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ABSTRAK 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas yang bertujuan 
untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas X ATU SMK Negeri 2 
Tanah Grogot melalui metode pembelajaran kerja kelompok dengan 

menggunakan Lembar Kerja Berstruktur (LKB). Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas X ATU  SMK Negeri 2 Tanah Grogot sebanyak 34 orang. 

Metode pembelajaran kerja kelompok ini diawali dengan guru menjelaskan 
materi pelajaran secara klasikal kemudian siswa dibentuk dalam beberapa 
kelompok. Pada Siklus I yang dilaksanakan selama 3 kali pertemuan, subjek 

dibagi atas 5 kelompok yang terdiri dari 6-7 orang siswa. Siswa dikelompokkan 
berdasarkan urutan nama di absen. Sedangkan pada Siklus II responden dibagi 

atas 7 kelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa tiap kelompok. Siklus ini 
dilaksanakan selama 3 kali pertemuan dan guru mengelompokkan siswa 
berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus I, yakni menggabungkan antara 

siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai dalam satu kelompok. Siswa 
diberikan tugas Lembar Kerja Berstruktur  (LKB)  yang sama untuk diselesaikan 

oleh setiap kelompok. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 
dan tes akhir siklus.  

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dan 

hasilnya adalah sebagai berikut: Hasil belajar matematika siswa mengalami 
peningkatan dengan rata-rata pada siklus I adalah 57,85 dari skor ideal 100,00 

yang berada pada kategori tinggi dengan siswa yang tuntas belajar secara 
individu sebanyak 12 orang dengan ketuntasan klaksikal 35,29%, sedangkan pada 
siklus II meningkat menjadi 77,21 dari skor ideal 100,00 berada pada kategori 

tinggi dengan siswa yang tuntas belajar secara individu sebanyak 31 orang 
dengan ketuntasan klaksikal 91,18%; Sikap siswa juga mengalami peningkatan 

berdasarkan hasil observasi frekuensi kehadiran  pada tiap siklus, perhatian, dan 
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  
 

Kata Kunci : Hasil Belajar Matematika, Metode Pembelajaran Kerja Kelompok, 
Lembar Kerja Berstruktur  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Sebagai tenaga pendidik yang secara langsung terlibat dalam proses belajar 

mengajar, maka guru memegang peranan penting dalam menentukan prestasi 
belajar yang dicapai siswanya. Salah satu kemampuan yang diharapkan dikuasai 
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oleh guru adalah kemampuan dalam memilih dan sekaligus menggunakan metode 
mengajar yang tepat, karena dengan metode yang tepat cenderung menciptakan 
suasana atau iklim belajar mengajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar 

dengan baik dan bersemangat sehingga akan tercapai interaksi yang baik menuju 
ke arah peningkatan hasil belajar matematika, karena hingga saat ini hasil belajar 

matematika dianggap masih rendah.     
Rendahnya nilai matematika dibandingkan dengan nilai pada mata pelajaran 

lain ini karena kurangnya kerjasama dan interaksi sosial antarsiswa. Hal ini 

disebabkan siswa yang memiliki kemampuan akademik yang lebih tinggi 
cenderung untuk berinteraksi/bekerjasama dengan mereka yang berkemampuan 

sama, sehingga siswa yang memiliki kemampuan rendah akan merasa tersisih, dan 
terlihat ada sekat di antara mereka. Hal ini diduga merupakan salah satu penyebab 
rendahnya hasil belajar matematika yang dicapai oleh siswa. Hal lain yang juga 

menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika siswa adalah mereka selalu 
beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat sulit yang membuat 

mereka merasa cemas dan takut.  
Salah satu metode mengajar yang dapat digunakan dalam proses belajar 

mengajar adalah metode kerja kelompok. Kerja kelompok yang dimaksudkan 

adalah kumpulan dua orang siswa atau lebih yang memiliki kesamaan dalam hal 
tertentu untuk berinteraksi, saling mempengaruhi, mempunyai rasa ketergantungan 

antara satu dengan yang lain dan bekerjasama untuk menyelesaikan soal dan tugas 
berdasarkan norma yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama, yaitu 
terjadinya perubahan dari kurang mampu menjadi mampu, baik dari segi 

pengetahuan, keterampilan serta perubahan sikap kearah belajar yang optimal.  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan semua pihak 

dapat memperoleh informasi yang cepat dan mudah dari berbagai sumber. Dengan 
demikian siswa perlu kemampuan memperoleh, memilih, dan mengelola informasi 
untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Kemampuan ini membutuhkan pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif, dan 
kemauan bekerjasama yang efektif. Cara berfikir seperti ini dapat dikembangkan 

melalui belajar matematika, karena matematika memiliki struktur dan keterkaitan 
yang kuat dan jelas antar konsepnya sehingga memungkinkan kita te rampil 
berpikir rasional. 

Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerima materi 
pelajaran yang diberikan oleh guru, seperti halnya proses pembelajaran yang 

berfokus pada metode ceramah dan tanya jawab, dimana individu kurang dan 
bahkan tidak mendapat perhatian. 

Adapun dalam pengajaran kerja kelompok memungkinkan guru memberikan 

perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadi hubungan yang lebih akrab antara 
guru dengan siswa, maupun antara siswa dengan siswa. Seringkali ada siswa yang 

lebih mudah belajar dari temannya sendiri atau ada pula yang justru belajar lebih 
banyak karena harus mengajar temannya, dalam hal ini kerja kelompok dapat 
memenuhi kebutuhan tersebut.  

Oleh karena itu penulis  merasa perlu mengaplikasikan metode Pembelajaran 
Kerja Kelompok dengan menggunakan lembar kerja berstruktur dalam 
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meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas X ATU SMK Negeri 2 Tanah 
Grogot. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini sebagai berikut :“Apakah dengan metode pembelajaran kerja 
kelompok dengan menggunakan lembar kerja berstruktur (LKB) dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas X ATU  SMK Negeri 2 Tanah 

Grogot”? 
 

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
melalui metode pembelajaran kerja kelompok dengan menggunakan lembar kerja 

berstruktur (LKB) pada siswa kelas X ATU  SMK Negeri 2 Tanah Grogot.  
 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
a. Bagi Siswa  

Dapat mengurangi rasa cemas siswa terhadap matematika, dapat membuat 
siswa menerima siswa lain yang berkemampuan dan berlatar belakang yang 

berbeda. Dan memungkinkan siswa lebih bersemangat belajar matematika 
sehingga diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat.  

b. Bagi Guru  

Memperbaiki kinerja dan meningkatkan kemampuan dalam  menggunakan 
metode pembelajaran dalam kegiatan yang dilakukannya. Dengan demikian, 

dapat meningkatkan  profesionalisme guru. 
c. Bagi Sekolah  

Memberikan landasan dan argumentasi bagi kebijakan yang  diambil guna 

peningkatan kemampuan siswa memahami materi pelajaran  melalui metode 
pembelajaran kerja kelompok dengan menggunakan lembar kerja berstruktur 

(LKB) sehingga memberikan konstribusi yang baik dalam peningkatan proses 
pembelajaran untuk semua pelajaran.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Matematika  

Fungsi mata pelajaran matematika sebagai alat, pola pikir, dan ilmu atau 

pengetahuan. Ketiga fungsi matematika tersebut hendaknya dijadikan sebagai 
acuan dalam pembelajaran matematika sekolah.  

Mengetahui fungsi- fungsi matematika tersebut diharapkan sebagai guru atau 

pengelola pendidikan matematika dapat memahami adanya hubungan antara 
matematika dengan berbagai ilmu lain atau kehidupan. Sebagai tindak lanjut 

sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai 
contoh penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam 
mata pelajaran lain, dalam dunia kerja, dan dalam kehidupan sehari-hari. Namun 

tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, sehingga 
diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika di sekolah.  
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Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk 
memahami atau menyampaikan suatu informasi. Misalnya melalui persamaan, 
atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan 

dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Bila seorang siswa 
dapat melakukan perhitungan, tetapi tidak tahu alasannya, maka tentu ada yang 

salah dalam pembelajarannya atau ada sesuatu yang belum dipahami.  
Pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh 

pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak 

dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi). Dengan pengamatan terhadap contoh-
contoh dan bukan contoh diharapkan siswa mampu menangkap pengertian suatu 

konsep. Selanjutnya dengan abstraksi ini, siswa dilatih untuk membuat perkiraan, 
terkaan, atau kecenderungan berdasarkan kepada pengalaman atau pengetahuan 
yang dikembangkan melalui contoh-contoh khusus (generalisasi). Di dalam proses 

penalarannya dikembangkan pola pikir induktif maupun deduktif. Namun tentu 
kesemuanya itu harus disesuaikan dengan perkembangan kemampuan siswa, 

sehingga pada akhirnya akan sangat membantu kelancaran proses pembelajaran 
matematika  di sekolah. 

Fungsi matematika yang ketiga adalah sebagai ilmu atau pengetahuan dan 

tentunya pengajaran matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga 
ini. Sebagai guru harus mampu menunjukkan betapa matematika selalu mencari 

kebenaran, dan bersedia meralat kebenaran  yang sementara diterima, bila 
ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan 
sepanjang mengikuti pola pikir yang sah.  

Sebagai manusia, guru tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, bahkan 
kesalahan. Sehingga harus bersedia menerima dengan rasa tawakal dan penuh 

pengertian dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses 
pembelajaran. Itulah salah satu fungsi matematika sebagai ilmu.  
 

Pengertian Belajar 

Pandangan seorang guru terhadap pengertian belajar akan mempengaruhi 

tindakannya dalam membimbing siswa untuk belajar. Seorang guru yang 
mengartikan belajar sebagai menghafal fakta tentunya akan lain cara mengajarnya 
dibandingkan dengan guru lain yang mengartikan bahwa belajar sebagai 

perubahan tingkah laku. Untuk itu penting artinya pemahaman guru akan 
pengertian belajar, karena kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok 

dalam keseluruhan proses pendidikan. Hal ini mengandung arti bahwa berhasil 
tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada bagaimana proses 
pembelajaran yang dialami oleh peserta didik.  

Belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Pengetahuan, keterampilan, 
kebiasaan, kegemaran dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi dan 

berkembang disebabkan belajar. Seperti dikemukakan oleh Gelder (dalam Haling, 
2004) bahwa belajar adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan, 
keterampilan, dan sikap. Karena itu seseorang dikatakan belajar, bila dapat 

diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses kegiatan yang 
mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu memang 

dapat diamati dan berlaku dalam waktu relatif lama. Perubahan tingkah laku yang 
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berlaku dalam waktu relatif lama itu disertai usaha orang tersebut sehingga orang 
itu dari tidak mampu mengerjakan sesuatu menjadi mampu mengerjakannya. 
Tanpa usaha, walaupun terjadi perubahan tingkah laku, bukanlah belajar. Kegiatan 

dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu merupakan proses belajar 
sedang perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil belajar. Dengan 

demikian belajar akan menyangkut proses belajar dan hasil belajar.  
Proses terjadinya belajar sangat sulit diamati.  Karena itu, orang cenderung 

memverifikasi tingkah laku manusia untuk disusun menjadi pola tingkah laku yang 

akhirnya tersusunlah suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar yang 
bermanfaat sebagai bekal untuk memahami, mendorong dan memberi arah 

kegiatan belajar. Prinsip-prinsip belajar tersebut diaplikasikan ke dalam pengajaran 
disiplin ilmu tertentu.      

Belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu 

berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan 
lingkungannya. Oleh karena begitu pentingnya masalah belajar sehingga banyak 

ahli psikologi belajar yang mencurahkan perhatiannya terhadap masalah tersebut, 
untuk menemukan pengertian belajar yang tegas dan jelas. Pengertian belajar yang 
dirumuskan para ahli, antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. 

Perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang pandangan maupun teori yang 
dipegang. Seperti yang dikemukakan oleh Wingkel (dalam Haling, 2006: 2) 

bahwa:  
Beberapa pengertian belajar yang dikemukakan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan atau proses 

yang ditandai dengan perubahan perilaku pada diri individu baik berupa perubahan 
pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai hasil belajar akibat interaksi dengan 

lingkungan.  
 

Hasil Belajar Matematika 

 Proses belajar yang dialami oleh siswa menghasilkan perubahan-perubahan 
di bidang pemahaman pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Adanya 

perubahan tersebut tampak dalam prestasi belajar siswa, tes atau tugas yang 
diberikan oleh guru. Bercermin kepada prestasi belajar siswa, guru harus sealu 
mengadakan perbaikan-perbaikan mengajarnya, baik metode maupun penguasaan 

bahan pelajaran yang akan diajarkan.  
 Dimyati (2006: 48) mengemukakan bahwa “hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar dari sisi guru. Adapun 
Qohar dalam Djamarah dan Azwan (2010 : 20) menyatakan bahwa “hasil belajar 
adalah apa yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati 

yang diperoleh dengan keuletan kerja.  
 Hasil belajar siswa dapat diukur dengan menggunakan alat evaluasi yang 

biasanya disebut tes hasil belajar, sedangkan hasil belajar matematika yang di 
kemukakan oleh Hudoyo (2003: 139) adalah gambaran tingkat penguasaan siswa 
dalam belajar matematika yang terlihat pada nilai yang diperoleh dari tes hasil 

belajar matematika. Selanjutnya hasil belajar matematika diartikan sebagai 
kemampuan seseorang mengenai materi matematika setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan kognitif seperti 
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meningkatnya nilai ujian atau nilai tugas siswa, kemampuan afektif seperti 
meningkatnya kesungguhan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar, dan 
kemampuan psikomotorik seperti meningkatnya persentase siswa yang 

mengajukan pertanyaan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, hasil 
belajar dapat dicapai melalui proses belajar mengajar yang melibatkan siswa dan 

guru. 
 

Metode Pembelajaran Kelompok 

Metode (Method) dapat diartikan sebagai “cara” atau “pendekatan” untuk 
melakukan suatu kegiatan. Sedangkan metode pembelajaran itu sendiri adalah 

setiap kegiatan yang dipilih, yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada 
siswa dalam menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu.  

Selain itu, secara tradisional metode pembelajaran telah dijelaskan sebagai        

“bentuk presentasi” seperti kuliah (ceramah) dan diskusi. Di sini dibedakan antara 
metode pembelajaran dan media pembelajaran. Metode adalah prosedur 

pembelajaran yang dipilih untuk membantu para siswa mencapai tujuan atau untuk 
menginternalisasikan isi atau pesan, sedangkan media pembelajaran adalah 
pembawa informasi dari pemberi pesan ke penerima pesan.  

Beberapa metode pembelajaran antara lain presentasi, demonstrasi, diskusi, 
drill dan latihan, permainan, penemuan dan problem solving. Namun yang akan 

dibahas disini adalah metode kerja kelompok. Mengenai “kerja kelompok” dapat 
diartikan suatu cara mengajar, di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai 
suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode kerja 
kelompok yang dimaksud adalah suatu kegiatan proses belajar mengajar dengan 

membagi siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok untuk bekerjasama dalam 
menyelesaikan soal-soal atau tugas dalam usaha mencapai tujuan pelajaran yang 
telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, keberhasilan kerja kelompok ini 

menuntut kegiatan yang kooperatif dari beberapa individu tersebut.  
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah 

anggota kelompok dalam penelitian ini adalah antara 5-8 orang dalam kelompok 
dan masing mempunyai kesempatan yang sama untuk bertatap muka baik secara 
individu maupun secara kelompok. 

 

Pengertian Lembar Kerja Berstruktur (LKB) 

Kegiatan pembelajaran ada berbagai alternatif kegiatan dalam pendekatan 
yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti materi dan paket 
pembelajaran. Namun, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Lembar 

Kerja Berstruktur (LKB).  
Lembar Kerja (LK) merupakan salah satu cara dan variasi agar siswa dapat 

lebih aktif selama proses pembelajaran. Kegunaan LK antara lain:  
1. Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu dan juga sebagai variasi mengajar.  

2. Menghemat waktu karena dapat mempercepat proses pengajaran.  
3. Memudahkan menyelesaikan tugas perorangan, kelompok ataupun klasikal 

karena mereka dapat bekerja sesuai dengan kecepatannya.  
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LKB yang dimaksud adalah duplikat yang dibagikan guru kepada siswa 
dari suatu kelas untuk melakukan kegiatan (aktivitas) belajar mengajar. Duplikat 
yang dimaksud yaitu berupa soal-soal yang disusun atau direncanakan sedemikian 

rupa oleh guru agar tujuan pembelajaran dapat berhasil dengan baik, sesuai dengan 
indikator yang hendak dicapai dalam kegiatan proses belajar mengajar.  

 
METODE PENELITIAN 

Subjek, tempat, dan waktu penelitian  

Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek penelitian adalah 
siswa kelas X ATU yang terdiri dari 34 orang siswa  34 orang laki- laki.  Siswa 
tersebut memiliki kemampuan yang sangat heterogen.  

Tempat pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah  SMK Negeri 2 

Tanah Grogot.  Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017.  
Penelitian ini mengacu pada kalender akademik sekolah  karena memerlukan  

beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar mengajar yang  efektif di kelas.  

Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data mengenai perubahan sikap, kehadiran, dan keaktifan siswa dalam 
mengikuti kegiatan belajar mengajar diambil dengan cara pengamatan 

(observasi) dianalisis secara kualitatif.  
2. Data tentang hasil belajar matematika siswa diambil dari hasil tes akhir setiap 

siklus dianalisis secara kuantitatif. 

Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis secara kuantitatif digunakan statistik 
deskriptif, untuk melihat skor rata-rata persentase dan ketuntasan hasil belajar 

siswa. Sedangkan untuk analisis data kualitatif diperoleh dari lembar observasi 
yang digunakan dalam penelitian yaitu lembar observasi keaktifan siswa..  

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan kategori hasil belajar 

matematika siswa menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (dalam 
Sahid, 2006), yaitu:  

Untuk skor 0% - 34% kategori “sangat rendah” 
Untuk skor 35% - 54% kategori “rendah” 

Untuk skor 55% - 64% kategori “sedang” 
Untuk skor 65% - 84% kategori “tinggi” 

Untuk skor 85% - 100% kategori “sangat tinggi” 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

 Membahas materi pelajaran matematika sesuai dengan rencana pembelajaran 

secara klasikal dan memberikan contoh-contoh soal serta melibatkan siswa 
untuk menyelesaikannya di papan tulis.  
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 Siswa diarahkan untuk duduk secara berkelompok, yang pembagiannya telah 
disepakati sebelumnya yaitu sebanyak 4 kelompok dengan banyak anggota tiap 

kelompok berkisar 6-7 orang yang dibagi sesuai dengan urutan nama yang ada 
diabsen. 

 Siswa mengerjakan LKB yang telah disiapkan. Dengan rincian waktu yang 

telah ditentukan, jawaban dari tiap-tiap kelompok diperiksa dan selanjutnya 
menjadi bahan diskusi untuk masing-masing kelompok.  Soal-soal yang tidak 

dapat diselesaikan dengan baik oleh siswa akan dibahas secara klasikal oleh 
guru. 

 Selama proses kerja kelompok berlangsung, setiap kelompok diawasi, 
dikontrol, diarahkan, dan diberi bimbingan secara langsung pada kelompok 
yang mengalami kesulitan ataupun yang bertanya ketika menyelesaikan soal 

yang diberikan. 

 Mengembangkan bahan pengajaran termasuk contoh soal kemudian 

memberikan latihan atau pekerjaan rumah (PR).  

 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan jawaban dari latihan yang telah 

dikerjakan oleh siswa. 

 Pada akhir Siklus I diadakan tes.  

 Seluruh hasil observasi, tanggapan siswa dan hasil tes pada Siklus I dianalisis.  
 

Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan dalam Siklus II ini adalah mengulangi langkah kerja 
pada siklus sebelumnya yang disesuaikan dengan hasil refleksi dari Siklus I.  

Refleksi 

Refleksi Siklus I 

Pada saat pembagian anggota kelompok, pada umumnya siswa cenderung 
memilih teman akrabnya atau temannya yang dianggap lebih pintar. Namun untuk 

menghindari pendeskriminasian terhadap siswa yang lebih pintar, serta melihat 
kondisi tempat duduk yang agak padat, maka guru bertindak mengelompokkan 

siswa berdasarkan urutan nama yang ada di absen, dengan ketentuan jumlah siswa 
tiap kelompok hanya 6-7 orang. 

Pada siklus ini, umumnya siswa masih ragu-ragu untuk menanyakan soal-

soal yang tidak dimengerti. Sehingga hasil pekerjaan tiap kelompok tidak 
terselesaikan dengan baik. Bahkan ada kelompok yang menyelesaikan soal yang 

tidak sesuai dengan maksud pertanyaan dari soal yang diberikan.      
Ketika guru melontarkan pertanyaan sehubungan dengan soal yang 

diberikan, umumnya siswa hanya berani menjawab serempak. Namun bila 

pertanyaan itu diulang dan guru meminta satu siswa untuk menjawab, hanya siswa 
tertentu saja yang mengacungkan tangan, yakni siswa yang kategori pintar. 

Mereka hanya saling berharap antara satu dengan yang lainnya. Siswa baru mau 
menjawab apabila ditunjuk langsung oleh guru yang disertai dengan desakan dari 
teman-temannya. Ini berarti bahwa umumnya siswa masih memiliki sifat-sifat 

keraguan untuk menjawab pertanyaan, apalagi untuk menyelesaikan soal di papan 
tulis. 
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Menjelang akhir-akhir pertemuan pelaksanaan Siklus I, sudah menampakkan 
adanya kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin bertambahnya jumlah 
siswa yang aktif untuk bertanya pada saat menyelesaikan soal secara kelompok 

dan juga menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Makin 
bertambahnya jumlah siswa yang berani menyelesaikan soal di papan tulis. Namun 

pada umumnya siswa yang aktif tersebut hanya siswa yang sudah akrab dengan 
guru, siswa yang memang aktif dalam kelompoknya.     

Karena hasil belajar siswa pada akhir Siklus I belum menunjukkan hasil 

yang optimal, maka hal ini menjadi acuan untuk dilanjutkan pelaksanaan tindakan 
ke Siklus II dengan mengupayakan perbaikan melalui pembelajaran kerja 

kelompok dengan menggunakan Lembar Kerja Berstruktur (LKB) dengan lebih 
mendorong siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar.  
 

Refleksi Siklus II 

Memasuki Siklus II, perhatian, motivasi, serta keaktifan siswa semakin 

memperlihatkan kemajuan. Hal ini karena guru bertindak tegas dalam 
menegur/mengingatkan bagi siswa yang bermain-main. Selain itu, guru terus 
memberikan dorongan serta motivasi untuk bekerja bersama dalam kelompoknya. 

Saling membagi tugas kelompok untuk mencapai solusi atau menyelesaikan soal 
di kelompoknya. Sebab jika ada siswa yang tidak melakukannya, maka temannya 

tidak segan melaporkan ke guru. Bahkan rasa percaya diri siswa pun semak in 
meningkat, terbukti dengan semakin antusiasnya siswa untuk bertanya ketika 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan.  

Selain itu, mereka juga sudah dapat menunjukkan keberanian mereka untuk 
tampil di depan kelas untuk menyelesaikan soal di papan tulis. Hal ini dapat terjadi 

karena dorongan serta dukungan dari teman-teman kelompoknya. 
Dalam Siklus II ini, tugas yang diselesaikan secara individu setelah diperiksa 

dan dikembalikan, maka mereka cenderung saling membandingkan anta ra hasil 

yang mereka peroleh. Bahkan ada siswa yang meminta penjelasan guru bila 
mereka merasa kebingungan mengenai siapa diantara mereka yang pekerjaannya 

benar. Demikian juga dengan hasil pekerjaan kelompoknya, setelah diperiksa 
mereka cenderung saling membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok 
yang lain. Sehingga hal ini menimbulkan persaingan positif antarkelompok dan 

memacu semangat setiap kelompok untuk dapat menyaingi kelompok yang lain.  
Secara umum, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tindakan dalam proses 

belajar mengajar matematika mengalami peningkatan.  
 

Pembahasan 

Hasil analisis deskriktif menunjukkan bahwa hasil belajar matematika pada 
pokok bahasan yang diajarkan melalui metode pembelajaran kerja kelompok 

dengan menggunakan Lembar Kerja Berstruktur (LKB) pada Siklus I diperoleh 
nilai rata-rata yaitu 57,93 dari nilai ideal yang mungkin tercapai yaitu 100. Siswa 
yang tuntas belajar secara individu sebanyak 11 orang dengan ketuntasan klaksikal 

39,29%. Dari segi ketuntasan hasil belajar siswa secara klaksikal pada Siklus I ini 
menunjukkan belum tercapai.  
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Sementara itu hasil belajar matematika pada pokok bahasan yang diajarkan 
pada Siklus II melalui metode pembelajaran kerja kelompok dengan menggunakan 
Lembar Kerja Berstruktur (LKB) diperoleh nilai rata-rata sebesar 77,18 dari nilai 

ideal yang mungkin dicapai yaitu 100. Siswa yang tuntas belajar secara individu 
sebanyak 25 orang dengan ketuntasan klaksikal 89,29%. Dari segi ketuntasan hasil 

belajar siswa secara klaksikal pada Siklus II ini sudah tercapai. 
  Pada Siklus II ini terjadi peningkatan dari rata-rata hasil belajar yang 

diperoleh pada Siklus I yaitu 57,93, sedangkan pada Siklus II yaitu 77,18. Ditinjau 

dari segi ketuntasan hasil belajar juga terjadi peningkatan yaitu siswa yang tuntas 
belajar secara individu pada Siklus I sebanyak 11 orang siswa dengan ketuntasan 

klaksikal 39,29% menjadi 25 orang siswa yang tuntas belajar secara individu pada 
Siklus II dengan ketuntasan klaksikal 89,29%.  

Berdasarkan hasil analisis kualitatif dapat disimpulkan bahwa dari lembar 

observasi aktifitas siswa terjadi peningkatan dari Siklus I ke Siklus II  
 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
bahwa hasil belajar matematika siswa kelas X ATU SMK Negeri 2 Tanah Grogot 

mengalami peningkatan melalui pelaksanaan metode kerja kelompok dengan 
menggunakan Lembar Kerja Berstruktur (LKB). Adapun hasil penelitian yang 

dilaksanakan selama 2 siklus ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:Hasil 
belajar matematika siswa mengalami peningkatan melalui metode pembelajaran 
kerja kelompok dengan menggunakan Lembar Kerja Berstruktur (LKB). Hal ini 

dapat dilihat dari hasil belajar Siklus I yang berada pada kategori tinggi, dengan 
skor rata-rata 57,85 dari skor ideal 100,000 dan standar deviasi 16,79 mengalami 

peningkatan pada Siklus II yang berada pada kategori tinggi, dengan skor rata-rata 
77,21 dari skor ideal 100,000 dan standar deviasi 9,86. Ditinjau dari segi 
ketuntasan hasil belajar juga terjadi peningkatan yaitu siswa yang tuntas belajar 

secara individu pada Siklus I sebanyak 12 orang siswa dengan ketuntasan klaksikal 
35,29% menjadi 31 orang siswa yang tuntas belajar secara individu pada Siklus II 

dengan ketuntasan klaksikal 91,18 % dan proses belajar mengajar matematika 
mengalami peningkatan melalui pembelajaran kerja kelompok dengan 
menggunakan Lembar Kerja Berstruktur (LKB). Peningkatan ini dapat dilihat dari 

kehadiran siswa, perhatian dan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar 
maupun dalam kerja kelompok sesuai dengan hasil observasi selama tindakan 

dilaksanakan maupun hasil refleksi siswa.  

 

Saran 

Saran yang direkomendasikan antara lain sebagai berikut :  

1. Mengajarkan materi pelajaran, sebaiknya guru tidak hanya berfokus pada satu 
metode saja, melainkan menggunakan beberapa metode. 

2. Melihat hasil penelitian yang diperoleh melalui pelaksanaan metode 
pembelajaran kerja kelompok sangat bagus, maka diharapkan kepada guru-guru 
khususnya guru matematika agar dapat menerapkan metode ini dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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3. Setiap tugas yang diberikan diharapkan agar guru memberikan umpan balik 
supaya siswa dapat mengetahui sampai dimana kemampuannya. Dengan 
demikian, siswa dapat termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. 
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