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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika pada siswa 

kelas 2 SDN 27 Ampenan. Hal ini disebabkan karena metode yang digunakan guru 

dalam pembelajaran matematika adalah metode pembelajaran ekspositori yang 

berpusat pada guru dan belum menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif 

sehingga dalam pembelajaran siswa berbicara dengan teman sebangkunya dan 

sebagian besar siswa pasif dalam menerima materi yang disampaikan. Masalah 

penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan metode berbasis joyful learning untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 2 SDN 27 

Ampenan?. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika kelas 2 SDN 27 Ampenan dengan penerapan metode 

berbasis joyful learning. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi serta refleksi. Metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, 

tes hasil belajar, dan dokumentasi. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata aktivitas 

siswa sebesar 46 dalam kategori cukup aktif, dan mengalami peningkatan pada siklus 

II sebesar 8, 3 dengan nilai rata-rata aktivitas belajar siswa 54, 3 dalam kategori aktif. 

Selain itu, diperoleh juga nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 76, 

92 dengan jumlah siswa yang sudah mencapai KKM adalah sebanyak 26 dari 39 

orang siswa yang mengikuti evaluasi, dan terdapat 13 orang siswa yang belum 

mencapai KKM sehingga ketuntasan klasikal yang diperoleh adalah 66, 66 %. 

Sedangkan siklus II, telah mengalami peningkatan pada nilai rata-rata hasil belajar 

siswa sebesar 7, 71 menjadi 84, 63 dengan jumlah siswa yang sudah mencapai KKM 

adalah sebanyak 35 dari 41 orang siswa yang mengikuti evaluasi, dan terdapat 6 

orang siswa yang belum mencapai KKM, ketuntasan klasikal yang diperoleh pada 

siklus II juga mengalami peningkatan sebesar 18, 7%  sehingga memperoleh 

ketunasan klasikal 85, 36 %. Hal ini berarti penelitian tindakan kelas ini telah 

memenuhi indikator yang ingin dicapai. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

penerapan metode berbasis joyful learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika kelas 2 SDN 27 Ampenan tahun ajaran 2015/2016. 
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ABSTRACT 

 

The background of this study is based on the result of learning mathematics in grade 

2th SDN 27 Ampenan. This is because the methods used by teachers in mathematics 

learning is a method of expository teacher-centered and do not apply the learning 

methods varied so that the learning of students talking with friends  and most 

students passive in receiving the material presented. The problem this research is 

how the application of joyful learning-based methods to improve student learning 

outcomes in mathematics class 2 SDN 27 Ampenan ?. The purpose of this study is to 

improve student learning outcomes in mathematics class 2 SDN 27 Ampenan with 

the application of joyful learning-based method. This research is a classroom action 

research conducted in two cycles. Each cycle consists of planning, action, 

observation and evaluation and reflection. The method used to collect data in this 

research is by observation, achievement test, and documentation. In the first cycle 

obtained by the average value of student activity by 46 in the category is quite active, 

and increased in the second cycle of 8, 3 with the average value of student learning 

activities 54, 3 in the active category. Moreover, obtained also the average value of 

student learning outcomes in the first cycle by 76, 92 by the number of students who 

have reached KKM is as many as 26 of the 39 students who follow an evaluation, 

and there are 13 students who have not reached the KKM so classical completeness 

that obtained is 66, 66%. While the second cycle, has experienced an increase in the 

average value of student learning outcomes by 7, 71 to 84, 63 with the number of 

students who have reached KKM is as many as 35 of the 41 students who follow an 

evaluation, and there are 6 students who have not reached the KKM , classical 

completeness obtained on the second cycle increased by 18, 7% so as to obtain a 

classical ketunasan 85, 36%. This means that action research is in compliance 

indicators to be achieved. Thus it can be stated that the application of joyful learning-

based methods to improve student learning outcomes in mathematics class 2 SDN 27 

Ampenan the academic year 2015/2016. 
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A. Pendahuluan 

 

Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik tidaknya lulusan 

yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Pembelajaran yang yang baik dan 

bervariatif cenderung menghasilkan lulusan dengan hasil baik  dan pola pikir 

yang variatif pula. Sebaliknya, apabila pembelajaran yang dilakukan secara 

monoton, tidak ada variasi dan tidak menantang maka lulusan yang terbentuk 

pun tidak jauh berbeda dari proses yang terjadi. Oleh sebab itu, saat ini seorang 

guru dituntut untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan mampu bersaing di 

arena persaingan global. 

Begitu juga dengan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar, seorang 

guru perlu menciptakan pembelajaran yang bervariatif untuk menarik minat, 

perhatian, dan keingintahuan siswa karena sebagian besar siswa dari Sekolah 

Dasar memiliki kesan bahwa mata pelajaran matematika itu sulit, menakutkan, 

dan membosankan. Kesan inilah yang membuat sebagian besar siswa kurang 

berminat terhadap pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu cara guru mengajarkan dan cara siswa belajar. Cara guru 

mengajarkan terkait dengan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

dalam pembelajaran matematika masih berpusat pada guru. Sedangkan cara 

siswa belajar terkait dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan 

yang optimal. Guru dan siswa adalah dua unsur yang terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran dikelas.  

Berdasarkan hasil observasi penelitian dan wawancara tidak terstruktur 

yang dilakukan pada tanggal 27 November 2015, dengan guru kelas 2 yang 

bernama Hj. Mulyani, S.Pd di Sekolah Dasar Negeri 27 Ampenan, diperoleh 

informasi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam 

pembelajaran matematika, antara lain yaitu berbicara dengan teman 

sebangkunya dan sebagian besar siswa pasif dalam menerima materi yang 

disampaikan. Hal ini disebabkan oleh metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran matematika adalah metode pembelajaran ekspositori yang berpusat 

pada guru dan belum menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif. 

Keadaan tersebut berakibat pada hasil belajar siswa yang rendah. 

Terkait dengan permasalahan diatas telah dibuktikan pada hasil ujian siswa 

kelas 2 semester I tahun ajaran 2015/2016 dengan KKM yang sudah ditentukan 

yaitu 71 untuk mata pelajaran matematika. Nilai rata-rata pada mata pelajaran 

matematika paling rendah jika dibandingkan dengan empat mata pelajaran 

penting lainya seperti PKn, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk lebih 

jelasnya berikut adalah nilai rata-rata hasil ujian siswa pada lima mata pelajaran 

tersebut.  

Diketahui bahwa nilai rata-rata hasil ujian siswa kelas 2 semester I pada 

mata pelajaran matematika adalah 70, dan merupakan nilai rata-rata terendah 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain seperti mata pelajaran PKn 

dengan nilai rata-rata 80, Bahasa Indonesia adalah 80, IPA dengan nilai rata-rata 

76, dan nilai rata-rata  IPS adalah 77. Nilai rata-rata mata pelajaran matematika 

belum mencapai KKM yang sudah ditentukan adalah 71. 

Uraian permasalahan diatas dapat diatasi dengan menerapkan metode 

pembelajaran berbasis Joyful Learning. Metode berbasis joyful learning dapat 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga kegiatan pembelajaran 

matematika yang umumnya membosankan dan menakutkan tidak lagi menjadi 



pembelajaran yang menakutkan dan membosankan melainkan pembelajaran 

matematika akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. 

Metode berbasis Joyful Learning (pembelajaran menyenangkan) artinya 

pembelajaran yang interaktif dan atraktif, sehingga siswa dapat memusatkan 

perhatian terhadap pembelajaran yang sedang dijalaninya. Penelitian 

(Hamdayama, 2014: 45), menunjukkan bahwa ketika seorang guru menjelaskan 

suatu materi tanpa ada selingan dan siswa mendengarkan, melihat, dan mencatat, 

maka perhatian dan konsentrasi mereka akan menurun secara drastis setelah 20 

menit. Lebih lanjut dikemukakan, keadaan ini dapat diatasi apabila guru 

menyadari, lalu mengubah pembelajarannya menjadi menyenangkan dengan 

cara memberi selingan aktivitas atau humor, melakukan permainan, serta dengan 

menggunakan berbagai media pembelajaran sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Tindakan ini secara signifikan berpengaruh meningkatkan kembali 

perhatian dan konsentrasi siswa yang relatif besar. 

Dengan demikian, peneliti mencoba melakukan penelitian yang berjudul 

“Penerapan Metode Berbasis Joyful Learning Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 2 SDN 27 Ampenan 

Tahun Ajaran 2015/2016”.  

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

“Bagaimanakah Penerapan Metode Berbasis Joyful Learning Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 2 

SDN 27 Ampenan?“ 

Adapun cara pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan 

menerapkan metode berbasis Joyful Learning untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Tahap persiapan 

Tahap persiapan berkaitan dengan kesiapan siswa untuk belajar. Pada 

tahap ini guru memberikan sugesti positif berupa kata-kata dan lagu-lagu atau 

nyanyian yang dapat membuat siswa keluar dari rasa tertekan dan menjadi 

tertarik dengan pembelajaran, guru menyiapkan permainan dan media 

pembelajaran yang dibutuhkan siswa, serta guru memberikan masalah 

kontekstual yang berhubungan dengan materi yang diajarkan melalui tanya 

jawab. 

b) Tahap Penyampaian  

Tahap penyampaian dalam pembelajaran dimaksudkan untuk 

mempertemukan pembelajaran dengan materi belajar yang mengawali proses 

belajar secara positif dan menarik. Pada tahap ini guru menyampaikan materi 

belajar yang dikaitkan dengan hal-hal nyata yang dapat ditemui siswa dalam 

kehidupan sehari-hari dan diasosiasikan dengan apa yang sudah diketahui dan 

diingat siswa sebelumnya. Guru juga menyampaikan materi pembelajaran 

dengan permainan, dan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan 

materi yang diajarkan.  

c) Tahap Pelatihan 

Pada tahap ini dapat dilakukan dengan meminta siswa berulang-ulang 

mempraktikkan suatu ketrampilan, apabila tidak berhasil, guru dapat 

mempraktikkan kembali keterampilan itu lagi sampai mendapatkan umpan 

balik dari siswa.  

 

 



d) Tahap Penutup 

Pada tahap penutup ini guru memberikan penguatan kepada siswa 

terkait dengan materi yang telah diterima oleh siswa dengan memusatkan 

perhatiannya. Pada tahap ini guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang didapatkan. Serta menutup pembelajaran dengan kata-kata 

dan lagu-lagu atau nyanyian yang menyenangkan bagi siswa. Apabila fasilitas 

dan waktu yang memungkinkan, guru juga dapat memutarkan lagu atau film 

di akhir pembelajaran sebagai kegiatan refleksi bagi siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika kelas 2 dengan menerapkan metode berbasis 

Joyful Learning di SDN 27 Ampenan tahun ajaran 2015/2016 

 

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 
Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teori Belajar Matematika 

a. Pengertian Belajar 

Usman (2010: 5), menyatakan bahwa belajar dapat diartikan 

sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya 

interaksi antara individu dan individu dengan lingkungannya.  

b. Pengertian Matematika 

James dan James (Nurtamam dkk, 2013: 2), dalam kamus 

matematikanya mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang 

logika, mengenai bentuk, sususan, besaran, dan konsep-konsep yang 

berhubungan satu sama dengan lainnya.  

c. Belajar Matematika 

Berdasarkan teori belajar matematika menurut Zoltan P. Dienes, 

dapat disimpulkan bahwa pelajaran matematika sangatlah abstrak, 

sehingga diperlukan metode atau strategi dalam penyampaian materi 

pelajaran matematika yang abstrak tersebut menjadi konkret. Dalam 

teorinya, Dienes menekankan materi pelajaran matematika yang abstrak 

disampaikan melalui tahapan permainan yang berarti pembelajaran 

yang diarahkan pada proses melibatkan siswa dalam belajar, dan 

pembelajaran melalui tahapan permainan akan lebih mudah dipahami 

oleh siswa serta membuat siswa senang dalam belajar.  

 

2. Teori Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Winkel (Purwanto, 2014: 45), hasil belajar adalah 

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan 

tingkah lakunya. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

Menurut Carrol (Sudjana, 2011: 40), dalam bukunya menyatakan 

bahwa hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh lima faktor, 

yaitu : 

1) Bakat pelajar,  

2) Waktu yang tersedia untuk belajar, 

3) Waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran, 

4) Kualitas pengajaran,  

5) Kemampuan individu. 



3. Teori Metode Berbasis Joyful Learning 

a. Pengertian Metode  

Menurut Asmani (2013: 19), metode berarti jalan yang harus 

dilalui atau cara melakukan sesuatu atau prosedur. Sedangkan menurut 

Sunhaji (Asmani, 2013: 19), mengatakan bahwa pembelajaran adalah 

suatu aktivitas untuk mentransformasikan bahan pelajaran kepada 

subjek belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

merupakan cara atau jalan yang dilalui oleh seorang guru dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran. 

b. Macam-Macam Metode Pembelajaran  

1) Metode Ceramah  

2) Metode Eksperimen  

3) Metode Diskusi  

4) Metode Latihan  

5) Metode Berbasis Proyek  

6) Metode Berbasis Joyful Learning  

c. Metode Berbasis Joyful Learning  

Metode berbasis joyful learning merupakan cara yang dilakukan 

oleh seorang guru dalam menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan tanpa adanya rasa ketakutan dalam proses belajar 

mengajar. 

1) Penerapan Metode Berbasis Joyful Learning  

Adapun tahapan dalam penerapan metode berbasis joyful 

learning adalah sebagai berikut:  

a) Tahap persiapan  

Tahap persiapan berkaitan dengan kesiapan siswa untuk 

belajar. Pada tahap ini guru memberikan sugesti positif berupa 

kata-kata dan lagu-lagu atau nyanyian yang dapat membuat 

siswa keluar dari tasa tertekan dan menjadi tertarik dengan 

pembelajaran, guru menyiapkan permainan dan media 

pembelajaran yang dibutuhkan siswa, serta guru memberikan 

masalah kontekstual yang berhubungan dengan materi yang 

diajarkan melalui tanya jawab. 

b) Tahap Penyampaian  

Tahap penyampaian dalam pembelajaran berkaitan 

dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara 

positif dan menarik. Pada tahap ini guru menyampaikan materi 

belajar yang dikaitkan dengan hal-hal nyata yang dapat ditemui 

siswa dalam kehidupan sehari-hari dan diasosiasikan dengan 

apa yang sudah diketahui dan diingat siswa sebelumnya. Guru 

juga menyampaikan materi pembelajaran dengan permainan, 

dan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan materi 

yang diajarkan.  

c) Tahap Pelatihan 

Pada tahap ini dapat dilakukan dengan meminta siswa 

berulang-ulang mempraktikkan suatu ketrampilan, apabila 

tidak berhasil, guru dapat mempraktikkan kembali 

keterampilan itu lagi sampai mendapatkan umpan balik dari 

siswa.  



d) Tahap Penutup 

Pada tahap penutup ini guru memberikan penguatan 

kepada siswa terkait dengan materi yang telah diterima oleh 

siswa dengan memusatkan perhatiannya. Pada tahap ini guru 

bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang didapatkan. 

Serta menutup pembelajaran dengan kata-kata dan lagu-lagu 

atau nyanyian yang menyenangkan bagi siswa. Apabila 

fasilitas dan waktu yang memungkinkan, guru juga dapat 

memutarkan lagu atau film di akhir pembelajaran sebagai 

kegiatan refleksi bagi siswa. 

 

2) Permainan Dalam Penerapan Metode Berbasis Joyful Learning  

Adapun permainan (Ayu, 2011: 21; 36; 48) yang dapat 

dilakukan dalam penerapan metode berbasis joyful learning, antara 

lain: 

a) Angka Sempurna  

b) Kisah Angka  

c) Tusuk Balon  

d) Menentukan Jawaban  

e) Mengisi Kolom-kolom 

Terkait dengan teori belajar matematika Dienes (Aisyah dkk, 

2007: 28-30), beberapa permainan interaktif yang dapat diterapkan 

agar siswa senang dalam belajar matematika dan mudah memahami 

materi. Salah satu dari permainan interaktif tersebut adalah 

permainan operasi hitung.  

a) Permainan operasi penjumlahan  

b) Permainan operasi pengurangan  

c) Permainan operasi perkalian  

d) Permainan operasi pembagian 

 

3) Media Pembelajaran Dalam Penerapan Metode Berbasis Joyful 

Learning 

Media pembelajaran (Anitah, 2012: 5), dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara 

pemberi pesan kepada penerima pesan. Adapun media 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam penerapan metode 

berbasis joyful learning, antara lain: 

a) Gambar 

b) Realia  

c) Papan Tulis Hitam dan Papan Tulis Putih 

d) Papan Flanel 

 

4) Kelebihan dan Kekurangan Metode Berbasis Joyful Learning 

a) Kelebihan Metode Berbasis Joyful Learning, antara lain; 

 Suasana belajar rileks dan menyenangkan.  

 Merangsang kreativitas dan aktivitas.  

 Lebih bervariasi dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. \ 

b) Kekurangan Metode Berbasis Joyful Learning  



 Kelas akan menjadi sangat ramai dan susah di kendalikan. 

 Guru harus mempunyai kreatifitas yang tinggi agar peserta 

didik tidak bosan.  

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh: 

1. Siti Lestari (2012), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

Matematika pada materi penjumlahan bilangan pecahan. Hal ini dapat 

dilihat dari perolehan indikator pencapaian motivasi. Indikator pencapaian 

motivasi pada siklus akhir yaitu siklus II yaitu: 1) Siswa yang mempunyai 

keinginan untuk berhasil 87,09%, 2) Siswa yang mempunyai dorongan 

dalam belajar 45,16%, 3) Siswa yang mempunyai harapan dan cita-cita 

masa depan 100 %, 4) siswa yang tertarik dengan kegiatan pembelajaran 

100% 5) Siswa yang merasa nyaman dengan lingkungan belajar 90,32%, 6) 

Siswa yang senang belajar Matematika 83,87%, 7) Siswa yang 

memperhatikan penjelasan guru 96,77%, 8) Siswa yang mengerjakan soal 

dengan baik 100%, 9) Siswa yang antusias dengan pelajaran Matematika 

96,77%. 

2. Nurul Aini Solikhah (2012), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan metode pembelajaran berbasis joyful learning pada pembelajaran 

matematika kelas IV dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar 

siswa. Dan keberhasilan peningkatan hasil belajar ini dapat dilihat dari 

perolehan nilai rata-rata evaluasi sebelum tindakan adalah 53,53 , pada 

siklus I meningkat menjadi 69,61 dan pada siklus II 75,76. Dengan data 

tersebut membuktikan bahwa mengalami peningkatan dari siklus I dan 

siklus ke II pada penerapan metode Joyful Learning dan telah mencapai 

indikator pencapaian hasil belajar siswa rata-rata yaitu ≥70.  

 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 SDN 27 

Ampenan merupakan siswa yang tergolong kurang aktif, hal ini dapat dilihat 

dari pergerakan siswa didalam kelas yang rata-rata hanya mendengarkan guru 

menjelaskan materi yang diajarkan dikelas dan terdapat beberapa siswa yang 

berbicara dengan teman sebangkunya. Hal ini menunjukkan siswa pasif dalam 

proses belajar mengajar. Oleh karena itu, peneliti menawarkan metode 

pembelajaran berbasis joyful learning sangat tepat diterapkan pada mata 

pelajaran matematika kelas 2. Karena metode pembelajaran berbasis joyful 

learning merupakan cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan tanpa adanya rasa ketakutan, tekanan, dan 

kejenuhan dalam proses belajar mengajar.  

Penerapan metode berbasis joyful learning memiliki empat tahapan, yaitu 

tahap pertama adalah tahap persiapan yang berkaitan dengan kesiapan siswa 

untuk belajar. Pada tahap ini guru memberikan sugesti positif berupa kata-kata 

dan nyanyian. Tahap kedua adalah tahap penyampaian. Pada tahap ini guru 

menyampaikan materi belajar yang dikaitkan dengan hal-hal nyata yang dapat 

ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari dan diasosiasikan dengan apa yang 

sudah diketahui dan diingat siswa sebelumnya, guru menyampaikan materi 

dengan permainan dan media pembelajaran. Tahap ketiga adalah tahap 

pelatihan, pada tahap ini dapat dilakukan dengan meminta siswa berulang-ulang 



mempraktikkan suatu keterampilan. Tahap terakhir yaitu tahap penutup, pada 

tahap ini guru memberikan penguatan kepada siswa terkait dengan materi yang 

telah diterima oleh siswa dengan memusatkan perhatiannya, dan guru bersama 

siswa menyimpulkan pembelajaran yang didapatkan. Serta menutup 

pembelajaran dengan kata-kata dan lagu-lagu atau nyanyian yang 

menyenangkan bagi siswa.  

Dengan demikian, dalam penerapan metode berbasis joyful learning, 

diharapkan dapat terciptanya pembelajaran menyenangkan dikelas, dan 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran akan meningkat. 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis 

tindakan penelitian ini adalah jika metode berbasis joyful learning diterapkan 

secara optimal, maka hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 2 

Sekolah Dasar Negeri 27 Ampenan tahun ajaran 2015/2016 akan meningkat. 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 27 Ampenan yang bertempat di Jln. 

Sultan Kaharudin Karang Pule Sekarbela. Sekolah ini terletak di perempatan 

sebelah utara tepat berada disebrang lapangan Karang Pule. Penelitian tindakan 

kelas ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016. 

Adapun yang menjadi Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 2 SDN 27 

Ampenan yang berjumlah 41 orang dengan 22 orang laki-laki dan 19 orang 

perempuan. Sedangkan obyek penelitian ini adalah hasil belajar mata pelajaran 

matematika. Dan adapun yang menjadi observer dalam penelitian ini adalah Ibu 

Hj. Mulyani, S. Pd yang merupakan guru kelas 2 SDN 27 Ampenan. 

Faktor yang diteliti adalah faktor guru yaitu kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar dengan menerapkan metode berbasis 

joyful learning. Dan faktor siswa yaitu hasil belajar dan aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran melalui penerapan metode berbasis joyful learning. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu variabel harapan 

dan variabel tindakan. Adapun yang menjadi variabel harapan dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar yang merupakan perubahan perilaku baik yang meluputi 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar yang 

terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Hasil belajar ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam belajar 

mata pelajaran matematika. Sedangkan variabel tindakan dalam penelitian ini 

adalah Metode berbasis joyful learning yang merupakan cara guru untuk 

membuat siswa lebih dapat menerima materi yang disampaikan dengan 

terciptanya suasana yang menyenangkan. Dalam penerapan metode berbasis 

joyul learning diselingi dengan permainan dan media pembelajaran agar materi 

yang disampaikan mudah dipahami oleh siswa.  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas ini direncanakan minimal 2 (dua) siklus. Dalam setiap siklus 

dilakukan 3 kali pertemuan, setiap siklus terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi serta refleksi. 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian 

tindakan kelas ini adalah: 

1. Observasi 

Cara mengumpulkan data berdasarkan pengamatan/observasi ini 

adalah dengan menggunakan lembar observasi aktifitas belajar siswa dan 



lembar obsevasi aktivitas guru untuk perbaikan kekurangan dalam proses 

pembelajaran. 

2. Tes Hasil Belajar 

Tes diujikan setelah siswa memperoleh sejumlah materi yang 

diajarkan oleh guru dengan penerapan metode berbasis joyful learning, 

sehingga hasil belajar siswa dapat dicapai. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data atau gambar ketika 

siswa mengikuti proses pembelajaran, untuk memperoleh data kegiatan 

siswa SDN 27 Ampenan, dan bagaimana situasi dan kondisi di kelas yang 

digunakan untuk belajar. 

 

Adapun pengambilan data penelitian dilakukan dengan dua instrumen 

penelitian, antara lain lembar observasi dan tes hasil belajar. Lembar observasi 

yang digunakan adalah lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Masing-

masing lembar observasi memiliki  indikator yang diamati adalah sebagai 

berikut: 

1. Lembar aktivitas guru, indikatornya adalah perencanaan dan kesiapan 

pembelajaran, pemberian apersepsi dan motivasi kepada siswa, 

penyampaian materi dengan metode berbasis joyful learning, memberikan 

respon kepada siswa, dan mengakhiri pembelajaran. 

2. Lembar observasi siswa, indikatornya adalah kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran, aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran, interaksi 

siswa dengan guru, partisipasi dalam refleksi hasil belajar. 

Sedangkan tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui  hasil belajar 

dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dan dikerjakan siswa. Hasil belajar 

yang ingin dicapai yaitu hasil belajar matematika. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Data Aktivitas Guru 

Data aktivitas guru merupakan penilaian yang dilakukan terhadap 

guru saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian aktivitas guru 

dilakukan oleh guru kelas yang bertindak sebagai observer. Hal ini 

dilakukan secara kontinyu sebagai bahan refleksi perbaikan pada siklus 

berikutnya. Aktivitas guru dianalisis dengan cara menentukan skor aktivitas 

guru secara klasikal yang dilakukan dengan menilai setiap deskriptor dari 

setiap indikator yang diamati dengan mengikuti aturan sebagai berikut: 

a. Skor 4 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan sangat baik 

b. Skor 3 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan baik 

c. Skor 2 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan cukup baik 

d. Skor 1 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan kurang baik 

1) Menentukan skor maksimal ideal 

Banyaknya indikator yang diamati = 5 

Skor maksimal setiap indikator  = 4 

Banyaknya deskriptor   = 20 

Jadi, Skor Maksimal Ideal (SMi)  = 4 x 20 = 80 

2) Analisis data kegiatan guru menggunakan rumus Mi (Mean ideal) dan 

SDi (Standar Deviasi ideal)  

Mi  = ½ x (skor maksimal + skor minimal) 

= ½ x (80 + 20) 



= 50 

Sdi = 
 

 
 x MI 

   = 
 

 
x  50 

     = 17 

 (Sumber: Nurkencana dan Sunartana, 1990:100). 

 

3) Kriteria untuk menentukan aktivitas guru 

Kriteria untuk menentukan aktivitas guru ditunjukkan pada tabel 

dibawah ini:  

 

Tabel 3.1 Pedoman Kriteria Penilaian Aktivitas Guru 

Interval Interval skor Kategori 

Mi + 1,5 SDi ≤ A ≤ Smi 75,5 ≤ A ≤ 80 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5 Sdi 58,5≤ A < 75,5 Baik 

Mi – 0,5 SDi ≤ A < Mi + 0,5 Sdi 41,5≤ A < 58,5 Cukup Baik 

Mi – 1,5 SDI ≤ A < Mi – 0,5 Sdi 24,5≤ A < 41,5 Kurang Baik 

0 ≤ A < Mi – 1,5 SDi  0 ≤ A < 24,5 Tidak Baik 

Keterangan : A = Jumlah skor yang diperoleh. 

(Sumber: Nurkencana dan Sunartana, 1990: 103) 

 

2. Data Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas belajar siswa merupakan sebuah penilaian yang 

dilakukan observer untuk melihat sejauh mana keaktifan siswa mengikuti 

proses pembelajaran.  Untuk menentukan data hasil observasi aktivitas 

siswa secara klasikal dalam pembelajaran dilakukan dengan menilai setiap 

deskriptor dari setiap indikator yang dinilai dengan mengikuti aturan: 

 Skor 4 diberikan jika X ≥ 75% 

 Skor 3 diberikan jika 50%  < X ≤ 75% 

 Skor 2 diberikan jika 25% < X ≤ 50% 

 Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% 

Keterangan : 

X :  Banyaknya siswa yang aktif melakukan aktivitas sesuai dengan 

deskriptor 

1) Mencari Skor Maksimal ideal (SMi) 

SMi = Nilai Maksimum × jumlah indikator penilaian dimana: 

Banyak Indikator yang diamati = 4 

Skor maksimal tiap indikator  = 4 

Banyaknya deskriptor  = 16 

Jadi, Skor Maksimal Ideal (SMi)  = 4 x 16 = 64 

2) Analisis data aktivitas belajar siswa menggunakan Mi (Mean ideal) dan 

SDi (Standar Deviasi ideal) 

Mi = ½ x (skor maksimal + skor minimal) 

= ½ x (64+16) 

= 40 

Sdi = 
 

 
 x MI 

  = 
 

 
x  40 



  = 13 

(Sumber: Nurkencana dan Sunartana, 1990: 100). 

 

3) Kriteria untuk menentukan aktivitas siswa 

Kriteria untuk menentukan aktivitas siswa ditunjukkan pada tabel 

dibawah ini . 

 

Tabel 3.2 Pedoman Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Interval Interval skor Kategori 

Mi + 1,5 SDi ≤ A ≤ Smi 59,5 ≤ A ≤ 64 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5 Sdi 46,5 ≤ A < 59,5 Aktif 

Mi – 0,5 SDi ≤ A < Mi + 0,5 Sdi 33,5 ≤ A < 46,5 Cukup aktif 

Mi – 1,5 SDi ≤ A < Mi – 0,5 Sdi 20,5 ≤ A < 33,5 Kurang aktif 

0 ≤ A < Mi – 1,5 SDi  0  ≤ A < 20,5 Tidak aktif 

Keterangan : A = Jumlah skor yang diperoleh. 

(Sumber: Nurkencana dan Sunartana, 1990: 103). 

 

3. Data Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar yang diperoleh siswa dianalisis secara deskriftif 

kualitatif dengan mencari nilai rata-rata kelas dan ketuntasan belajar klasikal 

secara individual. Setelah diperoleh data hasil evaluasi, nilai rata-rata kelas 

dihitung dari skor rata-rata tes tiap siklus. Analisis untuk mengetahui hasil 

tes tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

a.   Ketuntasan Individu 

 

 

(Sumber: Purwanto, 2011: 207) 

 

b.  Rata-rata Kelas 

Nilai rata-rata kelas dihitung dari skor rata-rata tes tiap siklus, 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut; 

 

X   
  

 
 

 

Keterangan: 

 X : Nilai rata-rata kelas 

∑X : Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

N : Banyak siswa yang mengikuti tes   

c.    Ketuntasan Klasikal Belajar Siswa 

Ketuntasan klasikal 

 P  = 
  ∑ Siswa yang tuntas belajar 

 × 100 % 
            ∑ Siswa 

 

Keterangan: 

P : Ketuntasan klasikal 

∑ : Jumlah 

(Sumber: Sudjana, 2012: 109)  

Nilai  
              

             
x 100 

 



Penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi 

indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilannya, yakni: 

1. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila aktivitas belajar 

siswa minimal berkategori aktif terhadap proses pembelajaran  melalui 

penerapan   metode berbasis joyful learning. 

2. Aktivitas Guru 

Kriteria aktivitas guru dalam penerapan metode berbasis joyful 

learning minimal berkategori baik. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila 85% atau lebih 

siswa di kelas telah memperoleh nilai rata-rata kelas ≥ 75 pada saat evaluasi. 

 

D.     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil pada tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Observasi dan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

Siklus 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Nilai Rata-

rata Hasil 

Belajar 

Siswa 

Ketuntasan 

Klasikal 
Rata-

rata 
Kategori 

Rata-

rata 
Kategori 

I 59, 3 Baik 46 Cukup 

Aktif 

76, 92 66, 66% 

II 76 Sangat 

Baik  

54, 3  Aktif  84, 63 85, 36% 

Peningkatan 16, 7  8, 3  7, 71 18, 7% 

 

Berdasarkan tabel 4.8 rekapitulasi hasil observasi dan hasil belajar siklus I 

dan siklus II, diketahui bahwa ketuntasan belajar pada siklus I belum tercapai, 

karena diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 76, 92 dengan ketuntasan 

klasikal 66, 66%. Sedangkan hasil belajar siswa dapat dikatakan berhasil jika 

ketuntasan hasil belajar siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) 71 dan nilai rata-rata hasil belajar siswa ≥ 75 dengan ketuntasan kelas 

minimal 85%. Aktivitas mengajar guru terlaksana dengan baik dengan skor rata-

rata 59, 3 yang berkategori baik. Dan skor rata-rata aktivitas siswa yaitu 46 yang 

berkategori cukup aktif. Hasil aktivitas guru sudah memenuhi kriteria yang 

diinginkan yaitu minimal berada pada kategori baik. Sedangkan aktivitas  siswa 

belum memenuhi kriteria yang diinginkan yaitu minimal berkategori aktif. 

Dengan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan selama siklus II terlihat 

pada peningkatan persentase pelaksanaan pembelajaran maupun skor aktivitas 

guru dan siswa. Pelaksanaan pembelajaran siklus II lebih baik jika dibandingkan 

dengan hasil pembelajaran siklus I. Hal ini terlihat dengan perolehan nilai rata-

rata hasil belajar siswa sebesar 84, 63 dengan ketuntasan klasikal 85, 36%. Hasil 

ini menunjukkan nilai rata-rata yang diperoleh sudah mencapai ketuntasan 

minimal (KKM) yaitu 71, nilai rata-rata ≥ 75 dengan ketuntasan klasikal 85%. 

Begitu juga dengan skor rata-rata aktivitas guru yaitu 76 dengan kategori sangat 

baik dan skor  rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 54, 3 dengan kategori 

aktif. Hal ini sudah memenuhi kriteria aktivitas guru  yang minimal berkategori 

baik dan kriteria aktivitas belajar siswa minimal berada pada kategori aktif. 



E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian selama dua siklus diperoleh data bahwa 

penerapan metode berbasis joyful learning dapat meningkatkan aktivitas belajar 

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 2. Peningkatan 

terlihat dengan adanya nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I 

diperoleh sebesar 46 dalam kategori cukup aktif, dan mengalami peningkatan 

pada siklus II sebesar 8, 3 dengan nilai rata-rata aktivitas belajar siswa 54, 3 

dalam kategori aktif. Selain itu, diperoleh juga nilai rata-rata hasil belajar siswa 

pada siklus I sebesar 76, 92 dengan jumlah siswa yang sudah mencapai KKM 

adalah sebanyak 26 dari 39 orang siswa yang mengikuti evaluasi, dan terdapat 

13 orang siswa yang belum mencapai KKM sehingga ketuntasan klasikal yang 

diperoleh adalah 66, 66 %. Sedangkan siklus II, telah mengalami peningkatan 

pada nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 7, 71 menjadi 84, 63 dengan 

jumlah siswa yang sudah mencapai KKM adalah sebanyak 35 dari 41 orang 

siswa yang mengikuti evaluasi, dan terdapat 6 orang siswa yang belum mencapai 

KKM, ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus II juga mengalami 

peningkatan sebesar 18, 7%  sehingga memperoleh ketunasan klasikal 85, 36 %.  

Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah, diharapkan dukungan dari pihak sekolah kepada guru dan 

siswa dengan meningkatkan mutu pembelajaran serta memperbanyak 

fasilitas pembelajaran yang dapat menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran di sekolah. 

2. Bagi Guru, diharapkan dapat melanjutkan penggunaan metode berbasis 

joyful learning dan mengoptimalkan pada materi pembelajaran yang lain. 

3. Bagi siswa, dengan menggunakan metode berbasis joyful learning siswa 

diharapkan dapat berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga materi yang 

dipelajari dapat dipahami dengan baik dan pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. 

4. Bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang metode berbasis 

joyful learning disarankan untuk mencoba penelitian ini sebagai bahan 

perbaikan agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. 
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