicovery. 

 

 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan member manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu alternatif 

untuk meningkatkan motivasi dan kedisiplinan belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui metode guide discover, sebagai salah 

satu alternatif untuk mengembangkan penelitian lain yang menggunakan 

metode guide discover. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis manfaat peneltian ini bagi peneliti adalah dapat 

memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran 

dengan menggunakan metode guide discovery, bagi guru dapat digunakan 

sebagai bahan masukkan khususnya bagi guru kelas VII tentang suatu 

alternatif pembelajaran matematika untuk meningkatkan motivasi dan 

kedisiplinan belajar matematika siswa dengan metode guide discovery, 

bagi siswa terutama subyek penelitian diharapkan dapat memperoleh 

pengalaman langsung mengenai adanya kebebasan dalam belajar 

matematika secara aktif, kreatif, dan menyenangkan melalui kegiatan 

penyelidikan dan coba-coba sesuai perkembangan berpikirnya. 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat uraian sistemmatis tentang hasil penelitian 

terdahulu dan ada hubungannya dengan  penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti dahulu yaitu: 

Penelitian yang dilakukan Ahmad Syarif (2010) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan 

Ketrampilan Proses Melalui Metode Penemuan Terbimbing Dan Metode 

Pemecahan Masalah Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa Pada Pokok 

Bahasan Logika Matematika di SMK Muhammadyah 2 Andong Kelas X 

Tahun Ajaran 2009/2010.” 

Penelitian yang dilakukan Siti Munawaroh (2011) berjudul 

“Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

Melalui Pendekatan Scramble Dengan Pemanfaatan Macromedia Flash ( PTK 

Pembelajaran Matematika di Kelas VII SMPN 2 Grobogan )”. 

Penelitian yang dilakukan Alimatus Sholikhah (2010) dalam 

penelitiannya yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Dalam Mata 

Pelajaran Matematika Melalui Strategi Contekstual Learning Teaching (Ctl) 

Berbasis Portofolio (PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII SMP Negeri 2 

Gatak). 
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Dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan salah satu 

metode kooperatif yaitu metode Guided Discovery motivasi dan kedisiplinan 

belajar siswa dapat meningkat. 

Table 2.1 Perbedaan variable-variabel yang diteliti. 

Peneli

ti 

Variabel / Komponen Yang Diteliti 

Motiva

si 

Kedisiplin

an 

Kemampu

an 

Kognitif 

Pemecah

an 

masalah 

Scramb

el 

Guided 

discover

y 

CTL 
Macrome

dia Flash 

Ahmad - - √ √ - √ - - 

Siti  √ - - - √ - - √ 

Alimatu

s  
√ - - - - - 

√ 
- 

Peneliti √ √ - - - √ - √ 

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan pendekatan yang tepat, motivasi siswa serta peran aktif 

siswa mendasari peningkatan prestasi belajar siswa. Sehingga penelitian diatas 

mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti pada penelitian ini 

ditekankan pada penerapan pendekatan Guided Discovery sebagai usaha 

peningkatan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. 

B. Tinjauan Teori 

1. Motivasi Siswa 

Siswa dalam kegiatan pembelajaran dituntut untuk dapat 

memperhatikan aspek motivasi. Peningkatan motivasi pada siswa yang 



dimulai sejak awal mampu membentuk cara berpikir siswa yang sangat 

bermanfaat bagi siswa itu sendiri dikemudian hari. 

Menurut Sedarmayanti (2001:66) motivasi adalah “kondisi mental 

yang mendorong aktivitas dan memberi energi yang mengarah kepada 

pencapaian kebutuhan, memberi komunikasi atau mengurangi 

ketidakseimbangan”. 

Departemen Pendidikan Nasional (2004, buku 3, MTK-27: 15) 

menjelaskan bahwa motivasi adalah daya penggerak yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Slavin (2000: 

327) berpendapat bahwa definisi motivasi secara psikologi merupakan 

proses internal dengan aktivitas, pengendalian diri, dan menjaga tingkah 

laku setiap waktu. Dengan bahasa sederhana, motivasi adalah melakukan 

apa yang ingin kamu peroleh, apa yang ingin kamu cari, dan apa yang 

kamu tetapkan dimana kamu mencoba untuk melakukannya. 

Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan 

dari luar siswa. Faktor-faktor dari dalam mencakup kecerdasan, motivasi 

perasaan butuh dan sebagainya. Sedangkan faktor dari luar seperti fasilitas 

belajar, cara guru mengajar pemberian umpan balik, pujian, hukuman, dan 

sebagainya. Motivasi yang berasal dari dalam individu disebut motivasi 

intrinsik dan motivasi yang berasal dari luar individu disebut motivasi 

ekstrinsik. 

Guru dapat meningkatkan motivasi intrinsik dalam pembelajaran 

diruang kelas dengan cara membangkitkan siswa agar memiliki perhatian 



dan keinginan dalam belajar suatu materi, dan menunjukannya dengan rasa 

kepuasan dan rasa ingin tahu tentang materi yang dipelajarinya. (Slavin, 

2000:346). 

Herry Sukarman (2003: 21) menjelaskan bahwa ada beberapa 

tindakan yang dapat memotivasi siswa, antara lain : memberi angka, 

hadiah atau penghargaan, menumbuhkan rasa sukses dan kerjasama. 

Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu akan menggunakan 

proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga 

siswa akan menyerap dan mengedepankan materi itu dengan lebih baik 

(Alexander & Jetton, 1996 ; Graham & Golan, 1991; Harp & Mayer,1997) 

dalam Slavin (2000:328). 

Faktor-faktor pembentuk motivasi belajar menurut Haris Mudjiman 

(2006:73) adalah mengetahui kompetensi-kompetensi yang telah dimiliki, 

mengetahui kebutuhan dirinya, mengetahui kemampuan untuk 

mencapainya dan rasa senang dalam belajar. 

Sumber utama muncul motivasi menurut Gagne and Driscoll 

(1989:64-66) adalah rasa ingin tahu (curiosty), keinginan berprestasi 

(achievement), dan rasa percaya diri (self-efficacy). Rasa ingin tahu dapat 

dibangun dari stimulus pada hal-hal baru, kompleks dan hal-hal yang tidak 

biasa. Keinginan berprestasi sebagai sumber munculnya motivasi, karena 

ada keinginan unntuk mencapai sesuatu, menguasai atau mengontrol 

sesuatu dan untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan rasa percaya diri 



merupakan keyakinan tentang ketrampilan untuk mencapai sukses atau 

mengontrol sesuatu dan menghindari kegagalan. 

Teknik mengajar untuk membangkitkan motivasi belajar menurut 

Haris Mudjiman (2006:88-94) adalah menumbuhkan rasa tahu kegunaan 

belajar, menumbuhkan rasa senang butuh belajar, menumbuhkan rasa 

mampu belajar, menumbuhkan rasa senang belajar, menumbuhkan 

kemampuan belajar, dan menumbuhkan kemampuan menilai hasil belajar. 

Peningkatan motivasi diukur dari meningkatnya siswa yang 

terdorong untuk belajar karena aktivitas guru dalam melaksanakan KBM, 

meningkatnya pandangan siswa terhadap matematika, sikap siswa 

terhadap pelajaran matematika, usaha siswa dalam belajar dan 

bekerjasama dalam kelompok belajar. 

Pengukuran dilakukan oleh pengamat dan peneliti melalui catatan 

lapangan hasil observasi, catatan hasil wawancara dan tes yang diberikan 

sebelum, selama dan sesudah Pembelajaran Guide Discovery, serta catatan 

lapangan hasil analisis dokumen. 

2. Kedisplinan Siswa 

Disiplin berasal dari bahasa latin Discare yang berarti belajar. Dari 

kata ini timbul kkata disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. 

Dan sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam 

beberapa pengertian. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan 

terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. 



Kedua, disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar 

dapat berprilaku tertib. 

Disiplin merupakan hal yang amat menentukan dalam proses 

pencapaian tujuan pendidikan, sampai terjadi erosi disiplin maka tujuan 

pendidikan akan terhambat, diantara faktor-faktor yang mempengaruhinya 

adalah: 1) faktor tuntutan materi lebih banyak sehingga bagaimanapun 

jalannya banyak ditempuh untuk menutupi tuntutan hidup, 2) munculnya 

selera beberapa manusia yang ingin terlepas dari ikatan dan aturan serta 

ingin sebebas-bebasnya, 3) pola dan sistem pendidikan yang sering 

berubah 4) motivasi belajar peserta didik dan pendidik menurun 5) 

longgarnya peraturan yang ada. 

Menurut Cace Wijaya dan A. Tabrani Rusyam dalam bukunya 

kemampuan dasar guru dalam proses belajar mengajar, mengemukakan 

bahwa ada beberapa indikator agar disiplin dapat membina dan 

dilaksanakan dalam proses pendidikan sehingga waktu pendidikan dapat 

ditingkatkan yaitu a) melaksanakan tata tertib dengan baik, b) taat 

terhadap peraturan kebijaksanaan yang berlaku, c) menguasai diri dan 

instrospeksi. 

Langkah-langkah untuk menanamkan kedisiplian dilingkungan 

sekolah antara lain 1) dengan pembiasaan 2) dengan contoh dan teladan 3) 

dengan penyadaran 4) dengan pengawasan. Langkah tersebut ditempuh 

untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Namun apabila telah terjadi 



pelanggaran maka langkah yang ditempuh adalah antara lain a) 

pemberitahuan b) teguran c) peringatan d) hukuman e) ganjaran. 

3. Pebelajaran Guide Discovery (Penemuan Terbimbing) 

Penemuan yang dimaksud disini bukan penemuan murni tetapi 

penemuan terbimbing, yang salah satu ciri utamanya adalah guru dapat 

membimbing siswa dimana dia perlu. Dalam metode ini siswa dihadapkan 

pada situasi dimana dia bebas menyelidiki dan menarik kesimpulan, guru 

menganjurkan siswa membuat terkaan, intuisi dan mencoba-coba. Guru 

bertindak sebagai penunjuk jalan untuk membantu siswa menemukan ide, 

konsep dan ketrampilan yang sudah mereka pelajari sebelumnya. 

Penggunaan pertanyaan yang tepat akan sangat membantu siswa. 

Model penemuan yang dikembangkan dalam pembelajaran 

matematika kaitannya dengan pembelajaran aktif akan lebih tepat kalau 

kita sebut dengan Model Penemuan Terbimbing (Guide Discovery). Model 

penemuan yang dipandu oleh guru ini pertama dikenalkan oleh Plato 

dalam dialog antara Socrates dan seorang anak, maka sering juga disebut 

metode Socratic (cooney davis:1975,136). 

Metode ini melibatkan suatu dialog/interaksi antara siswa dan guru 

dimana siswa mencari kesimpulan yang diinginkan melalui suatu urutan 

pertanyaan yang diatur oleh guru. Salah satu buku yang pertama 

menggunakan teknik penemuan terbimbing adalah tentang aritmetika oleh 

Warren Colburn yang pelajaran pertamanya berjudul: Intellectual 

Arithmetic Upon The Inductive Method Of Instruction, diterbitkan pada 



tahun 1821, yang isinya menekankan penggunaan suatu urutan pertanyaan 

dalam mengembangkan konsep dan prinsip matematika. Ia menirukan 

metode Socratic dimana Socrates dengan pertolongan pertanyaan yang ia 

tanyakan dimungkinkan siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Menurut Ruseffendi (1988) metode penemuan adalah metode 

mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak 

memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak 

melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. 

Pembelajaran matematika disekolah oleh sebagian besar siswa 

disekolah tidak diperoleh melalui penemuan, tetapi diperoleh melalui 

pemberitahuan (dengan cara ceramah / kuliah / ekspositori), bacaan, 

meniru, melihat mengamati, dan semacamnya. Misalnya kebanyakan anak 

mengetahui bahwa rumus luas belah ketupat =  
�
�  ×  �� ×  ��. Itu bukan dari 

penemuan tetapi dari pemberitahuan. 

Bila siswa belajar menemukan sesuatu dikatakan ia belajar melalui 

penemuan. Bila guru mengajar siswa tidak dengan memberitahu tetapi 

memberikan kesempatan atau berdialog dengan siswa agar ia menemukan 

sendiri. Cara guru mengajar demikian disebut metode penemuan. 

4. Pengertian dan Sejarah Macromedia Flash 

Macromedia flash merupakan program grafis animasi web yang 

diproduksi oleh macromedia corp yaitu sebuah vendor software yang 

bergerak dibidang animasi web, macromedia flash pertama kali diproduksi 

pada tahun 1996 (Dwi Astuti, 2006: 1). 



Macromedia flash adalah software untuk membuat animasi yang 

bisa digunakan untuk keperluan diinternet. Misalnya membuat situs , 

banner iklan, logo beranimasi, serta animasi pelengkap yang lainnya. 

Macromedia Flash merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

melakukan desain dan membangun perangkat presentasi, publikasi, atau 

aplikasi lainnya yang membutuhkan ketersediaan sarana interaksi dengan 

penggunaannya. 

Proyek yang dapat dibangun dengan menggunakkan Mcromedia 

Flash bisa sangat bervariasi, terdiri dari teks, gambar, animasi sederhana, 

video, atau efek-efek khusus lainnya. Beberapa aplikasi yang dapat dibuat 

menggunakkan Macromedia Flash seperti animasi, games, user interface, 

aplikasi FMA (Flexible Massaging Area), RIA (Reach Internet 

Application). 

5. Ringkasan Materi Segiempat 

a. Jajargenjang 

1) Penngertian jajargenjang ditinjau dari sifat-sifatnya 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dicari sifat-sifat jajargenjang sehingga 

bisa diambil sebuah kesimpulan sebagai pengertian jajargenjang. 

a) Sifat-sifat jajargenjang 

A 

C 

B 

D 

// 

// 

_ 
_ 

α β 

β α 

Gambar 2.2.1 



� Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

� Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

� Jumlah sudut yang saling berdekatan adalah 180° 

� Diagonalnya saling membagi dua sama panjang 

b) Pengertian jajargenjang 

Jajargenjang adalah bangun segi empat yang dibentuk dari 

sebuah segitiga dan bayangannya yang diputar setengah 

putaran (180°) pada titik tengah salah satu sisinya. 

2) Keliling jajargenjang 

Kelilling bangun datar adalah total jarak yang mengelilingi bangun 

tersebut. Dari definisi keliling tersebut maka dapat dicari rumus 

dari keliling jajargenjang. Keliling jajargenjang sama dengan 

jumlah seluruh panjang sisinya. Jika AB = CD dan BC = DA, 

maka keliling jajargenjang ABCD dapat ditulis sebagai berikut: 

        K  = AB  + BC + CD + DA 

  = 2 (AB + BC) 

3) Luas jajargenjang 

Agar kalian dapat memahami konsep luas jajargenjang, lakukan 

kegiatan berikut ini. 

(i) Buatlah jajargenjang ABCD, kemudian buatlah garis dari titik D 

yang memotong tegak lurus (90o) garis AB di titik E. 



(ii) Potonglah jajargenjang ABCD menurut garis DE, sehingga 

menghasilkan dua bangun, yaitu bangun segitiga AED dan 

bangun segi empat EBCD 

(iii) Gabungkan/tempelkan bangun AED sedemikian sehingga sisi 

BC berimpit dengan sisi AD. 

Terbentuklah bangun baru yang berbentuk persegi panjang 

dengan panjang CD dan lebar DE. 

 

 

 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jajargenjang yang 

mempunyai alas a dan tinggi t, luasnya (L) adalah 

L  = alas x tinggi 

= a x t 

b. Belah Ketupat 

1) Pengertian Belah Ketupat Ditinjau dari Sifat-sifatnya. 

Belah ketupat adalah suatu bangun segi empatyang dibentuk dari 

gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan 

terhadap alasnya. 
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Tinggi = t 

alas = a 

Gambar 2.2.2 



 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dicari sifat-sifat belah ketupat sehingga 

bisa diambil sebuah kesimpulan sebagai pengertian belah ketupat. 

a) Sifat-sifat belah ketupat 

� Semua sisinya sama panjang, 

� Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua 

sama besar oleh diagonal-diagonalnya, 

� Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri, 

� Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan 

saling berpotongan tegak lurus, 

2) Keliling belah ketupat 

Kelilling bangun datar adalah total jarak yang mengelilingi bangun 

tersebut. Dari definisi keliling tersebut maka dapat dicari rumus 

dari keliling belah ketupat. Keliling belah ketupat sama dengan 

jumlah seluruh panjang sisinya. Jika ABCD adalah belah ketupat 

dengan panjang sisinya = s , maka keliling ABCD = s  + s + s + s 

dapat ditulis sebagai: 

A 
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C D 
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Gambar 2.2.3 



 

 

 

3) Luas belah ketupat 

Luas sebuah bangun datar adalah besar ukuran daerah tertutup 

suatu permukaan bangun datar. Dari definisi luas tersebut di atas 

maka dapat dicari rumus luas belah ketupat yaitu setengah diagonal 

1×  diagonal 2.  

Jika ABCD adalah belah ketupat dengan panjang diagonal pertama 

= �� dan diagonal kedua = ��, maka luas ABCD = 
�
�  × �� ×  ��, 

dapat ditulis sebagai: 

 

C. Kerangka Berfikir 

Obyek–obyek dalam matematika merupakan benda pikiran yang 

abstrak, sehingga untuk memahami konsep geometri dengan baik maka perlu 

adanya motivasi siswa dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi motivasi 

siswa saat ini masih rendah, diantaranya siswa masih takut untuk 

mengemukakan ide atau gagasan, tidak berani untuk menanyakan materi yang 

belum jelas, dan malu untuk mengerjakan soal latihan didepan kelas sehingga 

hal ini menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa. Motivasi siswa 

diperlukan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami suatu 

konsep karena konsep akan lebih tertanam dalam diri siswa jika berdasarkan 

L =   
�
�  × �� ×  �� 

K = AB + BC + CD + DA 

K = s + s + s + s 

K = 4 s 



pengalaman mereka sendiri. Penguasaan siswa terhadap konsep geometri yang 

rendah bisa terjadi karena guru dalam proses pembelajaran cenderung untuk 

memberitahukan segala sesuatu tanpa melibatkan siswa untuk mengamati dan 

mengukur obyek geometri secara langsung. Sehingga dengan pengamatan 

yang dilakukan tersebut siswa dapat mengkontruksikan hasil pengamatan dan 

menyimpulkannya dengan katakata mereka sendiri. 

Kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi 

keberanian siswa agar aktif memerlukan metode pengajaran yang sesuai dan 

untuk mengatasi siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

geometri diperlukan suatu metode dan media pengajaran yang dapat 

memudahkan siswa untuk memahami konsep. Salah satu terobosan terbaru 

dalam dunia pendidikan adalah munculnya banyak model pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum saat ini, seperti model pembelajaran penemuan 

tebimbing. Pembelajaran penemuan tebimbing menekankan pada 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan penyajian materi yang dikaitkan 

dengan kehidupan dan lingkungan siswa. Untuk memudahkan siswa dalam 

memahami konsep geometri segiempat, guru mengoptimalkan macromedia 

yang dibuat sedemikian rupa sebagai media dalam pembelajaran. Dalam 

pembelajaran ini siswa dilibatkan secara aktif untuk mengamati dan 

memanfaatkan barang yang ada untuk bahan diskusi siswa. Dari hasil 

pengamatan siswa tersebut kemudian siswa mengajukan gagasannya dan 

didiskusikan bersama untuk ditarik kesimpulan mengenai sifat-sifat, 

pengertian, luas dan keliling segiempat. 



Dalam pembelajaran penemuan tebimbing ini selain melibatkan siswa 

untuk mengamati benda sekitar, penggunaan media pembelajaran juga sangat 

penting untuk menguatkan konsep geometri dan memperjelas materi tersebut. 

Karena itu, guru harus terus mengoptimalkan penggunaan metode pengajaran 

dan penggunaan media dalam pembelajaran geometri untuk menumbuhkan 

motivasi aktif siswa sehingga pemahaman siswa terhadap konsep geometri 

dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Dari uraian di atas, maka dapat digambarkan pola pemikiran yang 

menggambarkan secara singkat konsep hubungan dalam penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendahnya motivasi dan kedisiplinan belajar 

matematika: 

a. Antusias siswa terhadap pembelajaran 54.292 

b. Perhatian siswa terhadap pembelajaran 51.43% 

c. Mengemukakan ide 22.85% 

d. Mengerjakan soal-soal latihan 48.57% 

e. Mempersiapkan pelajaran 57.14% 

f. Mengerjakan pre-Tes 48.57% 

g. Pengumpulan tugas 51.43% 

penemuan terbimbing dengan menggunakan 

pembelajaran meningkatkan kedisiplinan dan motivasi 

belajar siswa dengan memanfaatkan macromedia flash 

KONDISI 

AKHIR 

Motivasi dan kedisiplinan belajar matematika: 

a. Antusias siswa terhadap pembelajaran 77.14% 

b. Perhatian siswa terhadap pembelajaran 74.29% 

c. Mengemukakan ide 45.71% 

d. Mengerjakan soal-soal latihan 68.71% 

e. Mempersiapkan pelajaran 80% 

f. Mengerjakan pre-Tes 68.57% 

g. Pengumpulan tugas 71.43% 

TINDAKAN  

KONDISI 

AWAL 

Gambar 2.3.1  Kerangka Berpikir Penelitian 



Dilihat dari bagan tersebut, tampak bahwa untuk menyelesaikan 

masalah motivasi dan kedisiplinan belajar siswa dibutuhkan suatu 

perencanaan tindakan yang mengarah pada penelitian tindakan kelas, dengan 

demikian masalah motivasi dan kedisiplinan belajar dapat ditingkatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara-cara atau langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan kebenaran yang representatif dan 

mengarah pada tujuan harus memiliki prosedur secara tepat. Memilih prosedur 

penelitian yang tepat merupakan bagian yang ikut menentukan tingkat kebenaran 

hasil penelitian. Uraian mengenai pertanggung jawaban metode-metode yang 

digunakan melibatkan pembahasan mengenai: jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, subyek penelitian, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, dan teknik analisis data. 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (PTK) atau classroom 

action research (CAR). Rochiati Wiratmadja (2005:13)  menyebutkan bahwa 

PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dalam  kelas atau sekolah 

tempat mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan 

praktik dan proses dalam pembelajaran. 

Proses penelitian  berbentuk siklus (cycles) yang mengacu pada 

model Elliot’s. Siklus ini berlangsung beberapa kali sehingga tercapai 

tujuan  yang diinginkan pada pembelajaran matematika.  Dalam setiap   

siklus   terdiri   dari   empat   kegiatan   pokok,   yaitu   perencanaan   (plan), 

pelaksanaan  (action),  pengawasan  (observe), dan  refleksi  (reflect). 
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Kegiatan perencanaan awal dimulai dari melakukan pendahuluan. 

Pada kegiatan ini juga mendiskusikan cara melakukan tindakan 

pembelajaran dan bagaimana cara melakukan. 

Pengamatan selama tindakan penelitian dilakukan peneliti. 

Pengamatan berdasarkan pedoman observasi yang telah disiapkan. Kejadian-

kejadian penting selama proses dibuat pada catatan pembelajaran. 

Refleksi dilaksanakan peneliti bersama guru. Kegiatan ini berdiskusi 

untuk memberi makna menerangkan dan menyimpulkan hasil tindakan yang 

telah dilakkukan. Berdasarkan kesimpulan pada kegiatan refleksi ini suatu 

perencanaan untuk siklus berikutnya dibuat tindakan penelitian dipandang 

cukup. Evaluasi hasil penelitian dilakukkan untuk mengkaji hasil 

pelaksanaan observasi dan refleksi pada setiap tindakan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

   Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah kelas VII SMP 

Negeri 2 Ngrampal Sragen. Peneliti mengadakan penelitian di sekolah ini 

dengan pertimbangan sekolah ini mempunyai letak yang tidak jauh dari 

tempat tinggal sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan 

penelitian. 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanan penelitian dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2010 

sampai akhir bulan Februari 2010. Adapun tahap-tahap penelitiannya 

adalah sebagai berikut : 



Tabel 3. 1 Tabel perincian waktu penelitian 

No Kegiatan 
Bulan 

Januari Februari Maret April  Mei Juni 

1 Perencanaan √ √ √    

2 Pelaksanaan    √   

3 Analisis data     √   

4 Penyusunan laporan     √ √ 

C. Subjek Penelitian  

Dalam penelitian ini guru matematika kelas VII SMP Negeri 2 

Ngrampal Sragen bertindak sebagai subjek yang memberi tindakan selain 

memberi tindakan guru juga membantu dalam perencanaan teknik 

pengumpulan data penelitian. Selain bertindak sebagai observer, peneliti juga 

bertugas mendiagnosis, membuat konsep dan merancang tindakan bersama 

guru matematika.  

D. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan berbasis kelas 

kolaboratif. Guru Matematika dan kepala sekolah bersama peneliti senantiasa 

berupaya memperoleh hasil yang optimal melalui cara dan prosedur yang 

dinilai paling efektif, sehingga dimungkinkan adanya tindakan berulang-ulang 

dengan revisi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi belajar 

matematika siswa. Kepala sekolah, guru Matematika dan peneliti dilibatkan 

sejak 1) dialog awal, 2) perencanaan tindakan, 3) pelaksanaan tindakan, 4) 



observasi dan monitoring, 5) refleksi, 6) evaluasi, 7) penyimpulan hasil berupa 

pengertian dan pemahaman. Sedangkan langkah-langkah penelitian untuk 

setiap siklus perlakuan pembelajaran matematika sebagai berikut:  

 

Gambar 3.1 Proses Penelitian Tindakan 

 Sumber: Modifikasi sari Kemmis dan MC Taggart (Sutama, 2000: 92) 

Putaran II 
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1. Dialog awal 

Dialog awal dilakukan peneliti, guru matematika, dan kepala 

sekolah untuk melakukan pengenalan, penyatuan ide dan berdiskusi 

membahas permasalahan yang muncul terkait dengan motivasi dan 

membicarakan solusi yang ditawarkan. Peserta dialog juga membicarakan 

model dan alternatif pembelajaran yang akan dipraktekkan dan 

dikembangkan. Dialog ini nantinya akan menyepakati penanganan 

masalah peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 

siswa melalui Pendekatan Pembelajaran Guide discovery. 

2. Perencanan tindakan 

Langkah-langkah persiapan yang dilakukan untuk mengadakan 

tindakan terdiri dari: 

a. Memperbaiki kompetensi material guru dalam bidang matematika. 

Setiap guru pastilah menemui berbagai permasalahan dalam 

proses belajar mengajar, sehingga akan lebih baik jika guru 

mengajukan permasalahan yang ada, kemudian peneliti memberi 

masukan. Bantuan yang bisa diberikan antara lain: mengenai materi 

matematika, yaitu mengidentifikasi materi yang akan diajarkan dan 

mendiskusikan penyebab rendahnya motivasi belajar siswa, mengenai 

metodologi pembelajaran, yaitu dengan mendiskusikan bagaimana 

manfaat berbagai metode pembelajaran, kemudian mendiskusikan 

metode yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

b. Identifikasi masalah dan penyebabnya  



Peneliti merumuskan permasalahan siswa sebagai upaya untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 

Tindakan yang ditawarkan dalam identifikasi masalah antara lain : 

diskusi peneliti dengan guru kelas VII, tes yang diberikan pada saat 

tindakan kelas. 

c. Identifikasi siswa  

Proses identifikasi dilakukan untuk menemukan tingkat 

keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika melalui serangkaian 

kegiatan pengumpulan data. Tindakan yang ditawarkan pada 

identifikasi siswa ini antara lain : diskusi dengan dengan guru kelas 

VII sebelum pelakasanaan tindakan kelas, mengacu pada dokumen 

hasil tes yang diberikan pada saat dilaksanakan tindakan. 

d. Perencanaan solusi masalah  

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah peningkatan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika adalah melalui 

Pendekatan Pembelajaran Guide Discovery. 

e. Pelaksanaan tindakan yang bersifat tentatif dan sementara, fleksibel 

dan siap diubah sesuai kondisi yang ada. Pelaksanaan tindakan 

dilaksanakan selama satu minggu terbagi dalam tiga putaran. 

3. Observasi dan Monitoring 

Observasi berperan dalam upaya perbaikan praktek profesional 

melalui pemahaman yang lebih baik dan perencanaan tindakan yang lebih 

kritis. 



Kegiatan ini dilakukan peneliti dengan dibekali lembar pengamatan 

menurut identifikasi, waktu pelaksanaan, pendekatan, metode dan tindakan 

yang dilakukan peneliti, tingkah laku siswa serta kelemahan dan kelebihan 

yang ditemukan 

4. Refleksi 

Dalam pengambilan keputusan secara efektif perlu dilakukan 

refleksi yaitu merenungkan apa yang telah terjadi dan apa yang tidak 

terjadi. Menganai segala sesuatu terjadi dan atau tidak terjadi pada 

observasi implementasi tindakan serta mencari solusi atau jalan alternatif 

lainnya yang perlu ditempuh pada perencanaan tindakan selanjutnya. 

5. Evaluasi  

Kegiatan ini berfungsi sebagai pengumpulan data, mengolah data 

menyajikan informasi sehingga bermanfaat untk pengambilan keputusan 

tindakan. Evaluasi diarahkan pada penemuan bukti-bukti dari peningkatan 

motivasi belajar matematika siswa setelah dilakukan tindakan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian bersumber dari interaksi guru dan siswa dalam 

pembelajaran matematika dan berupa data tindakan belajar atau perilaku 

belajar yang dihasilkan dari tindakan mengajar. Pengambilan data dilakukan 

dengan :  

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis 

melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subyek yang 



dimiliki, dalam hal ini adalah kegiatan Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 

Ngrampal Sragen. 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh atau 

mengetahui sesuatu dengan buku-buku, arsip yang berhubungan dengan 

yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah dan 

nama siswa kelas VII, serta foto rekaman proses tindakan penelitian. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden (Moh.Nasir,1988:234) 

4.  Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu dan kelompok 

(Arikunto, 2007:127). Metode tes digunakan untuk memperoleh data 

tentang tingkat kemampuan akademik dan hasil belajar matematika siswa 

sebelum penelitian, selama penelitian dan setelah penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

1. Defenisi Istilah 

Agar tidak terjadi kekeliruan menafsirkan istilah dalam penelitian, 

maka perlu diberikan defenisi operasional sebagai berikut : 

 



a. Motivasi belajar 

Motivasi adalah melakukan apa yang ingin kamu peroleh, apa 

yang ingin kamu cari, dan apa yang kamu tetapkan dimana kamu 

mencoba untuk melakukannya. 

Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana sepakat dalam buku 

mereka bahwa motivasi belajar merupakan kekuatan (power 

motivation), daya pendorong (driving force) atau alat pembangun 

kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk 

belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyanangkan dalam 

rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. 

b. Kedisiplinan 

Disiplin berasal dari bahasa latin Discare yang berarti belajar. 

Dari kata ini timbul kata disciplina yang berarti pengajaran atau 

pelatihan. Dan sekarang kata disiplin mengalami perkembangan 

makna dalam beberapa pengertian. Pertama, disiplin diartikan sebagai 

kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan 

pengendalian. Kedua, disiplin sebagai latihan yang bertujuan 

mengembangkan diri agar dapat berprilaku tertib. 

c. Pendekatan Guide Discovery (Penemuan Terbimbing) 

Menurut Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, discovery 

merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan 

secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan 



menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat 

menemukan sendiri pengetahuan, sikap dan ketrampilan sebagai 

wujud adanya perubahan perilaku. 

Guided discovery (penemuan terbimbing) yaitu pelaksanaan 

discovery dilakukan atas petunjuk dari guru. Keduanya, dimulai dari 

pertanyaan inti, guru mengajukan berbagai pertanyaan melacak, 

dengan tujuan untuk mengarahkan peserta didik ke titik kesimpulan 

yang diharapkan. Selanjutnya siswa dapat melakukan percobaan untuk 

membuktikan pendapat yang dikemukakan. 

d. Macromedia Flash 

Macromedia flash adalah software untuk membuat animasi 

yang bisa digunakan untuk keperluan diinternet. Misalnya membuat 

situs , banner iklan, logo beranimasi, serta animasi pelengkap yang 

lainnya. 

2. Pengembangan instrumen 

Pengembangan instrumen penelitian dilakukan oleh peneliti bersama  

guru mitra matematika, dengan menjaga validitas isi berdasarkan cara 

pelaksanaan dan tujuan. Pengembangan instrumen dilakukan melalui 

observasi dengan pedoman sebagai berikut: 

a. Observasi tindak mengajar. 

b. Observasi tindak belajar yang berkaitan dengan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika.  



c. Keterangan tambahan yang berkaitan dengan tindak mengajar maupun 

tindak belajar yang belum tercapai. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang 

diamati. Dalam pengumpulan data digunakan beberapa instrumen sebagai 

berikut: pedoman catatan lapangan, tes, pedoman  observasi 

3. Validitas Isi Instrumen 

Validitas ini bertujuan menjamin kemantapan dan kebenaran data 

yang telah digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian 

untuk kemudian dipilih dan ditentukan cara-cara yang tepat untuk 

mengembangkan validitas data yang diperoleh. Dalam penelitian tindakan 

kelas ada yang menggunakan teknik member check ada yang 

menggunakan teknik triangulasi. Dengan menggunakan member check 

yaitu memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi data yang 

diperoleh selama observasi atau wawancara dari nara sumber, siapa pun 

juga (Kepala Sekolah, guru, teman sejawat guru, siswa, pegawai 

administrasi sekolah, orang tua sekolah, dll) untuk memastikan 

keajegannya dan data itu terperiksa kebenarannya (Rochiati 

Wiratmadja,2005:168). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dan diluar dari itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 

1990: 178). 



Triangulasi peneliti dilaksanakan dengan jalan memanfaatkan 

peneliti/pengamat lain untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lain dalam hal ini adalah guru 

matematika kelas VII dan kepala sekolah itu sendiri, dapat membantu 

mengulangi kemenangan dalam pengumpulan data. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilaksanakan sejak tindakan pembelajaran dilakukan dan 

dikembangkan selama proses refleksi sampai proses penyusunan laporan  Data 

akan dianalisis secara diskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang 

terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan 

dalam bentuk interaktif dengan pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. 

Menurut M.B. Miles (1992:20) Proses analisis interaktif dapat digambarkan 

dalam skema berikut : 

 

 

 

 

Reduksi data adalah kegiatan pemilihan data, penyederhanaan data serta 

transformasi data kasar dari hasil catatan lapangan. Penyajian data berupa 

sekumpulan informsi dalam bentuk test naratif yang disusun, diatur dan 

diringkas sehingga mudah dipahami, dilakukan secara bertahap dari 

kesimpulan sementara kemudian dilakukan penyimpulan dengan cara diskusi 

bersama mitra kolaborasi. 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Pemeriksaan Kesimpulan 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil SMP Negeri 2 Ngrampal 

Sekolah yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah SMP Negeri 2 

Ngrampal, Sragen. Lokasi SMP Negeri 2 Ngrampal berada di Desa Bener, 

Kecamatan Ngrampal, Kabupatn Sragen. Dengan luas tanah 17.055 m2 dan 

luas bangunan 1.671m2. Sekolah saat ini statusnya terakreditasi A dengan nilai 

: 86,69.  

Jumlah siswa yang belajar di SMP Negeri 2 Ngrampal pada tahun 

ajaran 2010/2011 sebanyak 725 orang siswa, yaitu kelas VII jumlah siswa 

sebanyak 247 siswa yang terdiri dari 125 laki-laki dan 122 perempuan terbagi 

menjadi 7 kelas, kelas VIII jumlah siswa sebanyak 242 siswa yang terdiri dari 

133 laki-laki dan 109 perempuan terbagi menjadi 7 kelas, dan Kelas IX 

sebanyak 231 yang siswa terdiri dari 101 laki-laki dan 130 perempuan terbagi 

menjadi 7 kelas. Jumlah guru yang mengajar di SMP Negeri 2 Ngrampal ada  

42 guru dengan guru yang berstatus PNS sebanyak 27 orang dan berstatus 

GTT 15 orang guru.  

Lingkungan fisik sekolah cukup baik, hal ini terlihat dari cara 

mengatur dan memelihara ruangan-ruangan yang ada. Kerapihan dan 

kebersihan ruang kelas selalu diperhatikan. Di setiap kelas terdapat peralatan 

kebersihan dan setiap hari siswa selalu menggunakannya untuk membersihkan 

ruang kelas. Halaman sekolah yang dimiliki cukup luas dan sebagian halaman 
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digunakan untuk tempat parkir guru dan karyawan. Sekolah memiliki 

lapangan basket dan lapangan voli. 

Ruang Kepala Sekolah yang berukuran 6 � 4 m2 terpisah dengan 

ruang guru yang berukuran 9 � 15 m2 juga tampak tertata rapi dan bersih. 

Terdapat bangunan masjid yang berukuran 9 � 9 m2 selalu dipergunakan 

untuk sholat berjama’ah diwaktu dluhur. Sekolah juga mempunyai 

laboratorium komputer yang berukuran 7 � 9 m2 dan laboratorium IPA yang 

berukuran 8 � 10 m2. Sementara laboratorium matematika belum tersedia 

tetapi alat peraga matematika sudah ada meskipun terbatas. 

Perpustakaan yang berukuran 16 � 10 m2 ada belum dimanfaatkan 

secara optimal, siswa jarang datang ke perpustakaan, sementara buku-buku 

yang ada sudah tertata dengan baik, kebanyakan buku-buku yang ada adalah 

buku paket, namun tersedia juga koran dan majalah islami yang beragam. 

Kebersihan dan pemeliharaan ruang-ruang seperti WC dan kantin juga cukup 

baik. Semuanya tertata rapi dan bersih, serta didukung pengadaan air yang 

cukup. 

B. Deskripsi Data Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh peneliti bekerja sama 

dengan guru kelas VII di SMP Negeri 2 Ngrampal adalah upaya 

meningkatkan kedisiplinan dan motivasi belajar siswa. Berdasarkan 

pengamatan guru serlama ini, kedisiplinan dan motivasi belajar matematika 

siswa masih rendah. Hal ini ditunjukan dengan kondisi siswa antara lain: 

rendahnya antusiasme siswa saat mengikuti pelajaran, perhatian siswa 



terhadap pelajaran, siswa yang mengemukakan ide, semangat dalam 

mengerjakan soal-soal latihan, kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, 

hasil post test yang dikerjakan dan hasil tugas yang dikumpulkan.  

Penelitian ini terlaksana sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dan 

motivasi belajar matematika, dimana siswa merasa senang, perhatian, 

mempunyai kemampuan, konsentrasi, kesadaran dalam pembelajaran 

matematika. Guru kelas VII SMP Negeri 2 Ngrampal memberi penjelasan 

bahwa pada saat proses pembelajaran berlangsung siswa kurang mempunyai 

motivasi belajar karena siswa kurang memahami manfaat belajar matematika 

bagi dirinya sendiri.  

Berdasarkan kenyataan diatas, memberikan semangat kepada peneliti 

dan guru untuk melakukan tindakan. Tindakan yang diambil untuk 

meningkatkan motivasi belajar matematika adalah metode pembelajaran 

penemuan terbimbing dengan mengoptimalkan macromedia flash8. Berikut 

ini adalah deskripsi data penelitan yang telah dilaksanakan di kelas VII D 

SMP Negeri 2 Ngrampal. 

1. Pelaksanaan Tindakan  

Tujuan utama pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah untuk 

meningkatkan kedisiplinan dan motivasi belajar matematika siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan dialog awal dengan guru kelas diperoleh 

beberapa keterangan atau gambaran bahwa dari jumlah 35 siswa, jika 

dipersentase siswa yang berantusias terhadap pembelajaran 54,29%, 

persentase siswa yang memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran 



51,43%, persentase siswa yang berani mengemukakan ide 22,85%, 

persentase hasil yang dicapai siswa dari soal-soal latihan 45,71%, 

persentase siswa yang mempersiapkan pelajaran sebelum guru datang 

57,14%, persentase hasil dari siswa yang mengumpulkan tugas 51,43% 

dan persentase hasil dari post test 48,57%. 

Permasalahan motivasi diatas lebih disebabkan kurang  adanya 

komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran matematika. Guru 

lebih sering menggunakan strategi konvensional dalam proses belajar 

mengajar dan pemilihan cara komunikasi guru terhadap siswa yang kurang 

memunculkan suasana keterbukaan, menyebabkan timbulnya kejenuhan 

pada siswa. 

a. Tindakan kelas putaran I  

1) Perencanaan tindakan kelas putaran I 

Perencanaan tindakan kelas putaran I dilaksanakan mulai 

tanggal 24 Maret 2011. Berdasarkan hasil observasi awal dan hasil 

diskusi dengan guru matematika, peneliti memutuskan untuk 

menggunakan strategi penemuan terbimbing. Kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan berdasarkan RPP (Rencana 

pelaksanaan Pembelajaran) yang telah disusun dengan alokasi 

waktu selama 2 jam pelajaran (2 x 45 menit) dengan materi ajar 

yang disampaikan yaitu mengenai sifat-sifat jajar genjang dan 

belah ketupat serta menurunkan rumus kelilingnya. Perencanaan 

tindakan kelas putaran I dilaksanakan dengan memperhatikan 



permasalahan–permasalahan yang telah dibicarakan antara peneliti 

dengan guru matematika pada observasi awal. 

Penelitian tindakan kelas putaran I menggunakan metode 

penemuan terbimbing dengan mengoptimalkan macromedia flash8. 

Guru membuka proses pembelajaran dengan salam, memberikan 

alasan tujuan dari pembelajaran matematika materi tersebut. Dalam 

proses pembelajaran, guru memberikan bantuan pada tahap awal 

yaitu memberikan gambaran umum tentang materi yang dipelajari 

dan ramah dalam penyampaian agar siswa dapat mengerti tentang 

materi yang disampaikan. 

2) Pelaksanaan Tindakan kelas Putaran I 

Tindakan putaran I ini dilaksanakan pada hari jum’at 29 

April 2011 dimulai pukul 08.45 sampai pukul 10.15 WIB. Dalam 

penelitian ini yang bertindak sebagai pemberi tindakan atau 

pengajar adalah guru kelas VII SMP Negeri 2 Ngrampal di tempat 

penelitian. Peneliti membantu proses pembelajaran dan melakukan 

observasi terhadap proses belajar mengajar yang terjadi. Materi 

yang disampaikan adalah menjelaskan sifat-sifat jajar genjang dan 

belah ketupat ditinjau dari sisi, sudut dan diagonalnya serta 

menurunkan rumus kelilingnya. 

Selama guru melakukan proses pembelajaran peneliti 

mengamati dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disepakati bersama. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan proses 



refleksi, evaluasi dan revisi. Dengan lembar observasi dan catatan 

lapangan yang tersedia peneliti mencatat hasil–hasil proses 

pembelajaran yang akan digunakan sebagai bahan refleksi. 

3) Hasil Tindakan Putaran I 

a) Tindak Mengajar  

Proses pembelajaran dimulai dengan berdo’a dan 

membahas PR yang diberikan oleh guru matematika pada 

pertemuan sebelumnya. Setelah membahas PR, guru 

mengelompokkan siswa dimana masing-masing kelompok 

terdiri dari 5 orang siswa. Setelah semua siswa mendapatkan 

kelompok, guru menjelaskan gambaran materi yang akan 

dipelajari yaitu tentang sifat-sifat jajargenjang dan belah 

ketupat serta menurunkan rumus kelilingnya. 

Guru memperlihatkan tampilan gambar pada 

macromedia flash8 yang dipergunakan dalam pembelajaran. 

Setiap kelompok diberikan permasalahan untuk didiskusikan 

siswa dengan bantuan media yang diperlihatkan didepan kelas. 

Pada saat siswa berdiskusi menyelesaikan permasalahan, guru 

mengelilingi kelas memantau cara kerja serta hasil kerja diskusi 

siswa. Sebagian besar kelompok belum menunjukkan interaksi 

yang baik antar anggotanya, meskipun masih ada beberapa 

siswa yang masih sering bermain-main dari pada berdiskusi.  



Setelah semua kelompok selesai berdiskusi guru 

kemudian meminta perwakilan kelompok menjelaskan hasil 

diskusinya didepan kelas. Langkah terakhir guru memberikan 

ulasan dan penjelasan sedikit sebagai klarifikasi mengenai 

sifat-sifat dan menurunkan rumus keliling jajargenjang dan 

belah ketupat. 

Kegiatan terakhir guru memberikan soal latihan mandiri. 

Dimana hasilnya akan dijadikan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan siswa dalam memahami materi tentang arti 

pecahan dan membandingkan pecahan senilai serta mengetahui 

kemampuan siswa berkreatif dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan pada putaran I. 

b) Tindak Belajar  

Siswa mengikuti proses pembelajaran dengan tertib dan 

disiplin, akan tetapi tetap menghidupkan suasana supaya siswa 

termotivasi dalam pembelajaran putaran I ini, diperoleh data 

bahwa dengan pemanfaatan macromedia flash dalam metode 

pembelajaran penemuan terbimbing mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan. Permasalahan yang ada pada dialog awal 

dapat tertasi dengan melihat respon balik dari siswa. Dilihat dari 

kondisi ini maka kedisiplinan dan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika sudah nampak. 



Hasil observasi pembelajaran matematika pada tindakan 

kelas putaran I, persentase siswa yang berantusias terhadap 

pembelajaran meningkat menjadi 62,86%, persentase siswa 

yang memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran 

meningkat menjadi 65,71%, persentase siswa yang berani 

mengemukakan ide meningkat menjadi 31,43%, persentase 

siswa hasil yang dicapai dari soal-soal latihan meningkat 

menjadi 57,14%, persentase siswa yang mempersiapkan 

pelajaran sebelum guru meningkat menjadi 71,43%, persentase 

hasil dari siswa yang mengumpulkan tugas 60% dan persentase 

hasil dari post test 62,86%.   

4) Refleksi tindakan putaran I 

Perenungan, penelaahan, atau refleksi terhadap hasil 

tindakan kelas putaran I dilaksanankan hari jum’at 22 April 2011 . 

Kegiatan refleksi ini mendiskusikan hasil observasi tindakan kelas 

putaran I.  

Berdasarkan hasil kolaborasi diperoleh beberapa hal yang 

dapat dicatat sebagai masukan untuk perbaikan pada putaran II, 

yaitu siswa masih banyak yang malu-malu maju kedepan kelas 

untuk mengerjakan soal. Guru memberi kesempatan bertanya 

selama pengembangan, tetapi siswa kurang berani untuk bertanya 

walaupun belum jelas, siswa akan berani bertanya jika jika ada 

teman lain yang bertanya terlebih dahulu, atau apabila guru 



memberikan bimbingan secara individual pada setiap siswa dalam 

mengerjakan soal latihan. 

Saat diskusi kelompok untuk memecahkan masalah yang 

disajikan guru masih banyak siswa yang belum terkondisikan 

karena komunikasi antar kelompok masih belum maksimal. Masih 

banyak siswa yang takut bertanya dan mengungkapkan idenya. 

Dalam mempresentasikan hasil kelompok, ada beberapa kelompok 

yang masih bingung dan takut salah untuk menjelaskan hasilnya 

kepada kelompok lain. Untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat 

menerima atau memahami materi yang telah di jelaskan maka guru 

memberikan latihan. Hasil pekerjaan siswa tidak hanya dikoreksi, 

tetapi juga diusahakan dibahas di kelas. Sehingga siswa terlibat 

langsung dalam mejawab soal yang diberikan. 

5) Evaluasi tindakan kelas putaran I 

Berdasarkan hasil refleksi di atas dapat dikatakan bahwa 

kegiatan yang dilakukan pada tindakan putaran I dalam 

pembelajaran belum mengalami peningkatan yang berarti, hal ini 

terlihat dari adanya beberapa siswa yang masih malu dan enggan 

untuk bertanya maupun maju mengerjakan soal sehingga hal ini 

menunjukan keaktifan  belajar belum muncul pada semua siswa. 

Putaran I ini peran guru masih tampak dominan karena guru 

masih banyak menuntun atau meberikan penjelasan pada siswa 

baik dalam menyampaikan materi maupun dalam menyelesaikan 



soal latihan. Selain itu guru kurang memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang berhasil. Dalam hal penggunaan macromedia 

juga belum terlihat maksimal. 

Berdasarkan hasil catatan lapangan pada putaran I 

didapatkan bahwa siswa yang  berantusias dalam mengikuti 

pembelajaran sebanyak 2 siswa (62,86%), siswa yang 

memperhatiakan pembelajaran sebanyak 23 siswa (65,71%), siswa 

yang mengemukakan ide sebanyak 11 siswa (31,43%), hasil dari 

soal-soal latihan yang siswa kerjakan yang nilainya lebih dari 60 

sebanyak 20 siswa (57,14%), siswa yang mempersiapkan pelajaran 

sebanyak 25 siswa (71,43%), hasil dari post test yang nilainya 

lebih dari 60 sebanyak 21 siswa (60%), dan hasil dari 

pengumpulan tugas yang nilainya lebih dari 60 sebanyak 22 siswa 

(62,86%). 

Berdasarkan hasil refleksi di atas dapat dikatakan bahwa 

kegiatan yang dilakukan pada tindakan putaran I dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan tetapi belum menyeluruh 

dari kesemuanya, hal ini terlihat dari siswa yang secara 

keseluruhan mengalami peningkatan hanya untuk variabel 

(masalah) tertentu. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan tindakan 

yang telah dilakukan pada putaran I ini masih perlu diadakan 

perbaikan pada putaran selanjutnya karena hasil yang dicapai 



belum memuaskan. Rencana tindakan I dalam beberapa hal masih 

perlu direvisi, dan hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan tindakan putaran II. Revisi yang disepakati oleh 

peneliti dan mitra kolaborasi adalah 

a) Dalam pertemuan berikutnya guru perlu mengoptimalkan 

penggunaan macromedia untuk memotivasi siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

b) Guru tidak lagi dominan dalam meberikan penjelasan pada 

siswa, yang harus lebih aktif adalah siswa. 

b. Tindakan kelas putaran II 

1. Perencanaan Tindakan Kelas Putaran II  

Berdasarkan hasil kolaborasi, rencana yang disusun untuk 

putaran II ini adalah sebagai berikut : 1)   Perhatian, bimbingan dan 

motivasi yang diberikan guru terhadap siswa perlu ditambah. 

Sehingga siswa lebih senang dan bersemangat belajar karena 

merasa lebih diperhatikan. 2) Guru akan memberikan bimbingan 

kepada setiap individu secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan 

siswa. Sehingga terjadilah kerjasama dari setiap invidu dan tidak 

hanya siswa yang pandai saja yang mendominasi dalam 

mengerjakan soal. 3) guru akan mencoba menujuk siswa untuk 

maju mengerjakan dan menjelaskan soal bagi siswa yang dianggap 

pasif dalam pembelajaran. 4) Guru lebih banyak memberikan 



latihan soal agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran dari materi 

yang telah dipelajari. 

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas Putaran II 

Tindakan putaran II dilaksanakan pada hari Selasa 3 Mei 

2011, dari pukul 07.00 sampai pukul 08.30. Pada putaran ini 

pemberi tindakan adalah guru matametika sedangkan penerima 

tindakan adalah kelas VII SMP Negeri 2 Ngrampal, Sragen 

sebanyak 35 siswa. Materi ajar pada tindakan ketiga ini adalah 

menurunkan rumus luas jajargenjang dan belah ketupat. 

Selama guru melakukan proses pembelajaran peneliti 

melakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah disepakati bersama. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan 

proses refleksi dan revisi. Dengan lembar observasi yang tersedia 

peneliti mencatat hasil-hasil proses pembelajaran yang akan 

digunakan sebagai bahan refleksi . 

3. Hasil tindakan kelas putaran II 

a. Tindak mengajar 

Pada awal pembelajaran guru memberi penguatan, 

motivasi dan arahan tentang jajargenjang dan belah ketupat 

yang diperoleh siswa  pada putaran I. Kegiatan kemudian 

dilanjutkan  dengan mengulas materi sebelumnya dan 

membahas PR yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Setelah membahas PR, guru meminta siswa membentuk 



kelompok sesuai kelompok mereka pada pertemuan 

sebelumnya. Setelah itu guru menjelaskan gambaran materi 

yang akan dipelajari yaitu menurunkan rumus luas jajargenjang 

dan belah ketupat. 

Guru memperlihatkan media yang akan digunakan dalam 

percobaan, yaitu macromedia. Setiap kelompok diberikan 

permasalahan untuk diselesaikan siswa dengan bantuan alat-alat 

peraga yang diperlihatkan didepan kelas. Pada saat siswa 

menyelesaikan masalah yang diberikan, guru mengelilingi kelas 

memantau cara kerja siswa. Pada putaran kedua ini hampir 

semua siswa aktif dalam menyelesaikan maslah meski tetap ada 

beberapa siswa yang masih membuat kegaduhan. 

Masing-masing siswa mencatat hasil yang didapat dan 

menyimpulkan hasil pekerjaannya. Masing-masing diminta 

untuk mempresentasikan hasil dari apa yang mereka kerjakan. 

Siswa diminta untuk memberikan tanggapan terhadap hasil kerja 

mereka dan guru memberikan kesimpulan dan penilaian tehadap 

hasil kerja masing-masing siswa. 

Setelah memberikan kesimpulan kemudian guru 

menjelaskan lebih dalam tentang menurunkan rumus luas 

jajargenjang dan belah ketupat. Guru mempersilakan kepada 

siswa untuk bertanya bila mengalami kesulitan, dan 

menjelaskan kembali bila ada siswa yang merasa belum jelas. 



Karena konsep luas jajargenjang dan belah ketupat, sebagian 

besar siswa tidak mengalami kesulitan dalam materi ini. 

Tindakan terakhir yang dilakukan pada putaran II adalah 

siswa diberikan latihan mandiri dengan mengerjakan soal-soal 

latihan. Suasana pengerjaan latihan mandiri tampak lebih 

tenang, tertib dan lancar. Hasilnya pun cukup memuaskan. 

Kesadaran siswa untuk mempelajari lagi materi yang telah 

disampaikan di rumah dan kemampuan siswa menanyakan 

materi-materi yang belum jelas membuat siswa lebih percaya 

diri dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. 

b. Tindak belajar  

Berdasarkan catatan lapangan dan observasi, jalannya 

proses belajarnya sudah lebih baik dari sebelumnya, sudah 

terjadi interaksi timbal balik antara guru dan siswa. Siswa 

mengikuti proses pembelajaran dengan antusias , hal ini terlihat 

dari kondisi kelas yang hidup dalam susana pembelajaran aktif. 

Siswa terlihat antusias dalam proses pembelajaran, para 

siswa saling berlomba untuk menjawab, serta tampil kedepan 

kelas untuk mengerjakan maupun menjelaskan hasil kerja 

mereka. Pada putaran II ini siswa yang mengajukan pertanyaan 

sebanyak 10 siswa, mengerjakan soal didepan kelas sebanyak 16 

siswa, mengemukakan ide sebanyak 6 siswa, dan menjawab 

pertanyaan sebanyak 13 siswa. Dilihat dari latihan soal nilainya 



rata-ratanya 63 kemudian siswa yang nilainya lebih dari 60 ada  

24 orang siswa, dari tugas yang siswa kumpulkan nilai rata-

ratanya 66 yang nilainya lebih dari 60 ada 25 orang siswa dan 

hasil dari post test rata-rata 60 yang nilainya lebih dari 60 ada 

24 orang siswa. 

4. Refleksi Tindakan Puaran II 

Refleksi berdasarkan hasil pada putaran II kolaborasi yang 

telah dilakukan antara guru mitra dan peneliti menyepakati bahwa 

pada putaran II ini motifasi belajar meningkat dari putaran 

sebelumnya. Tindakan sudah berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. Langkah-langkah yang diambil guru berhasil 

meningkatkan kedisiplinan dan motivasi belajar siswa. Indikator-

indikator yang telah dilakukan peneliti mengalami peningkatan. 

5. Evaluasi Tindakan Kelas Putaran II 

Berdasarkan hasil refleksi di atas dapat dikatakan bahwa 

kegiatan yang dilakukan pada tindakan putaran II dalam 

pembelajaran sudah mengalami peningkatan. 

Pada putaran II diperoleh data bahwa siswa yang memiliki 

antusiasme terhadap pelajaran meningkat menjadi 27 siswa 

(77,14%),  siswa yang serius dalam memperhatikan pelajaran 

meningkat menjadi 26 orang siswa (74,29%),  siswa yang 

mengemukakan ide meningkat menjadi 16 orang siswa (45,71%), 

hasil dari soal latihan siswa yang lebih dari 60 ada 24 orang siswa 



(68,57%), memiliki kesiapan belajar meningkat menjadi 28 orang 

siswa (80%), hasil dari pengumpulan tugas siswa yang lebih dari 60 

ada 25 orang siswa (68,57%), hasil dari post test siswa yang lebih 

dari 60 ada 24 orang siswa (68,57%). 

Pembelajaran putaran II terlihat guru sudah tidak lagi 

mendominasi. Pembelajaran sudah terpusat pada siswa. Motivasi 

yang diberikan guru agar siswa lebih giat belajar tampak semakin 

sering dilakukan. Kegiatan pembelajaran sudah berjalan lancar dan 

hasilnya sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

putaran sebelumnya. Dalam hal ini, penggunaan strategi 

pembelajaran penemuan terbimbing sudah terlihat kondusif dan 

pelaksanaannya juga terlihat tertib. 

Beberapa tindakan mengajar tersebut merupakan kunci 

keberhasilan atau memberikan hasil yang memuaskan dan 

dipandang memberikan kontribusi yang cukup bagi keberhasilan 

usaha meningkatkan kedisiplinan dan motivasi belajar siswa. 

C. Temuan Penelitian  

1. Motivasi belajar matematika 

Indikator-indikator yang kami gunakan untuk mengamati 

tingkat motivasi bejar matematika adalah kesiapan mengikuti 

pelajaran, memperhatikan penjelasan guru, semangat siswa dalam 

mengerjakan soal latihan serta antusias siswa mengerjakan soal di 



depan kelas. Berdasarkan pada indikator-indikator, maka melalui 

observasi yang kami lakukan ditemukan data-data sebagai berikut : 

a. Sebelum tindakan kelas  

Dalam motivasi belajar siswa kelas VIII sebelum diberikan 

tindakan kelas diperoleh dari dialog awal dengan guru mitra 

kolaborasi. Berdasarkan hasil observasi dan dialog awal dengan 

guru kelas diperoleh beberapa keterangan atau gambaran bahwa 

dari jumlah 35 siswa, jika dipersentase siswa yang berantusias 

terhadap pembelajaran 54,29%, persentase siswa yang 

memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran 51,43%, 

persentase siswa yang berani mengemukakan ide 22,85%, 

persentase hasil yang dicapai siswa dari soal-soal latihan 45,71%, 

persentase siswa yang mempersiapkan pelajaran sebelum guru 

datang 57,14%, persentase hasil dari siswa yang mengumpulkan 

tugas 51,43% dan persentase hasil dari post test 48,57%. 

b. Tindakankelas putaran I 

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran matematika pada 

tindakan kelas putaran I, persentase siswa yang berantusias 

terhadap pembelajaran meningkat menjadi 62,86%, persentase 

siswa yang memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran 

meningkat menjadi 65,71%, persentase siswa yang berani 

mengemukakan ide meningkat menjadi 31,43%, persentase siswa 

hasil yang dicapai dari soal-soal latihan meningkat menjadi 



57,14%, persentase siswa yang mempersiapkan pelajaran sebelum 

guru meningkat menjadi 71,43%, persentase hasil dari siswa yang 

mengumpulkan tugas 60% dan persentase hasil dari post test 

62,86%.. 

c. Tindakan kelas putaran II 

Pada putaran II diperoleh data bahwa siswa yang memiliki 

antusiasme terhadap pelajaran meningkat menjadi 27 siswa 

(77,14%),  siswa yang serius dalam memperhatikan pelajaran 

meningkat menjadi 26 orang siswa (74,29%),  siswa yang 

mengemukakan ide meningkat menjadi 16 orang siswa (45,71%), 

hasil dari soal latihan siswa yang lebih dari 60 ada 24 orang siswa 

(68,57%), memiliki kesiapan belajar meningkat menjadi 28 orang 

siswa (80%), hasil dari pengumpulan tugas siswa yang lebih dari 

60 ada 25 orang siswa (68,57%), hasil dari post test siswa yang 

lebih dari 60 ada 24 orang siswa (68,57%). 

Berdasarkan data-data yang diperoleh setelah dilakukan 

tindakan kelas sebanyak tiga kali putaran, dapat ditunjukkan adanya 

perubahan pada tingkat motivasi belajar siswa. Adapun perubahannya 

kami sajikan sebagai berikut :  

 

 

 

 



Tabel 4.1 

Data Hasil Peningkatan Kedisiplinan dan Motivasi Belajar Siswa 

dalam Pembelajaran Matematika 

Aspek yang diamati Sebelum 
putaran 

Putaran I Putaran II 

1.   Antusias siswa terhadap pelajaran 54,29% 62,86% 77,14% 

2.   Perhatian siswa terhadap 
pelajaran 

51,43% 65,71% 74,29% 

3.   Mengemukakan ide 22,85% 31,43% 45,71% 

4.   Mengerjakan soal-soal latihan 45,71% 57,14% 68,57% 

5.   Mempersiapkan pelajaran 57,14% 71,43% 80,00% 

6.   Mengerjakan post test 48,57% 60,00% 68,57% 

7.   Pengumpulan tugas 51,43% 62,86% 71,43% 

Grafik peningkatan kedisiplinan dan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas 

putaran II dapat digambarkan sebagai berikut : 



 

Gambar 4.1 

Grafik peningkatan kedisiplinan dan motivasi belajar matematika 

D. Pembahasan 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran matematika SMP kelas VII 

dengan strategi penemuan terbimbing (guided discovery)? 

Dalam pembahasan ini pelaksanaan proses pembelajaran dimulai 

dengan memberikan pertanyaan awal kepada siswa dalam beberapa 

kelompok dan menanyakan tugas/PR kepada masing – masing siswa. 

Guru menyajikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, 

kemudian menginformasikan strategi penemuan terbimbing. 

Kegiatan inti dimulai setelah guru membimbing siswa dalam 

membentuk kelompok dan dalam tiap kelompok diberi tugas dengan 

memberikan rumusan masalah yang telah disiapkan guru sebelumnya. 
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Siswa saling berdiskusi mengemukakan pendapatnya kepada teman satu 

kelompok. Guru berkeliling untuk memantau siswa dan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa kepada tujuan yang 

ingin dicapai sehingga siswa dapat menarik kesimpulan tertentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh dialog semacam itu menurut Martinis Yamin, 2004: 78 

yang kemudian dikutip PPPPTK Matematika, tepat digunakan dalam 

metode penemuan dengan ketentuan: 

a. Siswa telah mengenal atau mempunyai pengalaman yang 

berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diajarkan 

b. Yang akan diajarkan berupa keterampilan komunikasi antara 

pribadi, sikap, pemecahan dan pengambilan keputusan 

c. Guru mempunyai keterampilan fleksibel, terampil mengajukan 

pertanyaan, terampil mengulang pertanyaan dan sabar. 

 

 

Guru     : “Dari pengertian jajar genjang yang merupakan segitiga dan 

bayangannya yang diputar 180
o
 maka apa yang dapat kalian 

simpulkan apabila dikaitkan dengan luas?” 

Windi      : “Luas jajar genjang dua kali luas segitiga” 

Guru        : “Ada yang punya pendapat lain?” 

Riski     : “Luas jajar genjang alas kali tinggi, yang didapat dari dua kali luas 

segitiga yaitu setengah alas kali tinggi” 

Guru     : “Semua benar, seperti yang sudah dipelajari bahwa luas segitiga 

setengah alas kali tinggi, sementara luas jajargenjang dua kali 

luas segitiga sehingga luas jajargenjang alas kali tinggi.” 



d. Waktu yang tersedia cukup panjang 

Setelah diskusi setiap kelompok mendapatkan tugas yang harus 

diselesaikan secara kelompok. Setelah tugas selesai sebagian kelompok 

diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dan kelompok lain 

menanggapi. Siswa dengan bimbingan guru membuat sebuah 

kesimpulan dari kegiatan yang berlangsung. 

Pada akhir kegiatan guru memberikan beberapa soal untuk 

dikerjakan secara individu dan dikumpulkan. Dimana hasilnya akan 

dijadikan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam 

menyerap materi tentang lingkaran. Selain itu guru juga mengingatkan 

siswa untuk mempelajari materi berikutnya. 

2. Adakah peningkatan kedisiplinan  dan motivasi belajar siswa SMP 

kelas VII selama proses pembelajaran matematika dengan penemuan 

terbimbing? 

Menurut Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, mengukur 

kedisiplinan dan motivasi belajar diukur dari beberapa sisi antara lain 

a. Sikap terhadap pelajaran 

Hal tersebut dapat diukur dari kecenderungan prilaku siswa saat 

mengikuti pelajaran. 

b. Kegigihan dalam belajar 

Hal tersebut dapat diukur dari keuletan dan kemampuannya dalam 

mensiasati dan memecahkan masalah dalam rangka mencapai 

tujuan belajar. 



c. Loyalitas terhadap pelajaran 

Hal tersebut dilihat dari kesetiaan dan keberanian mempertaruhkan 

tenaga dan pikirannya secara optimal untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

d. Visi dalam belajar 

Hal tersebut dapat diukur target belajar yang kreatif, inovatif, efektif 

dan menyenangkan. 

e. Achievmen dalam belajar 

Motivasi belajar dapat dilihat dari prestasi belajarnya. 

Siswa yang memiliki antusiasme terhadap pelajaran meningkat 

menjadi 27 siswa (77,14%),  siswa yang serius dalam memperhatikan 

pelajaran meningkat menjadi 26 orang siswa (74,29%),  siswa yang 

mengemukakan ide meningkat menjadi 16 orang siswa (45,71%), hasil 

dari soal latihan siswa yang lebih dari 60 ada 24 orang siswa (68,57%), 

memiliki kesiapan belajar meningkat menjadi 28 orang siswa (80%), 

hasil dari pengumpulan tugas siswa yang lebih dari 60 ada 25 orang 

siswa (68,57%), hasil dari post test siswa yang lebih dari 60 ada 24 

orang siswa (68,57%). 

Pembahasan tentang peningkatan kedisiplinan dan motivasi 

belajar siswa dalam menerima pelajaran yang menjadi indikator atau 

fokus penelitian adalah antusiasme perhatian terhadap pelajaran dilihat 

dari banyaknya siswa yang mau bertanya dan semangat dalam 

mencoba-coba, hasil soal latihan dilihat dari nilai rata-rata dan banyak 



siswa yang nilainya mencapai lebbih dari 60, kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran dilihat dari banyaknya siswa yang meletakkan buku 

pelajaran dan respon terhadap pertanyaan dari guru, hasil post test 

dilihat dari banyak siswa yang nilainya lebih dari 60. Hasil pengamatan 

tersebut berupa data. 

Data siswa sebelum tindakan, tentang antusias siswa dilihat dari 

rasa ingin tahu siswa yang mendorong mereka untuk bertanya pada 

guru sebanya 19 orang siswa (54,29 %). Data siswa pada saat tindakan 

kelas putaran I, tentang antusias siswa dalam memahami konsep dengan 

bertanya pada guru sebanyak 22 orang siswa (62,86 %). Data siswa 

pada saat tindakan kelas putaran II, tentang antusias antusias siswa 

dalam memahami konsep dengan bertanya pada guru sebanyak 27 

siswa (77,14 %). 

Data sebelum tindakan kelas mengenai perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru sebanyak 18 siswa (51,43%). Data pada saat tindakan 

kelas putaran I, siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 

22 siswa (65,71 %). Data pada saat tindakan kelas putaran II, siswa 

yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 26 siswa (74,29%). 

Data sebelum tindakan kelas, siswa yang bersemangat 

mengerjaka soal latihan dari guru sebanyak 16 siswa (45,71%). Data 

siswa pada saat tindakan kelas putaran I, siswa yang bersemangat 

mengerjakan soal latihan dari guru sebanyak 20 siswa (57,14 %). Data 



siswa pada saat tindakan kelas putaran II, siswa yang bersemangat 

mengerjakan soal latihan dari guru sebanyak 24 siswa (68,57 %). 

Data sebelum tindakan kelas mengenai peningkatan kesiapan 

belajar siswa pada pokok bahasan segi empat (jajar genjang dan belah 

ketupat) dengan strategi penemuan terbimbing dapat dilihat dari siswa 

yang menyiapkan buku pelajaran dan respon siswa terhadap pertanyaan 

dari guru sebanyak 20 orang siswa (57,14 %). Data tindakan kelas 

putaran I, siswa yang menyiapkan buku pelajaran matematika di atas 

meja sebanyak 25 siswa (71,43 %). Data tindakan kelas putaran II, 

siswa yang menyiapkan buku pelajaran matematika di atas meja 

sebanyak 28 siswa (80 %). 

Data sebelum tindakan kelas mengenai hasil post test siswa yang 

mendapat nilai kebih dari 60 sebanyak 17 siswa (48,57 %). Data pada 

saat tindakan kelas putaran I, siswa yang memperhatikan penjelasan 

guru sebanyak 21 siswa (60 %). Data pada saat tindakan kelas putaran 

II, siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 24 siswa 

(68,57 %). 

Data sebelum tindakan kelas mengenai hasil pengumpulan tugas 

siswa yang mendapat nilai kebih dari 60 sebanyak 18 siswa (51,43 %). 

Data pada saat tindakan kelas putaran I, siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru sebanyak 22 siswa (62,86 %). Data pada saat tindakan 

kelas putaran II, siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 

25 siswa (71,43 %). 



Tabel 4.2 
Data Hasil Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 

dalam Pembelajaran Matematika 
  

Aspek yang diamati Sebelum 
putaran 

Putaran I Putaran II 

1.   Antusias siswa terhadap pelajaran 54,29% 62,86% 77,14% 

2.   Perhatian siswa terhadap pelajaran 51,43% 65,71% 74,29% 

3.   Mengemukakan ide 22,85% 31,43% 45,71% 

4.   Mengerjakan soal-soal latihan 45,71% 57,14% 68,57% 

5.   Mempersiapkan pelajaran 57,14% 71,43% 80,00% 

6.   Mengerjakan post test 48,57% 60,00% 68,57% 

7.   Pengumpulan tugas 51,43% 62,86% 71,43% 

    

Dengan demikian, dari melihat hasil dari perubahan motivasi 

belajar siswa dari setiap tindakan dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan strategi penemuan terbimbing sebagai usaha untuk 

meningkatakan motivasi belajar siswa mengalami peningkatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif 

antara peneliti, guru kelas VII C SMP Negeri 2 Ngrampal Sragen dan kepala 

sekolah, dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan terperinci sebagai berikut 

: 

1. Dalam proses pembelajaran matematika dilakukan tindakan kelas untuk 

meningkatkan motivasi dan kedisiplinan belajar siswa melalui metode 

penemuan terbimbing dengan mengoptimalkan macromedia flash8 sebagai 

media pembelajaran, tindakan yang dilakukan guru adalah : 

a. Memberitahukan tujuan pembelajaran, inti materi ajar dan kegiatan yang 

akan dilakukan. 

b. Menyampaikan materi ajar secara sistematis melalui metode penemuan 

terbimbing dengan mengoptimalkan macromedia flash8 yang telah 

dipersiapkan untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap konsep. 

c. Melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

d. Guru mendorong siswa untuk berani mencoba-coba, menerka-nerka, 

bertanya, mengemukakan ide dan mengerjakan soal latihan didepan 

kelas dalam proses pembelajaran. 
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e. Guru memberi arahan terhadap siswa dalam memanfaatkan macromedia 

flash8 yang telah dipersiapkan sebagai media untuk diskusi kelompok 

dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memahami konsep 

matematika. 

f. Guru bertindak sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran. 

g. Guru memberi petunjuk langkah-langkah pengerjaan pada setiap soal 

yang dianggap sulit. 

h. Selalu mengingatkan siswa untuk mengulangi materi ajar yang sudah 

dibahas dan mempelajari terlebih dahulu materi ajar yang akan dibahas. 

i. Membantu siswa yang mengalami kesulitan dan memperbaiki kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal. 

2. Adanya peningkatan motivasi dan kedisiplinan belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui melalui metode penemuan terbimbing  

dengan mengoptimalkan macromedia flash8 sebagai media pembelajaran, 

dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : 

a. Antusiasme siswa terhadap pelajaran 

Adanya peningkatan siswa antusiasme siswa terhadap pelajaran dapat 

dilihat dari data hasil tindakan kelas. Siswa yang antusias terhadap 

pelajaran sebelum diadakannya penelitian sebanyak 2 siswa (9,52%), 

pada putaran I sebanyak 3 siswa (14,29%), putaran II sebanyak 6 siswa 

(28,57%), dan putaran III sebanyak 8 siswa (38,10%). 

 



b. Perhatian siswa terhadap pelajaran matematika  

Adanya peningkatan perhatian siswa terhadap pelajaran matematika 

dapat dilihat dari data hasil tindakan kelas. Sebelum diadakannya 

penelitian sebanyak 18 siswa (51,43%), pada putaran I sebanyak  23 

siswa (65,71%), putaran II sebanyak 26 siswa (74,29%). 

c. Siswa yang mengemukakan ide 

Adanya peningkatan siswa yang mengemukakan ide dapat dilihat dari 

data hasil tindakan kelas. Sebelum diadakannya penelitian sebanyak 8 

siswa (22,85%), pada putaran I sebanyak  11 siswa (31,43%), dan 

putaran II sebanyak 16 siswa (45,71%). 

d. Siswa yang mengerjakan soal-soal latihan  

Adanya peningkatan siswa mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas 

dapat dilihat dari data hasil tindakan kelas. Sebelum diadakannya 

penelitian sebanyak 16 siswa (45,71%), pada putaran I sebanyak 20 

siswa (57,14%), dan putaran II sebanyak 24 siswa (68,57%). 

e.  Siswa mempersiapkan pelajaran 

Adanya peningkatan siswa mempersiapkan pelajaran dapat dilihat dari 

data hasil tindakan kelas. Sebelum adanya penelitian sebanyak 20 siswa 

(51,14%), pada putaran I sebanyak 25 siswa (71,43%), dan putaran II 

sebanyak 28 siswa (80%). 

f. Hasil dari siswa yang mengerjakaan post test 

Adanya peningkatan dari siswa yang mengerjakaan post test dapat 

dilihat dari data hasil tindakan kelas. Sebelum adanya penelitian 



sebanyak 17 siswa (48,57%), pada putaran I sebanyak 21 siswa (60%), 

dan putaran II sebanyak 24 siswa (68,57%). 

g. Pengumpulan tugas 

Adanya peningkatan dari siswa yang mengumplkan tugas dapat dilihat 

dari data hasil tindakan kelas. Sebelum adanya penelitian sebanyak 18 

siswa (51,43%), pada putaran I sebanyak 22 siswa (62,86%), dan 

putaran II sebanyak 25 siswa (71,43%). 

Hasil belajar siswa yang diperoleh dari pengerjaan latihan, tugas dan 

post test mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari ketuntasan belajar siswa 

yang mendapat nilai ≥ 60.  

B. Implikasi 

Kesimpulan mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran melalui 

melalui metode penemuan terbimbing dengan mengoptimalkan macromedia 

flash8 sebagai media pembelajaran dalam upaya meningkatkan motivasi dan 

kedisiplinan belajar siswa dalam pembelajaran matematika, bahwa para 

praktisi khususnya guru kelas yang terlibat dalam penelitian ini mempunyai 

kesukarelaan dan komitmen bagi usaha perbaikan pembelajaran matematika. 

Oleh karena itu agar usaha perbaikan tercapai, maka kerja kolaboratif untuk 

memahami kelas secara terus menerus perlu dilakukan. 

Demikian juga bahwa melalui melalui metode penemuan terbimbing 

dengan mengoptimalkan macromedia flash8 pada pembelajaran matematikan 

ini memiliki peranan utama dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Dalam usaha 



peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika ini, ada 

baiknya mengenai pengembangan keaktifan guru, hal ini dapat dilakukan 

melalui kerja kolaboratif dengan peneliti untuk mengatasi masalah-masalah 

pembelajaran matematika yang dihadapi di kelas. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif 

yang telah dilaksanakan, maka diajukan sejumlah saran, yaitu : 

1. Terhadap Guru Matematika 

a. Guru hendaknya menggunakan melalui metode penemuan 

terbimbing  dengan mengoptimalkan macromedia flash8 sebagai 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran matematika untuk 

menjelaskan materi bangun segiempat sebagai salah satu alternatif 

yang dipergunakan supaya siswa lebih disiplin dan termotivasi dalam 

mempelajari konsep bangun segiempat. 

b. Guru hendaknya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran 

karena dapat meningkatkan semangat dan pemahaman siswa 

terhadap konsep matematika. 

c. Guru hendaknya melakukan inovasi dalam pembelajaran agar 

menumbuhkan motivasi dalam proses pembelajaran matematika. 

d. Guru hendaknya mengadakan pemantauan terhadap tingkah laku 

siswa selama proses pembelajaran. Hal ini akan membantu guru 

untuk mewujudkan kedisiplinan belajar di dalam kelas. 

 



2. Terhadap Peneliti Selanjutnya 

Penelitian tindakan kelas ini hendaknya dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memberikan masukan kepada dunia 

pendidikan khususnya guru matematika sehingga kualitas pendidikan 

kita akan semakin membaik. Karena metode penemuan merupakan 

bagian dari pendekatan kontekstual yaitu suatu pembelajaran yang 

mengaitkan antara materi dengan benda-benda nyata yang dapat diamati 

maka hendaknya peneliti berikutnya lebih memperluas cakupan 

penelitian pada materi yang lain. 
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Lampiran 1 



CATATAN OBSERVASI PENDAHULUAN 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

MATEMATIKATOPIK SEGIEMPAT MELALUI PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY (PENEMUAN TERBIMBING) DENGAN 

MACROMEDIA FLASH PADA SISWA KELAS VII 

 

Kelas :  VII D    Hari / Tgl     : Jum’at/ 29 April 2011 

Waktu  : 8.45-10.15     Nama Guru  : Marbagyo, S.Pd 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Siswa kurang siap mengikuti pelajaran. 

2. Perhatian siswa terhadap pelajaran yang disampaikan kurang. 

3. Masih ada siswa yang bermalas-malasan dalam mengerjakan soal latihan 

guru.  

4. Sebagaian siswa bersenda gurau pada saat pelajaran.  

5. Siswa cenderung pasif. 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Guru mendominasi proses pembelajaran. 

2. komunikasi hanya berjalan satu arah.  

3. Komunikasi yang dibangun pada saat mengajar kurang efektif.  

4. Guru kurang memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. 

C. PENARIKAN MAKNA 

1. Proses pembelajaran terpusat pada guru dengan komunikasi yang kurang 

efektif.  

2. Tidak terjadi komunikasi interaktif antara guru dan siswa. 

3. Motivasi siswa dalam memperhatikan penjelasan guru dan antusias 

terhadap pelajaran kurang. 
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4. Semangat untuk mengemukakan ide, semangat mengerjakan soal latihan 

dan kesiapan mengikuti pelajaran serta antusias siswa mengerjakan soal 

latihan masih rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

 

DIAN ADI PAMUNGKAS  

A 410 070 123 

 

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN PUTARAN I 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

MATEMATIKATOPIK SEGIEMPAT MELALUI PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY (PENEMUAN TERBIMBING) DENGAN 

MACROMEDIA FLASH PADA SISWA KELAS VII 

 

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

Mata Pelajaran  : ……………………………….. 

Pokok Bahasan  : ……………………………….. 

Sub Pokok Bahasan  : ……………………………….. 

Hari / Tanggal   : ……………………………….. 

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

Jumlah siswa hadir  : ………… orang    

A. TINDAK MENGAJAR 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

B. TINDAK BELAJAR 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

C. PENARIKAN MAKNA 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Peneliti 

 

DIAN ADI PAMUNGKAS  

A 410 070 123 
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CATATAN LAPANGAN PUTARAN I 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

MATEMATIKATOPIK SEGIEMPAT MELALUI PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY (PENEMUAN TERBIMBING) DENGAN 

MACROMEDIA FLASH PADA SISWA KELAS VII 

 

Satuan Pendidikan / Kelas  : SMP Negeri 2 Ngrampal Sragen 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Pokok Bahasan   : Segi Tiga dan Segi Empat 

Sub Pokok Bahasan   : Keliling dan Luas Segi Empat 

Hari / Tanggal   : Jum’at / 29 April 2011 

Jam Pelajaran ke   : 3-4 (8.45-10.15) 

Jumlah Siswa Hadir   : 35 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.  

2. Guru menyuruh siswa untuk mengeluarkan buku pelajaran, bagi yang 

belum. 

3. Guru memberikan pengertian tentang maenghargai dan menghormati 

orang lain. 

4. Guru menyajikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru menginformasikan tentang strategi pembelajaran penemuan 

terbimbing. 

6. Guru membagi siswa kedalam 4-5 siswa dalam satu kelompok. 

7. Guru menyuruh siswa untuk mengamati tampilan animasi yang 

ditampilkan di depan kelas. 

8. Guru mengingatkan siswa bahwa keliling segi empat merupakan jumlah 

ke empat sisinya.  
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9. Guru memberikan rumusan masalah untuk menyelidiki sifat-sifat jajar 

genjang dan belah ketupat serta menentukan kelilingnya. 

10. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk berekspresi dalam 

menentukan keliling jajar genjang dan belah ketupat. 

11. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator.  

12. Guru memberikan masukan dan arahan dengan suatu pertanyaan. 

13. Guru memberikan latihan terkontrol. 

14. Guru memberikan latihan mandiri kepada masing-masing siswa untuk 

mengetahui daya serap siswa terhadap materi.  

15. Guru menyuruh siswa untuk maju mengerjakan soal ke depan kelas.  

16. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mana materi yang 

belum jelas. 

17. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Siswa terlihat mulai menikmati pelajaran.  

2. Beberapa siswa berani mengemukakan pendapat. 

3. Beberapa terlihat mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar. 

C. PENARIKAN MAKNA 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Peneliti 

 

DIAN ADI PAMUNGKAS  

A 410 070 123 



CATATAN LAPANGAN PUTARAN II 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

MATEMATIKATOPIK SEGIEMPAT MELALUI PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY (PENEMUAN TERBIMBING) DENGAN 

MACROMEDIA FLASH PADA SISWA KELAS VII 

 

Satuan Pendidikan / Kelas  : SMP Negeri 2 Ngrampal Sragen 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Pokok Bahasan   : Segi Tiga dan Segi Empat 

Sub Pokok Bahasan   : Keliling dan Luas Segi Empat 

Hari / Tanggal   : Selasa / 2 Mei 2011 

Jam Pelajaran ke   : 1-2 (7.00 – 8.30) 

Jumlah Siswa Hadir   : 35 

D. TINDAK MENGAJAR 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.  

2. Guru menyuruh siswa untuk mengeluarkan buku pelajaran, bagi yang 

belum. 

3. Guru memberikan pengertian tentang maenghargai dan menghormati 

orang lain. 

4. Guru menyajikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru menginformasikan tentang strategi pembelajaran penemuan 

terbimbing. 

6. Guru membagi siswa kedalam 4-5 siswa dalam satu kelompok. 

7. Guru menyuruh siswa untuk mengamati tampilan animasi yang 

ditampilkan di depan kelas. 

8. Guru mengingatkan siswa bahwa keliling segi empat merupakan jumlah 

ke empat sisinya.  

9. Guru memberikan rumusan masalah untuk menyelidiki sifat-sifat jajar 

genjang dan belah ketupat serta menentukan kelilingnya. 
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10. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk berekspresi dalam 

menentukan keliling jajar genjang dan belah ketupat. 

11. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator.  

12. Guru memberikan masukan dan arahan dengan suatu pertanyaan. 

13. Guru memberikan latihan terkontrol. 

14. Guru memberikan latihan mandiri kepada masing-masing siswa untuk 

mengetahui daya serap siswa terhadap materi.  

15. Guru menyuruh siswa untuk maju mengerjakan soal ke depan kelas.  

16. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mana materi yang 

belum jelas. 

17. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

E. TINDAK BELAJAR 

1. Siswa terlihat mulai menikmati pelajaran.  

2. Sebagian siswa terlihat mulai aktif dalam pembelajaran. 

3. Beberapa siswa berani memberi mengemukakan pendapat 

F. PENARIKAN MAKNA 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

..................................................................................................................... 

Peneliti 

 

 

DIAN ADI PAMUNGKAS  
A 410 070 123 



PEDOMAN OBSERVASI PUTARAN I 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

MATEMATIKATOPIK SEGIEMPAT MELALUI PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY (PENEMUAN TERBIMBING) DENGAN 

MACROMEDIA FLASH PADA SISWA KELAS VII 

 

Nama Guru Matematika : Marbagyo, S,Pd. 

Satuan Pendidikan/Kelas : SMP Negeri 2 Ngrampal Sragen 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pokok Bahasan  : Segi Tiga dan Segi Empat 

Sub Pokok Bahasan   : Keliling dan Luas Segi Empat 

Hari / Tanggal   : Jum’at / 29 April 2011 

Jam Pelajaran ke   : 3-4 (8.45 - 10.15) 

Jumlah Siswa Hadir   : 35 

I. TINDAK MENGAJAR  

No Komponen Aspek yang diamati Ya 

Ti

da

k 

A 

1 

PENDAHULUAN 

Revisi / Membahas PR 

 

a.  Membahas PR yang sulit 

b.  PR dibahas dengan melibatkan 

siswa secara aktif 

c.  Memberi kesempatan siswa 

menanyakan materi 

sebelumnya yang belum jelas 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

2 Memotivasi Siswa a.  Memberitahukan tujuan 

pembelajaran 

b.  Memberi gambaran umum inti 

materi ajar 

c.  Mengajak siswa memikirkan  

√ 

 

√ 

 

√ 
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berbagai gagasan sejak awal 

d.  Memotivasi siswa untuk 

belajar 

 

√ 
 

B 

3 

 

 

 

PENGEMBANGAN 

Menyampaikan Materi 

Ajar 

 

 

a.  Materi yang disampaikan 

benar, tidak ada yang 

menyimpang 

b.  Fokus pada makna bukan 

hafalan 

c.  Penyampaian materi secara 

sistematis dan disertai dengan 

contoh soal dan cara 

penyampaiannya 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

 

 

Menggunakan Alat / 

Media Pembelajaran 

a.  Cara penggunaanya tepat 

b.  Membantu mempermudah 

pemahaman siswa 

c.  Menarik perhatian siswa 

 √ 

√ 

 

√ 

5 

 

Mengadakan variasi 

dalam membimbing 

siswa 

 

a.  Menampilkan sikap bersahabat 

b.  Menghindari perbuatan yang 

dapat mengganggu perasaan 

siswa 

c.  Menunjukkan sikap adil kepada 

semua siswa Menghargai setiap 

pendapat siswa 

d.  Menekankan bagian-bagian 

penting pelajaran 

e.  Membantu siswa yang 

mendapat kesulitan  

f.  Mendorong siswa 

menumbuhkan kepercayaan 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√  



diri sendiri 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciptakan suasana 

siswa terlibat secara 

aktif  

 

 

 

 

 

 

 

a.  Mengajukan pertanyaan / tugas 

selama pengembangan 

b.  Mendorong siswa untuk 

menyampaikan idenya 

c.  Mendorong terjadinya tukar 

pendapat antara siswa dengan 

guru 

d.  Sebagian besar siswa 

melibatkan diri dalam kegiatan 

pembelajaran 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

7 

 

Memberikan penguatan 

 

a.  Memberi penguatan terhadap 

tingkah laku siswa yang baik 

b.  Memberi semangat kepada 

siswa yang belum berhasil 

c.  Penguatan yang bervariasi 

diberikan secara wajar pada 

waktu yang tepat. 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

C 

8 

 

 

 

PENERAPAN 

Latihan terkontrol 

a.  Tugas diarahkan dengan jelas 

b.  Membimbing dan memudahkan 

belajar siswa 

c.  Menuntut tanggung jawab 

setiap siswa  

d.  Menumbuhkan kerjasama 

antara siswa dalam belajar  

e.  Menumbuhkan inisiatif siswa 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 



9 Latihan mandiri a.  Komunikasi antar pribadi 

menunjukkan kehangatan 

b.  Merespon setiap pendapat 

siswa 

c.  Membimbing belajar siswa 

d.  Mendorong siswa untuk 

banyak berkreasi dalam belajar 

e.  Menumbuhkan kepercayaan 

siswa kepada diri sendiri 

 √ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

D 

10 

 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

a.  Kesimpulan jelas dan 

mencakup seluruh inti materi 

ajar yang dipelajari 

b.  Siswa terlibat aktif dalam 

membuat kesimpulan 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

11 

 

 

 

 

Tindak Lanjut a.  Mengevaluasi kemampuan 

siswa 

b.  Menyarankan agar materi ajar 

dipelajari kembali dirumah 

c.  Memberi PR / tugas mandiri 

dengan petunjuk yang jelas 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

II.  TINDAK BELAJAR 

N

o 
Indikator 

Komponen Jumlah 

siswa 

(%) Aspek yang Diamati Jumlah 

1 Motivasi a. Antusias siswa terhadap 

pembelajaran 

22 62,86 



b. Perhatian siswa terhadap 

pembelajaran 

c. Mengemukakan ide 

d. Antusiam mengerjakan soal latihan 

e. Mempersiapkan pelajaran 

f. Mengerjakan pre-Tes 

23 

 

11 

20 

25 

21 

65.71 

 

31.43 

57.14 

71.43 

60.00 

2 Kedisiplina

n 

a. Pengumpulan tugas 

b. Kesiapan dalam pelajaran 

22 

25 

62.86 

71.43 

III.  KETERANGAN TAMBAHAN 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................  

 

Peneliti 

 

 

 

DIAN ADI PAMUNGKAS  

A 410 070 123 

 

 

 

 

 



PEDOMAN OBSERVASI PUTARAN II 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

MATEMATIKATOPIK SEGIEMPAT MELALUI PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY (PENEMUAN TERBIMBING) DENGAN 

MACROMEDIA FLASH PADA SISWA KELAS VII 

 

Nama Guru Matematika : Marbagyo, S,Pd. 

Satuan Pendidikan/Kelas : SMP Negeri 2 Ngrampal Sragen 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pokok Bahasan  : Segi Tiga dan Segi Empat 

Sub Pokok Bahasan   : Keliling dan Luas Segi Empat 

Hari / Tanggal   : Selasa / 2 Mei 2011 

Jam Pelajaran ke   : 1-2 (7.00-8.30) 

Jumlah Siswa Hadir   : 35 

IV.  TINDAK MENGAJAR  

No Komponen Aspek yang diamati Ya 
Tid

ak 

A 

1 

PENDAHULUAN 

Revisi / Membahas PR 

 

a.  Membahas PR yang sulit 

b.  PR dibahas dengan melibatkan 

siswa secara aktif 

c.  Memberi kesempatan siswa 

menanyakan materi 

sebelumnya yang belum jelas 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

2 Memotivasi Siswa a.  Memberitahukan tujuan 

pembelajaran 

b.  Memberi gambaran umum inti 

materi ajar 

e.  Mengajak siswa memikirkan  

√ 

 

√ 

 

√ 
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berbagai gagasan sejak awal 

f.  Memotivasi siswa untuk 

belajar 

 

√ 
 

B 

3 

 

 

 

PENGEMBANGAN 

Menyampaikan Materi 

Ajar 

 

 

a.  Materi yang disampaikan 

benar, tidak ada yang 

menyimpang 

b.  Fokus pada makna bukan 

hafalan 

c.  Penyampaian materi secara 

sistematis dan disertai dengan 

contoh soal dan cara 

penyampaiannya 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

 

 

Menggunakan Alat / 

Media Pembelajaran 

a.  Cara penggunaanya tepat 

b.  Membantu mempermudah 

pemahaman siswa 

c.  Menarik perhatian siswa 

√ 

√ 

 

√ 

 

5 

 

Mengadakan variasi 

dalam membimbing 

siswa 

 

a.  Menampilkan sikap 

bersahabat 

b.  Menghindari perbuatan yang 

dapat mengganggu perasaan 

siswa 

c.  Menunjukkan sikap adil 

kepada semua siswa 

d.  Menghargai setiap pendapat 

siswa 

e.  Menekankan bagian-bagian 

penting pelajaran 

f.  Membantu siswa yang 

mendapat kesulitan  

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 



g.  Mendorong siswa 

menumbuhkan kepercayaan 

diri sendiri 

√  

6 

 

 

 

 

 

Menciptakan suasana 

siswa terlibat secara 

aktif  

 

a.  Mengajukan pertanyaan / 

tugas selama pengembangan 

b.  Mendorong siswa untuk 

menyampaikan idenya 

c.  Mendorong terjadinya tukar 

pendapat antara siswa dengan 

guru 

d.  Sebagian besar siswa 

melibatkan diri dalam kegiatan 

pembelajaran 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

7 

 

Memberikan penguatan 

 

a.  Memberi penguatan terhadap 

tingkah laku siswa yang baik 

b.  Memberi semangat kepada 

siswa yang belum berhasil 

c.  Penguatan yang bervariasi 

diberikan secara wajar pada 

waktu yang tepat. 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

C 

8 

 

 

 

PENERAPAN 

Latihan terkontrol 

a.  Tugas diarahkan dengan jelas 

b.  Membimbing dan 

memudahkan belajar siswa 

c.  Menuntut tanggung jawab 

setiap siswa  

d.  Menumbuhkan kerjasama 

antara siswa dalam belajar  

e.  Menumbuhkan inisiatif siswa 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 



9 Latihan mandiri f.  Komunikasi antar pribadi 

menunjukkan kehangatan 

g.  Merespon setiap pendapat 

siswa 

h.  Membimbing belajar siswa 

i.  Mendorong siswa untuk 

banyak berkreasi dalam 

belajar 

j.  Menumbuhkan kepercayaan 

siswa kepada diri sendiri 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

D 

10 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

c.  Kesimpulan jelas dan 

mencakup seluruh inti materi 

ajar yang dipelajari 

d.  Siswa terlibat aktif dalam 

membuat kesimpulan 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

11 

 

 

 

 

Tindak Lanjut d.  Mengevaluasi kemampuan 

siswa 

e.  Menyarankan agar materi ajar 

dipelajari kembali dirumah 

f.  Memberi PR / tugas mandiri 

dengan petunjuk yang jelas 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

V. TINDAK BELAJAR 

N

o 
Indikator 

Komponen Jumlah 

siswa 

(%) 
Aspek yang Diamati Jumlah 

1 Motivasi a. Antusias siswa terhadap 

pembelajaran 

b. Perhatian siswa terhadap 

27 

 

26 

77.14 

 

74.29 



pembelajaran 

c. Mengemukakan ide 

d. Antusiam mengerjakan soal latihan 

e. Mempersiapkan pelajaran 

f. Mengerjakan pre-Tes 

 

16 

24 

28 

24 

 

45.71 

68.57 

80.00 

68.57 
 

2 Kedisiplina

n 

a. Pengumpulan tugas 

b. Kesiapan dalam pelajaran 

25 

28 

71.43 

80.00 

VI.  KETERANGAN TAMBAHAN 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

DIAN ADI PAMUNGKAS  
A 410 070 123 

 



TANGGAPAN GURU 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

MATEMATIKATOPIK SEGIEMPAT MELALUI PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY (PENEMUAN TERBIMBING) DENGAN 

MACROMEDIA FLASH PADA SISWA KELAS VII 

 

A. IDENTITAS GURU  

1. Nama     : Marbagyo, S.Pd 

2. Pendidikan     : S1 

3. Pengalaman Mengajar Matematika : 20 tahun 

B. TANGGAPAN GURU 

1.  Minat belajar siswa terhadap matematika 

a. Antusias siswa terhadap pembelajaran 

..............................................................................................................

.......................................................................................................... 

.................................................................................................... 

b. Perhatian siswa terhadap pembelajaran 

..............................................................................................................

......................................................................................................... 

.................................................................................................... 

c. Mengemukakan ide 

..............................................................................................................

...... .................................................................................................... 

.................................................................................................... 

d. Mengerjakan soal-soal latihan 

..............................................................................................................

...... .................................................................................................... 

...... .................................................................................................... 

2.  Prestasi belajar matematika 

a. Menggunakan media pembelajaran dengan tepat 
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..............................................................................................................

...... .................................................................................................... 

.................................................................................................... 

b. Mengerjakan soal-soal yang diberikan guru secara kelompok 

maupun individu 

..............................................................................................................

...... .................................................................................................... 

.................................................................................................... 

c. Menjabarkan suatu konsep kehidupan sehari-hari 

..............................................................................................................

...... .................................................................................................... 

.................................................................................................... 

3.  Gangguan kelas 

a. Siswa yang ramai dan tidak memperhatikan pelajaran 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

b. Siswa yang mengganggu temannya 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

C. KESIMPULAN SECARA UMUM 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 

 



D. SARAN GURU MATEMATIKA UNTUK TINDAK LANJUT 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Matematika 

 

 

 

Marbagyo S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : SMP  Negeri 2 Ngrampal Sragen 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas / Semester  : VII / Genap 

Pokok Bahasan : Segi Empat 

Sub Pokok  : Jajargenjang 

 

Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 6.3   Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan 

segi empat serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

Indikator  : 6.3.1   Menurunkan rumus keliling bangun segi empat 

 6.3.2   Menurunkan rumus luas bangun segi empat 

 6.3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

menghitung keliling dan luas segi empat 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 

A. Tujuan  Pembelajaran 

1. Siswa dapat menurunkan rumus keliling bangun segiempat  

2. Siswa dapat menurunkan rumus luas bangun segiempat 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

keliling dan luas segiempat 

B. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Jajargenjang 

 

 

 

 

A 

C 

B 

D 
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Dari gambar di atas dapat dicari sifat-sifat jajargenjang sehingga bisa 

diambil sebuah kesimpulan sebagai pengertian jajargenjang. 

Sifat-sifat jajargenjang 

� Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

� Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

� Jumlah sudut yang saling berdekatan adalah 180° 

� Diagonalnya saling membagi dua sama panjang 

Jajargenjang adalah bangun segiempat yang dibentuk dari sebuah segitiga 

dan bayangannya yang diputar setengah putaran (180°) pada titik tengah 

salah satu sisinya. 

2. Keliling Jajargenjang 

Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi yang 

membatasinya, sehingga untuk menghitung keliling dari sebuah segiempat 

dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang dari setiap sisi segiempat 

tersebut. Jika AB=CD dan BC=DA, maka keliling jajargenjang ABCD 

dapat ditulis sebagai berikut: 

Keliling jajargenjang ABCD  = AB + BC + CD + DA 

  = 2 (AB + BC) 

Jadi, keliling jajargenjang ABCD adalah 2 (AB + BC) atau   

K = 2 (AB + BC) 

3. Luas Jajargenjang 

Agar kalian dapat memahami konsep luas jajargenjang, lakukan kegiatan 

berikut ini. 

(i) Buatlah jajargenjang ABCD, kemudian buatlah garis yang ditarik dari 

titik A ke titik C. 

(ii) Potonglah jajargenjang ABCD menurut garis AC, sehingga terbentuk 

dua bangun datar yaitu bangun segitiga ACD dan segitiga ABC yang 

kongruen. 

 

 

 

D 

A 

C 

B 

tinggi = t 

alas = a 



 

 

 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jajargenjang yang 

mempunyai alas a dan tinggi t, luasnya (L) adalah 

L  = 2 luas segitiga 

 = 2 ( 
�
� alas x tinggi ) 

= alas x tinggi 

= a x t 

Contoh Soal: 

1) Pada jajargenjang PQRS diketahui panjang PQ = (3m+5) cm dan QR = 

(m+8)cm. jika keliling jajargenjang PQRS=58cm, maka nilai m = … 

Penyelesaian: 

Diketahui :  jajargenjang PQRS 

     PQ=(3m+5)cm, QR=(m+8)cm dan K=58cm 

Ditanya :  nilai m? 

Jawab  :                                

  

 

 

PQ   +   QR  =  
�
� keliling PQRS 

 3m + 5 + m + 8 =  
�
� x 58 

    4m  +  13   = 29 

           4m      = 16 

               m    = 4 

Jadi nilai m adalah 4 cm 

2) Seseorang memiliki sebuah kolam renang berbentuk jajargenjang dengan 

panjangnya 15 m dan tinggi 10 m coba hitung luas kolam renang 

tersebut? 

P Q 

R S 

A B 

C 

A 

C D 
alas = a 

tinggi = t 



Diketahui : a = 15 m dan t = 10 m 

Ditanya : luas kolam renang? 

Dijawab : 

L = a x t 

= 15 x 10 

= 150 m2 

Jadi luas kolam tersebut adalah 150 meter persegi 

C. Metode Pembelajaran 

Menggunakan metode pembelajaran Guided Discovery 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1.  Pendahuluan (15 menit) 

a. Apersepsi 

Guru memberi  contoh benda-benda nyata yang berbentuk 

jajargenjang yang ada di lingkungan pembelajaran. 

b. Motivasi 

1) Guru menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran.  

2) Guru memberitahu materi yang akan dibahas dan membagi siswa 

menjadi beberapa kelompok. 

3) Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan 

digunakan. 

2.  Kegiatan inti (60 menit) 

a.  Guru menampilkan media yang berisi gambar-gambar jajargenjang, 

kemudian meminta siswa mendiskripsikan tentang jajargenjang. 

b.  Berdasarkan tampilan gambar guru meminta siswa untuk berdiskusi 

mengenai rumus keliling jajargenjang. 

c.  Guru memberi kesempatan siswa untuk menyampaian hasil 

diskusinya. 

d.  Guru memberikan soal latihan tentang keliling jajargenjang dan 

menyuruh siswa untuk mengerjakannya secara individu terlebih 

dahulu. 



e.  Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal tersebut ke depan dan 

dibahas bersama. 

f.  Memotivasi siswa untuk menanggapi jawaban dari soal yang telah 

dikerjakan. 

g.  Guru memberikan tes (tes putaran 1) 

3.  Penutup (15 menit) 

a.  Siswa diarahkan untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah 

diajarkan. 

b.  Guru memberi PR. 

c.  Guru menginformasikan pada siswa mempelajari materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya. 

E. Alat dan Sumber Bahan 

1.  Alat  

Seperangkat komputer dan LCD 

2.  Sumber Belajar 

Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Kelas VII untuk 

SMP dan MTS: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. (halaman 260-264) 

F. Penilaian 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk instrumen : Tes uraian 

Soal / Instrumen : Soal dan Kunci Jawaban (terlampir) 

 

 

Sragen,      Maret 2011 

Guru Matematika     Peneliti 

 

           Dian Adi Pamungkas 
                A 410 070 123 



SOAL 

1.  Perhatikan gambar dibawah 

Keliling jajargenjang ABCD adalah 38 cm. 

Jika panjang AB = 10 cm. Tentukan 

panjang AD 

2.  Tinggi suatu jajargenjang = 2 kali alasnya dan memiliki luas 72 cm2 . 

Hintunglah tinggi dari jajargenjang tersebut 

3.  Perhatikan gambar dibawah 

Diketahui AB = 5n dan BC = n. Hitunglah 

panjang sisi AB bila keliling jajargenjang 

tersebut 48 cm 

4.  Luas sebuah jajargenjang adalah 126 cm. Apabila alas:tinggi = 7:2. Tentukan 

alas dan tingginya 

5.  Perhatikan gambar dibawah ini 

 ABCD adalah sebuah jajargenjang 

dengan luas 36 cm2. CD = 8,5 cm dan 

BC = 6 cm. Hitunglah l 

 

Jawaban: 

1. Diketahui  : Keliling ABCD = 38, 

   AB = 10 cm 

Ditanya : panjang AD              SKOR 5 

Jawab : 

Keliling  = AB + BC + CD + DA           SKOR 5 

Keliling  = AB + AD + AB + AD (BC = AD dan CD = AB) 

    38       = 2 (AB + AD) 

(AB + AD) = 19 

 10  +  AD  = 19 

 AD = 9 

Jadi panjang AD = 9 cm              SKOR 10 

A B 

D C 

A B 

D C 

A B 

D C 

l 



2. Diketahui : t  = 2 a, 

  L = 72 cm2  

Ditanya : t ?               SKOR 5 

Jawab : 

 L    =  a x t               SKOR 5 

 L    =  a x 2a 

 72  =  2 a2 

   a2  = 36 

 a  =  ±6 (diambil yang positif karena a merupakan panjang alas 

jajargenjang) 

Jadi panjang alasnya 6 cm             SKOR 10 

3. Diketahui :  AB = 5n, BC = n, 

   keliling = 48cm 

Ditanya : AB               SKOR 5 

Jawab : 

K    = 2 (AB + BC) 

 48 = 2 (5n + n) 

 6n = 24 

 n = 4 

AB = 5n 

AB = 5 (4) 

AB = 20 cm                SKOR 15
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4. Diketahui : L = 126 cm 

  alas : tinggi = 7 : 2 

Ditanya : alas dan tinggi             SKOR 5 

Jawab : 

 Misal alas = 7n dan tinggi = 2n 

   L   = alas x tinggi              SKOR 5 

 126 = 7n x 2n 

 126 = 14 n2 

   n2  = 9 

   n  = ±3 (diambil yang positif) 

 alas    = 7(3)  = 21 cm 

 tinggi = 2 (3) = 6 cm              SKOR 10 

5. Diketahui : jajargenjang ABCD 

  L = 36 cm2 , BC = 6cm, CD = 8,5 

Ditanya : l pada gambar             SKOR 5 

Jawab : 

 L   = alas x tinggi (tinggi = l dan alas = 8,5) 

 36  = l x 8,5 

   l  = 4 cm               SKOR 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NILAI AKHIR = TOTAL SKOR 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah    : SMP  Negeri 2 Ngrampal Sragen 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas / Semester : VII / Genap 

Pokok Bahasan  : Segi Empat 

Sub Pokok  : Belah Ketupat 

Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 6.3   Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan 

segiempat serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

Indikator  : 6.3.1   Menurunkan rumus keliling bangun segiempat 

 6.3.2   Menurunkan rumus luas bangun segiempat 

 6.3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

menghitung keliling dan luas segiempat 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

A. Tujuan  Pembelajaran 

1. Siswa dapat menurunkan rumus keliling bangun segiempat  

2. Siswa dapat menurunkan rumus luas bangun segiempat 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

keliling dan luas segiempat 

B. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Belah Ketupat 

 

 

 

 

 

A 
B 

C D 

// 

// 

= = _ 

_ 

R 

P 

Q S 

// \\ 
< 

// 
\\ 

< 

\ \ 

Lampiran 10 
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Dari gambar di atas dapat dicari sifat-sifat belah ketupat sehingga bisa 

diambil sebuah kesimpulan sebagai pengertian belah ketupat. 

Sifat-sifat belah ketupat 

� Semua sisinya sama panjang, 

� Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar 

oleh diagonal-diagonalnya, 

� Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri, 

� Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling 

berpotongan tegak lurus, 

 Belah ketupat adalah suatu bangun segiempat yang dibentuk dari 

gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan 

terhadap alasnya. 

2. Keliling Belah Ketupat 

Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi yang 

membatasinya, sehingga untuk menghitung keliling dari sebuah segiempat 

dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang dari setiap sisi segiempat 

tersebut. 

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

    = s  + s + s + s 

    = 4 s 

Jadi, keliling belah ketupat ABCD adalah 4 s atau K = 4 s 

3. Luas Belah Ketupat 

Luas sebuah bangun datar adalah besar ukuran daerah tertutup suatu 

permukaan bangun datar. Dari definisi luas tersebut di atas maka dapat 

dicari rumus luas belah ketupat yaitu setengah diagonal 1× diagonal 2. 

Jika ABCD adalah belah ketupat dengan panjang diagonal pertama = �� 

dan diagonal kedua = ��, maka luas ABCD = 
�
�  ×�� × ��, dapat ditulis 

sebagai: 

 

 

 

L =    
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Contoh Soal 

Sebuah belah ketupat diketahui luasnya 180 cm2. Jika panjang salah satu 

diagonalnya 24 cm, tentukan panjang diagonal yang lain. 

Diketahui : luas belah ketupat = 180 cm2   dan  �� = 24 cm 

Ditanya : diagonal yang lain (��) 

Jawab  : L =  
�
�  ×�� × �� 

   180 = 
�
�  x  24 x �� 

   180 = 12 x �� 

       �� =  15 

Jadi panjang diagonal yang lain adalah 15 cm 

C. Metode Pembelajaran 

Menggunakan metode pembelajaran Guided Discovery 

D. Kegiatan Pembelajaran 

4.  Pendahuluan (10 menit) 

c. Apersepsi 

Guru memberi  contoh benda-benda nyata yang berbentuk belah 

ketupat yang ada di lingkungan pembelajaran. 

d. Motivasi 

4) Guru menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran.  

5) Guru memberitahu materi yang akan dibahas. 

6) Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan 

digunakan. 

5.  Kegiatan inti (60 menit) 

h.  Guru menampilkan media yang berisi gambar-gambar belah ketupat, 

kemudian meminta siswa mendiskripsikan tentang belah ketupat. 

i.  Berdasarkan tampilan gambar guru meminta siswa untuk berdiskusi 

mengenai rumus keliling belah ketupat. 

j.  Guru memberi kesempatan siswa untuk menyampaian hasil 

diskusinya. 
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k.  Guru memberikan soal latihan tentang keliling belah ketupat dan 

menyuruh siswa untuk mengerjakannya secara individu terlebih 

dahulu. 

l.  Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal tersebut ke depan dan 

dibahas bersama. 

m.  Memotivasi siswa untuk menanggapi jawaban dari soal yang telah 

dikerjakan. 

n.  Guru memberikan tes (tes putaran 1) 

6.  Penutup (10 menit) 

d.  Siswa diarahkan untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah 

diajarkan. 

e.  Guru memberi PR. 

f.  Guru menginformasikan pada siswa mempelajari materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya. 

E. Alat dan Sumber Bahan 

3.  Alat    : Seperangkat komputer dan LCD 

4.  Sumber Belajar :  

Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Kelas VII untuk 

SMP dan MTS: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. (halaman 265-268) 

F. Penilaian 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk instrumen : Tes uraian 

Soal / Instrumen : Soal dan Kunci Jawaban (terlampir) 

 

Sragen,     Maret 2011 

Guru Matematika     Peneliti 

 

 

        .      Dian Adi Pamungkas 

               A 410 070 123 
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SOAL 

1. a. Gambarlah belah ketupat ABCD dengan kedua diagonalnya berpotongan 

dititik E 

b. Jika AE = 12 cm, BE = 9 cm dan    BAD = 50°, hitunglah panjang semua 

ruas dan besar semua sudut yang lain 

2. Perhatikan gambar dibawah 

 

Keliling belah ketupat ABCD adalah 52 cm. 

Jika panjang OB = 5 cm. Tentukan panjang 

AO 

 

 

3. Diagonal suatu belah ketupat = 2 kali diagonal yang lainnya dan memiliki 

luas 144 cm2 . Hintunglah panjang diagonal belah ketupat tersebut 

4. Perhatikan gambar dibawah 

Diketahui KM = 3n dan LN = 16. 

Hitunglah nilai n bila luas belah ketupat 

tersebut 48 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 

B 

C 

D 

O 

K 

N 

L 

M 
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Jawaban: 

1.  AE = 12 cm, BE = 9cm dan     BAD = 50° 

AB =   	
AE� � 
BE�                       

        =    	
12� � 
9� 

   =    √ 144 � 81 

   =     √225 

   =     15 

    BAD = 50° 

    BAD =     BCD dan     ABC =     CDA 

Jumlah semua sudut adalah 360° , maka: 

    BAD +     ABC +     BCD +     CDA = 360° 

      50°  +      ABC +    50°   +     ABC  = 360° 

   2      ABC   +  100°        = 360° 

   2     ABC      = 260° 

    ABC         = 130° 

Jadi panjang sudut-sudut belah ketupat adalah 

    ABC = 130°,     BCD = 50°,     CDA= 130° dan     DAB = 50° 

2.  K = 52 cm 

OB = 5 cm 

K = 4 s 

52 = 4 s 

s = 13 

AO = 	
AB� � 
OB� 

  = 	
13� � 
5� 

= √169 � 25 

= √144 

=  12 

 

 

A 

D 

C 

B 
E 
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3.  L = 144 cm� 

�� � 2 ��  

L    =  
�
�  � �� � �� 

144 =  
�
� x 2 �� � �� 

144 = 
��� 

   ��         =  12 

Jadi panjang diagonal belah ketupat 12 cm dan diagonal yang lainnya 24 cm 

4.  KM = 3n,  LN = 16 dan L = 48 cm� 

    L  =  
�
�  � �� � �� 

   48 =  
�
� x 8 x  

�
� n 

   48 = 6n 

    n = 8 

jadi nilai n adalah 8 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : tiap nomer skor 25 

 

 

 

 

 

NILAI AKHIR = TOTAL SKOR 
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SOAL POST TEST PUTARAN I 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

MATEMATIKATOPIK SEGIEMPAT MELALUI PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY (PENEMUAN TERBIMBING) DENGAN 

MACROMEDIA FLASH PADA SISWA KELAS VII 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Poko Bahasan : Segi Empat (Jajar Genjang dan Belah Ketupat) 

Kelas / Semester : VII / Genap 

1. Perhatikan gambar jajargenjang dibawah ini, tentukan kalimat-kalimat 

pernyataan berikut benar atau salah. 

 

 

 

 

 

a. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 

b. Besar sudut yang berhadapan adalah 90° 

c. Jumlah semua sudutnya adalah 180° 

d. OA = 
�
�  AC 

e. Dapat menempati bingkainya kembali setelah diputar setengah putaran 

dengan pusat titik potong kedua diagonalnya. 

2. Perhatikan gambar jajargenjang dibawah ini 

Tentukan kililing jajar 

genjang PQRS disamping 

 

 

 

3. a.   Gambarlah belah ketupat ABCD dengan kedua diagonalnya berpotongan 

dititik E 

A B 

D C 

O 

P 
Q O 

R S 

6 cm 

8 cm 

m = 24 cm 

 

Lampiran 11 



125 

 

 

b. Jika AE = 12 cm, BE = 9 cm dan    BAD = 50°, hitunglah panjang semua 

ruas dan besar semua sudut yang lain 

2. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut, berkaitan dengan belah ketupat 

b. Keempat sisinya sama panjang 

c. Kedua diagonalnya sama panjang 

d. Sudut-sudut yang berdekatan sama besar 

e. Kedua diagonalna merupakan sumbu simetri 

f. Dapat menempati bingkainya dengan dua cara 

3. Perhatikan gambar 

KLMN adalah belah ketupat dengan panjang KM = 

24 cm dan LN = 32 cm. 

a. Tentunkan panjang KO 

b. Tentukan panjang LO 

c. Hitung panjang setiap sisinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

N 

L 

M 
O 
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JAWABAN SOAL POST TEST PUTARAN I 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

MATEMATIKATOPIK SEGIEMPAT MELALUI PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY (PENEMUAN TERBIMBING) DENGAN 

MACROMEDIA FLASH PADA SISWA KELAS VII 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Poko Bahasan : Segi Empat (Jajar Genjang dan Belah Ketupat) 

Kelas / Semester : VII / Genap 

1. Pada setiap jajargenjang 

a. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 

Benar, karena: 

 

 

 

 

Pada gambar tersebut menunjukan jajargenjang ABCD. 

Putarlah ∆ ABD setengah putaran (180°) pada titik O, 

sehingga diperoleh AB        DC dan AD         BC. Akibatnya AB = DC dan 

AD = BC 

b. Besar sudut yang berhadapan sama 90° 

Salah, karena : 

Pada setiap jajargenjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

Pada gambar diatas perhatikan sudut-sudutnya. Jika jajargenjang diputar 

setengah putaran (180°) maka diperoleh     A           C,    ABD           BDC, 

dan     ADB           CBD 

c. Jumlah semua sudutnya adalah 180° 

Salah, karena 

Pada jajargenjang ABCD tersebut AB // DC dan AD // BC. 

Berdasarkan sifat-sifat garis sejajar, karena AB // DC, maka diperoleh 

A B 

D C 

O 
C 

A B 

D 
A B 

D 
C 

O 

D 

A 

C 

B 

Lampiran 12 
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1) ∠ A dalam sepihak dengan ∠ D, maka ∠ A + ∠ D = 180° 

2) ∠ B dalam sepihak dengan ∠ C, maka ∠ B + ∠ C = 180° 

Sehingga jumlah semua sudutnya adalah 360° 

d. OA = 
�
�  AC 

Benar, karena 

Pada gambar di diatas, jika ∆ ABD diputar setengah putaran (180°) pada 

titik O, akan diperoleh OA↔OC dan OB ↔OD. 

Hal ini menunjukkan bahwa OA = OC dan OB = OD. 

Padahal OA + OC = AC dan OB + OD = BD. 

Jadi, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada setiap jajargenjang kedua 

diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

Sehingga OA =  
�
� AC 

e. Dapat  menempati bingkainya kembali setelah diputar setengah putaran 

dengan pusat titk potong kedua diagonalnya 

Benar, karena Pada gambar di diatas, jika jajargenjang ABCD diputar 

setengah putaran (180°) pada titik O, akan diperoleh A ↔ C, B ↔ D, C 

↔A, dan D↔ B. 

2. Gambar jajargenjang 

Diketahui :  m    =  24 cm 

QO = 6 cm 

OR = 8 cm 

Ditanyakan : keliling dan 

luas jajargenjang? 

Jawaban : 

n� =  (QO� + (OR� 

= 6� + 8� 

= 36 + 64 

n�       = 100 

n = √100 

=  ± 10 ( diambil yang positif karena QR adalah sisi jajargenjang) 

P 
Q O 

R S 

6 cm 

8 cm 

m = 24 cm 

n 
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Keliling  = 2 (m + n)  

= 2 ( 24 + 10)  

= 2 (34)  

= 68 

Jadi keliling jajargenjang adalah 68 cm 

3.       AE = 12 cm, BE = 9cm dan     BAD = 50° 

AB =                                

         =  

   =                      

   =             

   =      15 

         Jadi panjang setiap ruas adalah 15 cm 

     BAD = 50° 

     BAD =     BCD dan     ABC =     CDA 

Jumlah semua sudut adalah 360° , maka: 

     BAD +     ABC +     BCD +     CDA = 360° 

      50°  +      ABC +    50°   +      ABC  = 360° 

   2      ABC   +  100°    = 360° 

   2      ABC      = 260° 

         ABC         = 130° 

Jadi panjang sudut-sudut belah ketupat adalah 

    ABC = 130°,      BCD = 50,     CDA= 130 dan      DAB = 50 

4. Pada setiap belah ketupat berlaku 

a. Keempat sisinya sama panjang 

Benar, sebab : 

 

 

 

 

 

 

A 

D 

C 

B 
E 

 

 

 

 

 

A 

B D 

Segitiga sama kaki 

ABC dicerminkan 

terhadap alas (BC) 

A 

B D 

C 
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Dari pencerminan tersebut AB akan menempati BC dan AD akan 

menempati CD, sehingga AB = BC dan AD = CD. karena segitiga ABD 

sama kaki maka AB = AD. Akibatnya AB = BC = CD = DA 

b. Kedua diagonalnya sama panjang 

Belum tentu, karena beah ketupat merupakan bentuk dari segitiga sama 

kaki dan bayangannya setelah dicerminkan. Didalam segitiga sama kaki 

panjang alas belum tentu sama dengan tingginya 

c. Sudut-sudut yang berdekatan sama besar 

Salah, karena sudut yang sama besar adalah sudut-sudut yang berhadapan. 

d. Kedua diagonal merupakan sumbu simetri 

Benar, coba diamati gambar belah ketupat ABCD diatas. Apabila belah 

ketupat diatas dilipat menurut ruas garis AC, ∆ ABC dan ∆ ADC dapat 

saling menutupi secara tepat (berimpit). Oleh karena itu AC merupakan 

sumbu simetri. Demikian halnya jika belah ketupat dilipat menurut garis 

BD. 

e. Dapat menempati bingkainya dengan dua cara 

Benar, karena belah ketupat dapat tepat menempati bingkainya bila diputar 

setengah putaran (180°) dan satu kali putaran (360°) 

5. KM = 24 cm, LN = 32 cm 

a. Panjang KO =  
�
� KM = 12 cm 

b. Panjang LO  =   
�
� LN = 16 cm 

c. Panjang KL  = $
�
� KM� � 
�

�  LN� 

= √144 � 256 

= √400 

= 20 

     Panjang setiap sisinya adalah 20 cm  
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SOAL POST TEST PUTARAN II 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

MATEMATIKATOPIK SEGIEMPAT MELALUI PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY (PENEMUAN TERBIMBING) DENGAN 

MACROMEDIA FLASH PADA SISWA KELAS VII 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Poko Bahasan : Segi Empat (Jajar Genjang dan Belah Ketupat) 

Kelas / Semester : VII / Genap 

6. Diketahui sebuah jajargenjang memiliki luas 18 cm�. Jika panjang alasnya 

adalah 2n dan tingginya n. Hitunglah alas dan tingginya 

7. Jajargenjang ABCD memilki perbandingan luas : keliling = 4 : 3. Memiliki 

panjang AB = 10 dan tingginya 4 cm, maka keliling jajargenjang tersebut 

8. Pada jajargenjang ABCD diketahui AB = 8 cm, BC = 5 cm, dan sudut     A = 

60°. 

a. Gambarkan sketsa dari jajargenjang ABCD 

b. Tentukan panjang sisi-sisi yang lain 

c. Tentukan besar sudut-sudut yang lain 

d. Dari AD ditarik garis g yang tegak lurus BC, berapakah panjang g jika 

luas jajargenjang 32 cm� 

4. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat diketahui berturut-turut 18 cm 

dan (2x + 3)cm. Jika luas belah ketupat tersebut 81 cm2, tentukan 

a. Nilai x 

b. Panjang diagonal yang kedua 
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JAWABAN SOAL POST TEST PUTARAN II 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

MATEMATIKATOPIK SEGIEMPAT MELALUI PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY (PENEMUAN TERBIMBING) DENGAN 

MACROMEDIA FLASH PADA SISWA KELAS VII 

  

1. Diketahui  

Luas  = 18 cm2 

alas = 2n 

tinggi = n 

Ditanyakan : panjang alas dan tingginya? 

Jawaban : 

Luas  =  alas  x  tinggi 

  18  =  2n  x  n 

  18 = 2 n� 

   n� =  9 

   n =  ± 3 

(diambil yang positif karena n adalah kelipatan sisi jajargenjang) 

panjang alas = 2n = 2(3) = 6 

tinggi  = n = 3 

Jadi panjang alas jajargenjang adalah 6 cm 

Tinggi jajargenjang adalah 3 cm 

2. Diketahui 

Perbandingan luas : keliling = 4 : 3 

alas = 10 cm 

Tinggi = 4 cm 

Ditanyakan : Keliling ? 

Jawaban : 

Luas  =  alas x tinggi 

=  10 x 4 

=  40 
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)*+,

-./0/0123 �  4
� 

 
45

-./0/0123 �  4
� 

 keliling �  45 ; �
4  

 keliling  = 30 

jadi keliling jajargenjang adalah 30 cm 

3. Diketahui: 

AB = 8 cm ∠ A = 600 

BC = 5 cm panjang g ⊥ BC 

Ditanyakan  : a. Gambar sketsa  c. sudut yang lain ? 

   b. sisi yang lain ?  d. panjang g ⊥ BC, jika luas 32 cm�? 

Jawab: 

a. Gambar bangun jajargenjang 

 

 

 

 

 

 

b. Panjang sisi yang lain adalah 

Salah satu sifat jajargenjang adalah sisi yang berhadapan sama besar maka  

AB = CD = 8 cm dan BC = AD = 5 cm 

c. Besar sudut-sudut yang lain adalah 

Pada setiap jajargenjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar, 

sehingga ∠ A = ∠ C = 60° 

∠ B = ∠ D 

     ∠ A + ∠ B + ∠ C + ∠D = 360° 

      60°  + 2 ( ∠ B)    + 60° = 360° 

         2 ( ∠ B)  +   120°  = 360° 

                  2 ( ∠B)   = 360° - 120° 

            2 ( ∠B)   = 240° 

D 

A 

C 

B 
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             ∠ B   = 120° 

∠ B = ∠ D = 120° 

d.  Perhatikan gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Jika bangun jajargenjang dipotong pada garis g kemudian sisi DC 

disatukan dengan AB maka akan didapat bangun yang baru yaitu 

persegi panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga, 

Luas jajargenjang = luas persegi panjang 

 32  = panjang x lebar 

 32 = OT x OO’ 

 32  = g x 5 

  g  = 6,4 

jadi panjang g adalah 6,4 cm 
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4. Panjang ��= 18 cm, ��= (2x + 3)cm dan Luas = 81 cm� 

a. nilai x adalah 

   L =  
�
�  � �� � �� 

  81 =  
�
� x 18 x (2x + 3) 

   81 =  9 (2x + 3) 

    9 =  2x + 3 

   2x =  6 

     x =  3 

jadi nilai x adalah 3 

b. Panjang diagonal yang kedua adalah 

�� = 2x + 3 

      = 2 (3) + 3 

      = 6 + 3 

      = 9 

Jadi panjang diagonal yang kedua adalah 9 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Tiap Nomer Skor 25 

 

 

 

 

 

 

NILAI AKHIR = TOTAL SKOR 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII D 

SMP NEGERI 2 NGRAMPAL SRAGEN 

 

No Nama Siswa L/P 
1 Adi Galih Sartomo L 
2 Aini Aisah Pratiwi P 
3 Aji Setiyanto L 
4 Amin Isak Wahyuni P 
5 Anang Saputro L 
6 Ardias Saputro L 
7 Bagus Kuncoro L 
8 Bela Siska Kristanti P 
9 Beni Mulyono L 
10 Candra Puja Nugraha L 
11 Dwi Arika Riski Rochmayanti P 
12 Dwi Setyowati P 
13 Erpa Susanto L 
14 Esti Purwaningsih P 
15 Heni Rahayu P 
16 Irvan Juni Awan L 
17 Joni Wahyu Insan Pradana L 
18 Kristina Puspita Sari P 
19 Ltfi Fikriansyah L 
20 Oetari Pangestu P 
21 Pandu Pangestu L 
22 Putra Adi Kurniawan L 
23 Rahmah Dwi Indri Widyawati P 
24 Ratna Kristiani P 
25 Rio Triwibowo L 
26 Riri Sipa Heruwati P 
27 Riyanti P 
28 Septian Trianingsih P 
29 Sigit Riyadi L 
30 Slamet Ning Rahayu L 
31 Suwarno L 
32 Tina Widiyanti P 
33 Wahyu Sri Sadono L 
34 Windi Wijayanto L 
35 Yessi Pratiwi P 
 
 
 
 

Jumlah Siswa Laki-Laki 19 
Jumlah Siswa Pelempuan 16 
Jumlah Siswa 35 
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DAFTAR NAMA KELOMPOK 

 

Kelompok I   Kelompok II    Kelompok III  

Adi Galih S   Amin Isak W   Putra Adi K 

Kristina PS   Anang Saputro  Rahma Dwi IW 

Lutfi Fikriansah  Ardias Saputro  Bagus Kuncoro 

Aini Aisah P   Oetari Pangesti  Bela Siska Kristanti 

Aji Setiyanto   Pandu Pangestu  Beni Mulyono 

 

  

 

 

Kelompok IV    Kelompok V   Kelompok VI 

Ratna Kristiani  Dwi Setyowati   Septian Trianingsih 

Rio Triwibowo  Erpa Susanto   Suwarno 

Riri Sipa H   Riyanti    Tina Widiyanti 

Candra Puja N   Sigit Riyadi   Esti Prwaningsih 

Dwi Arika R   Slamet Ning R   Irvan Juni A 

 

 

Kelompok VII  

Heni Rahayu 

Joni Wahyu IP 

Wahyu Sri S 

Windi Wijayanto 

Yessi Pratiwi 
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DAFTAR NILAI SISWA 

 

No Nama Siswa L/P 
Nilai 

Sebelum 
Putaran 

Putaran I Putaran II 

1 Adi Galih Sartomo L 75 70 85 
2 Aini Aisah Pratiwi P 65 70 80 
3 Aji Setiyanto L 55 60 70 
4 Amin Isak Wahyuni P 70 70 80 
5 Anang Saputro L 65 75 80 
6 Ardias Saputro L 70 75 85 
7 Bagus Kuncoro L 55 60 65 
8 Bela Siska Kristanti P 70 80 85 
9 Beni Mulyono L 50 55 60 
10 Candra Puja Nugraha L 60 70 75 
11 Dwi Arika Riski R P 80 80 90 
12 Dwi Setyowati P 40 55 60 
13 Erpa Susanto L 75 80 95 
14 Esti Purwaningsih P 50 55 60 
15 Heni Rahayu P 70 75 85 
16 Irvan Juni Awan L 45 50 55 
17 Joni Wahyu Insan Pradana L 50 70 75 
18 Kristina Puspita Sari P 70 75 90 
19 Lutfi Fikriansyah L 75 70 90 
20 Oetari Pangestu P 80 75 90 
21 Pandu Pangestu L 55 70 75 
22 Putra Adi Kurniawan L 55 65 60 
23 Rahmah Dwi Indri W P 65 60 80 
24 Ratna Kristiani P 65 70 75 
25 Rio Triwibowo L 40 55 60 
26 Riri Sipa Heruwati P 50 60 65 
27 Riyanti P 70 80 95 
28 Septian Trianingsih P 45 55 60 
29 Sigit Riyadi L 50 65 70 
30 Slamet Ning Rahayu L 55 55 60 
31 Suwarno L 50 60 60 
32 Tina Widiyanti P 80 80 90 
33 Wahyu Sri Sadono L 55 70 80 
34 Windi Wijayanto L 50 55 60 
35 Yessi Pratiwi P 75 80 90 

Rata-rata 60 67,86 75,26 
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