
JURNAL 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SISTEM AMONG UNTUK MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA POKOK BAHASAN 

BILANGAN BULAT PADA SISWA KELAS V SDN 8 PEMENANG BARAT TAHUN 

PELAJARAN 2014/2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oleh: 

 

ZUHAIRATUN HASANAH 

E1E 010 029 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2015 

 

 

 

 

 



 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

Jl. Majapahit No. 62 Mataram NTB.83125, Telp. (0370) 623873 

 

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL SKRIPSI 

Dengan judul:PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SISTEM AMONG UNTUK 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

POKOK BAHASAN BILANGAN BULAT PADA SISWA KELAS V SDN 8 

PEMENANG BARAT TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PEMBIMBING SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN 

UNTUK MEMPEROLEH GELAR SERJANA PENDIDIKAN, PADA JURUSAN 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

 

 

Telah disetujuipada tanggal:     Januari  2015 

 

 

 

Dosen Pembimbing I       DosenPembimbing II 

 

 

 

 

(Dr. Harry Soeprianto, M.Si.)     (Abdul Kadir Jaelani, M.Pd.) 

NIP.196002151986031003      NIP.197905042008121003 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SISTEM AMONG UNTUK MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA POKOK BAHASAN 

BILANGAN BULAT PADA SISWA KELAS V SDN 8 PEMENANG BARAT TAHUN 

PELAJARAN 2014/2015 

 
Zuhairatun Hasanah, Harry Soeprianto, Abdul Kadir Jaelani 

S -1 PGSD 

FKIP UNIVERSITAS MATARAM 

Email : www.zuhairatun_hasanah@gmail.com 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa prestasi belajar 

siswa kelas V SDN 8 Pemenang Barat pada mata pelajaran Matematika rendah dapat dilihat dari 

hasil ujian tengah semester dengan nilai rata-rata kelas 57 dengan ketuntasan klasikal 61%. Untuk 

itu diperlukan model pembelajaran yang tepat untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. 

Model pembelajaran Sistem Among merupakan model pembelajaran yang tepat, karena model 

pembelajaran ini menerapkan metode among yang menuntut guru untuk membimbing siswa secara 

total dan penuh rasa kasih sayang sehingga para siswa dapat mengatasi masalah dan memahami 

materi pelajaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar mata 

pelajaran Matematika pokok bahasan bilangan bulat pada kelas V di SDN 8 Pemenang Barat Tahun 

Pelajaran 2014/2015.Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 

dalam dua siklus, yang masing-masing siklus meliputi empat tahap yaitu, tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya 

peningkatan prestasi belajar siswa yang ditandai oleh perolehan nilai rata-rata kelas sebesar 59,4 

dengan presentasi ketuntasan klasikal 76,4% pada siklus I menjadi memperoleh nilai rata-rata 68,3 

dengan ketuntasan klasikal 83,3% pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran Sistem Among dapat meningkatkan prestasi belajar mata 

pelajaran Matematika pokok bahasan bilangan bulat pada siswa kelas V SDN 8 Pemenang Barat 

Tahun Pelajaran 2014/2015.  

Kata Kunci : Model Pembelajaran Sistem Among , Prestasi Belajar Matematika. 
 

Abstract 

 

Implementation of Among System Learning Model to Increase Achievements In Math Material 

Integer Number of Students in Grade V SDN 8 Pemenang Barat Academic Year 2014/2015 

 

The background of this study was the result of the early observation which showed that the 

achievements of students of grade V SDN 8 Pemenang Barat in math was low. This could be seen 

from the result of midterm tests with the class average score of 57 with the clasical completeness of 

61%. It is necessary to apply an appropriate learning model to improve the learning process in the 

classroom. Among System Learning Model is the appropiate learning model because this learning 

model applies Among method that requires teachers to guide the students thoroughly and full of 

affection so that students can overcome their problems in learning and understand the learning 

materials. The purpose of this study was to increase the achievements in math material in integer 

number of students in grade V SDN 8 Pemenang Barat academic year 2014/2015. This study is a 

classroom action research which was conducted in two cycles that include four stages: planning, 

implementation, observation and reflection stage. The result of this study shows that the students’ 

learning achievements was increased which can be seen from the class average score of 59.4  with 

the clasical completeness of 76.4 % in cycle I and  in cycle II the class average score improved to 

68.3 with the clasical completeness of 83.3%. Based on the result of this study it can be concluded 

that the application Among System Learning Model can increase the achievements in math material 

integer number of students in grade V SDN 8 Pemenang Barat academic year 2014/2015. 

Key words: Among System Learning Model, Math Learning Achievement.



A. PENDAHULUAN 

Seperti yang telah diketahui 

Matematika adalah salah satu mata 

pelajaran yang dipelajarai oleh semua 

jenjang pendidikan formal di Indonesia. 

Pelajaran Matematika merupakan salah 

satu pelajaran yang kurang menarik 

bagi sebagian peserta didik, bahkan 

banyak peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam belajar Matematika 

terutama peserta didik jenjang Sekolah 

Dasar, biasanya peserta didik yang 

mengalami kesulitan adalah peserta 

didik yang sejak kelas rendah sudah 

bermasalah dalam belajar Matematika 

dan masalahnya ini dibawa ke tingkat 

kelas yang selanjutnya bahkan ke 

jenjang pendidikan berikutnya. 

Ketidakmampuan peserta didik 

dalam pelajaran Matematika tidak 

hanya disebabkan oleh faktor 

kemampuannya dalam belajar, tetapi 

disebabkan oleh cara guru dalam 

membelajarkan Matematika, pelajaran 

Matematika yang dilakukan guru 

dimulai dengan menjelaskan teori, 

memberikan contoh, dan melakukan 

latihan soal, kegiatan ini terus 

dilakukan tanpa memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

menemukan sendiri konsep dari materi 

yang sedang dipelajari, hal ini 

menjadikan pembelajaran didominasi 

oleh guru sehingga menyebabkan siswa 

menjadi pasif, model pembelajaran 

seperti ini menjadikan siswa sebagai 

objek dalam proses belajar mengajar. 

Selain itu pembelajaran penggunaan 

media dalam menjelaskan konsep 

materi yang sedang dipelajari jarang 

dilakukan oleh guru bahkan tidak 

pernah. 

Setelah beberapa kali melakukan 

kunjungan serta mengikuti proses 

pembelajaran untuk melakukan 

pengamatan (observasi), peneliti 

menemukan kenyataan seperti yang 

diuraikan di ataslah  yang terjadi di 

SDN 8 Pemenang Barat khususnya di 

kelas 4 tahun pelajaran 2013/2014, 

pembelajaran masih bersifat 

konvensional sehingga sulit dipahami 

oleh peserta didik, menyebabkan 

peserta didik menjadi pasif yang dapat 

menghambat kreativitas siswa. Selain 

itu dampak yang terjadi adalah 

rendahnya prestasi belajar siswa, hal ini 

dapat dibuktikan dengan hasil 

dokumentasi yang diperoleh peneliti 

dari wali kelas berupa daftar nilai ujian 

tengah semester I pada kelas V SDN 8 

Pemenang Barat Tahun Pelajaran 

2014/2015, dimana pada mata pelajaran 

Matematika memperoleh nilai rata-rata 

57 dengan ketuntasan klasikal 61% 

yang menggambarkan belum 

tercapainya Kriteria ketuntasan 

maksimal (KKM) yaitu 60 dan 

ketuntasan klasikal harus mencapai 

80%. 

Model pembelajaran Sistem 

Among menempatkan peserta didik 

sebagai subyek sekaligus sebagai 

obyek. Peserta didik ditempatkan  

subyek yaitu bagaimana memberi 

kebebasan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan idenya, mengeluarkan 

pendapatnya, mengembangkan 

kreativitasnya di dalam memecahkan 

masalahnya, sedangkan menempatkan 

peserta didik sebagai obyek yaitu 

bagaimana guru menanamkan sopan 

santun dalam berbicara, dalam 

bertindak dan menanamkan rasa 

kesetiakawanan, menghormati pendapat 

teman tanpa menggunakan kekerasan 

tetapi dengan sikap asih sebagai 

pamong dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dalam Sistem Among guru 

tidak berfungsi sebagai pemberi ilmu, 

tetapi lebih sebagai fasilitator atau 

memberi bimbingan dan tuntunan bila 

diperlukan (Tut Wuri Handayani). 

Dengan penerapan model 

pembelajaran sistem Among dalam 

proses pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi belajar mata 



pelajaran Matematika pada pokok 

bahasan bilangan bulat dengan 

penerapan model pembelajaran Sistem 

Among pada siswa kelas V SDN 8 

Pemenang Barat. 

Penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi Guru, Siswa, dan 

Sekolah: 

1. Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru 

adalah untuk mengatasi kesulitan 

mengajarkan konsep-konsep dalam 

mata pelajaran Matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran 

yang lebih bervariasi serta dapat 

menerapkan model pembelajaran 

Sistem Among untuk mengetahui 

prestasi peserta didik dalam belajar 

2. Bagi Siswa 

Manfaat bagi siswa adalah dapat 

mendorong peserta didik agar lebih 

aktif, memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk menyelesaikan 

masalah menurut cara masing-

masing, dan sebagai pengalaman 

langsung bagi peserta didik 

bagaimana pelaksanaan model 

pembelajaran Sistem Among 

tersebut. 

3. Bagi Sekolah 

Manfaat yang bisa diambil bagi 

pihak sekolah sendiri adalah sebagai 

sumbangan nyata untuk program 

pembelajaran di SDN 8 Pemenang 

Barat dan menambah pengetahuan 

tentang model pembelajaran. 

B. METODE PENELITIAN 

1. Setting Penelitian  

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

SDN 8 Pemenang Barat, 

beralamat di jalan Bangsal Baru 

Dusun Karang Pangsor, Desa 

Pemenang Barat, Kecamatan 

Pemenang, Kabupaten Lombok 

Utara, Nusa Tenggara Barat. 

Dengan pokok bahasan bilangan 

bulat pada kelas V Sekolah 

Dasar. 

b. Waktu Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) telah dilaksanakan  

sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat. Adapun waktu 

pelaksanaan penelitian untuk 

siklus I yaitu pada hari kamis, 

tanggal 23 Oktober 2014, dan  

untuk siklus II dilaksanakan 

pada tanggal 1November 

2014pada semester I  Kelas V di 

SDN 8 Pemenang Barat pada 

tahun pelajaran 2014/2015.  

2. Subjek dan Observer Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subyek pada 

penelitian ini adalah siswa kelas 

V SDN 8 Pemenang Barat tahun 

ajaran 2014/2015 dengan jumlah 

peserta didik 18 yang terdiri dari 

5 orang perempuan dan 13 

orang laki-laki. 

b. Observer Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti 

dibantu oleh seorang observer. 

Yang menjadi observer dalam 

penelitian ini adalah guru kelas 

V SDN 8 Pemenang Barat yaitu 

bapak IGN Prayoga C.P, S.Pd . 

3. Faktor yang Diteliti 

a. Faktor Guru 

Faktor guru yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah aktivitas 

guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran 

Matematika  dengan 

menggunakan model 

pembelajaran Sistem Among. 

b. Faktor Siswa 

Faktor yang diamati adalah 

peningkatan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran 

Matematika pokok bahasan 

bilangan bulat dengan 

menerapkan model 

pembelajaran Sistem Among, 

dan bagaimana peningkatan 

aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran dengan 

menerapkan model 

pembelajaran tersebut. 



4. Variabel Penelitian  

a. Prestasi belajar dalam penelitian 

ini diberi batasan yaitu hasil 

yang dicapai oleh siswa berupa 

kemampuan aspek kognitif yang 

diperoleh setelah mengikuti tes 

tiap akhir siklus pada mata 

pelajaran Matematika pokok 

bahasan bilangan bulat dengan 

penerapan pembelajaran Sistem 

Among. 

b. Model pembelajaran sistem 

among yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah proses 

pembelajaran yang menuntut 

guru sebagai seorang pamong 

dengan menerapkan metode 

among dan dalam 

pelaksanaannya guru mengacu 

pada tiga prinsip yaitu Ing 

Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo 

Mangun Karso dan Tut Wuri 

Handayani. Melalui penerapan 

Model Pembelajaran Sistem 

Among siswa dapat 

menyampaikan pertanyaan atau 

permasalahannya dalam 

memahami suatu materi 

pelajaran dengan jalan 

berdiskusi, mengajukan 

pertanyaan baik itu kepada 

siswa yang lebih mampu 

maupaun kepada guru, sehingga 

dapat mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dialaminya. 

5. Rancangan dan Langkah-langkah 

Penelitian 

Rancangan penelitian yang 

diterapkan adalah rancangan 

penelitian tindakan kelas.Adapun 

rincian rancangan/prosedur 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang akan dilakukan dirinci dari 

perencanaan, pelaksanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, 

dan refleksi-evaluasi yang bersifat 

siklus berulang-ulang, minimal 2 

atau 3 siklus. Tindakan Kelas (PTK) 

yang diperkenalkan  oleh Kurt 

Lewin ialah bahwa dalam satu 

siklus terdiri dari empat langkah 

yaitu: (1) Perencanaan (planning), 

(2) Tindakan (acting), (3) Observasi 

(observing), dan (4) Refleksi 

(reflekting) (dalam Iskandar, 2012: 

48). 

6. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan oleh peneliti  

adalah pengamatan (observasi), tes 

dan dokumentasi. 

7. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data-data 

diambil dengan menggunakan tiga 

instrument penelitian, yaitu:  

a. Lembar observasi aktivitas guru 

b. Lembar observasi aktivitas 

siswa 

c. Lembar evaluasi 

8. Teknik Analisis Data 

a. Ketuntasan Individual 

Setelah memperoleh hasil belajar, 

setiap siswa dalam proses belajar 

mengajar dikatakan tuntas apabila 

memperoleh nilai lebih besar atau 

sama dengan 60. Ketuntasan 

individu ini ditentukan dengan 

rumus : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
skor perolehan siswa

skor maksimal
 x 100 

(Purwanto, 2011: 207) 

b. Nilai Rata-rata Siswa 

Untuk mengetahui nilai rata-rata 

dari seluruh siswa, ditentukan 

dengan rumus : 

𝑴 =  
∑ 𝒇𝑿

𝑵
 

(Nurkancana dan Sunartana, 1990: 174) 

c. Ketuntasan Klasikal 

Kemudian untuk menentukan 

ketuntasan belajar secara klasikal, 

digunakan rumus sebagai berikut : 

𝐾𝐵 =
T

T′
 x 100 

  (Trianto, 2011) 

d. Data Aktivitas Guru 



1. Data aktivitas guru dianalisis 

dengan cara sebagai berikut: 

Menentukan skor aktivitas 

guru untuk masing-masing 

deskriptor yaitu: 

1) Skor 4 diberikan jika 

deskriptor dilaksanakan 

dengan sangat baik 

2) Skor 3 diberikan jika 

deskriptor dilaksanakan 

dengan baik 

3) Skor 2 diberikan jika 

deskriptor dilaksanakan 

dengan cukup baik 

4) Skor 1 diberikan jika 

deskriptor dilaksanakan 

dengan kurang baik. 

2. Menentukan skor maksimal 

ideal 

Banyaknya aspek yang diamati 

= 4 

Skor maksimal setiap 

deskriptor = 4 

Banyaknya deskriptor = 24 

Jadi, skor maksimal ideal 

(SMI) = 24 x 4 = 96 

3. Menentukan MI (Mean Ideal) 

dan SDI (Standar Deviasi Ideal) 

MI  = 
2

1
 (Skor tertinggi 

+ Skor terendah)  

= 2

1

 (96+24) 

= 2

1

(120) 

= 60 

SDI = 
1

3 
x  M 

= 
1

3
x  60 

= 20 

Setelah menghitung MI (Mean Ideal) 

dan SDI (Standar Deviasi Ideal), maka 

hasil perhitungan tersebut dapat 

dimasukkan ke dalam tabel di bawah 

ini: 

 

 

 

Interval Interval skor Kategori 

MI + 1,5 SDI ≤ G ≤ SMI 90 ≤  G ≤ 96 Sangat baik 

MI + 0,5 SDI ≤ G < MI + 

1,5 SDI 

70 ≤ G < 90 Baik  

MI – 0,5 SDI ≤ G < MI + 0,5 

SDI 

50 ≤ G < 70 Cukup baik 

MI – 1,5 SDI ≤ G < MI – 0,5 

SDI 

30 ≤ G < 50 Kurang baik 

24 ≤ G < MI – 1,5 SDI 24 ≤ G < 30 Tidak baik 

(Nurkancana dan Sunartana, 1990 : 

103) 

Keterangan : 

G= Aktifitas Guru/Jumlah skor yang 

diperoleh 

MI = Mean Ideal 

SDI= Standar Deviasi Ideal 

 

e. Data Aktivitas Belajar Siswa 

Untuk menentukan data hasil 

observasi aktivitas siswa secara 

klasikal dalam pembelajaran 

dilakukan dengan menilai setiap 

deskriptor dari setiap aspek yang 

dinilai dengan mengikuti aturan 

sebagai berikut: 

1) Skor 4 diberikan jika S ≥ 75% 

yang nampak melaksanakan 

descriptor 

2) Skor 3 diberikan jika 50%  < S 

≤ 75% yang nampak 

melaksanakan descriptor 

3) Skor 2 diberikan jika 25% < S 

≤ 50% yang nampak 

melaksanakan descriptor 

4) Skor 1 diberikan jika S ≤ 25% 

yang nampak melaksanakan 

descriptor 

Keterangan : 

S = Banyaknya siswa yang 

aktif melakukan aktivitas sesuai 

dengan descriptor. 

Menentukan skor maksimal ideal 

Banyaknya asfek yang diamati = 3 

Banyaknya deskriptor = 19 

Skor maksimal setiap deskriptor = 

4 

Jadi, skor maksimal ideal (SMI) = 

19 x 4 = 76 

Skor minimal seluruh deskriptor = 

19 x 1 = 19 

 



Analisis data aktivitas belajar siswa 

menggunakan MI (Mean Ideal) dan 

SDI (Standar Deviasi Ideal) 

MI  = 
2

1
 (Skor maksimal+skor 

minimal)  

= 2

1

(76+19) 

= 2

1

(76+19) 

= 47,5 

= 48 

SDI = 
1

3
x  MI 

= 
1

3
x  48 = 16 

Setelah menghitung MI 

(Mean Ideal) dan SDI (Standar 

Deviasi Ideal), maka hasil 

perhitungan tersebut dapat 

dimasukkan ke dalam tabel di 

bawah ini: 
Interval Interval skor Kategori 

MI + 1,5 SDI ≤ S ≤ 

SMI 

72 ≤ S ≤ 76 Sangat Aktif 

MI + 0,5 SDI ≤ S < MI 

+ 1,5 SDI 

56 ≤ S < 72 Aktif 

MI – 0,5 SDI ≤ S < MI 

+ 0,5 SDI 

40 ≤ S < 56 Cukup aktif 

MI – 1,5 SDI ≤ S < MI 

– 0,5 SDI 

24≤ S < 40 Kurang aktif 

19 ≤ S < MI – 1,5 SDI 19 ≤ S < 24 Tidak aktif 

(Nurkancana dan Sunartana, 1990 : 103) 

Keterangan : 

S = Aktifitas Siswa/Jumlah skor yang 

diperoleh 

MI = Mean Ideal 

SDI= Standar Deviasi Ideal 

 

9. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian 

tindakan kelas ini adalah : 

a. Aktivitas guru dikatakan 

meningkat apabila skor aktivitas 

guru minimal berkategori baik. 

b. Aktivitas belajar siswa dikatakan 

meningkat apabila skor aktivitas 

siswa secara klasikal minimal 

berkategori aktif. 

c. Prestasi belajar siswa dikatakan 

meningkat jika siswa telah 

mencapai skor  rata-rata 60 

sesuai dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) dan persentase 

ketuntasan klasikalnya (KK)80% 

dari jumlah siswa yang mengikuti 

evaluasi. 

C. Pembahasan/Hasil Dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Siklus I 

 Jumlah skor aktivitas guru 

sebesar 65 dengan kategori 

cukup baik 

 Jumlah skor aktivitas siswa 

sebesar 64 dengan kategori 

cukup aktif 

 Dari 17 siswa yang mengikuti 

tes, 13 siswa tuntas dan 4 

siswa tidak tuntas, yang berarti 

ketuntasan klasikal hanya 

76,4%. Hal tersebut kurang 

dari target yakni 80% 

 Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut diatas maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus II 

b. Siklus II 

 Jumlah skor aktivitas guru 

sebesar 90 dengan kategori 

sangat baik 

 Jumlah skor aktivitas siswa 

sebesar 68 dengan 

kategoriaktif 

 Dari 18 siswa yang mengikuti 

tes/evaluasi, 15 siswa yang 

tuntas sedangkan 3 siswa tidak 

tuntas sehingga ketuntasan 

klasikal yang dicapai 83,3%. 

 Hasil tersebut telah 

menunjukkan adanya 

peningkatan hasil dari siklus I 

ke sikulus II serta telah 

memenuhi kriteria yang 

ditetapkan. Oleh karena itu 

penelitian dihentikan pada 

siklus II. 

2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang 

diperoleh dari siklus I dan siklus II 

diatas.Adapun ringkasan dari hasil 

penelitian pada siklus I, dan siklus II 



yang memuat rata-rata skor hasil 

belajar siswa, aktivitas siswa dan 

aktivitas guru disajikan pada tabel 

berikut ini : 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran 

Sistem Among dapat meningkatkan 

prestasi belajar mata pelajaran 

Matematika pokok bahasan bilangan 

bulat pada siswa kelas V SDN 8 

Pemenang Barat tahun pelajaran 

2014/2015, hal ini terbukti dari : 

1) Aktivitas guru meningkat dari skor 

74 dengan kategori baik pada siklus 

I menjadi 90 dengan kategori 

sangat baik pada siklus II.  

2) Aktivitas siswa meningkat dari 

skor 49 dengan kategori cukup 

aktif pada siklus I menjadi 68 

dengan kategori aktif pada siklus 

II. 

3) Prestasi belajar siswa meningkat 

dari nilai rata-rata kelas sebesar 

59,4 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 76,4% pada siklus I 

menjadi 68,3 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 83,3%  pada siklus 

II. 

2. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat 

disampaikan pada penelitian ini yaitu: 

1) Guru sebaiknya lebih 

memperhatikan dan memberikan 

bimbingan kepada siswa yang 

masih kurang dalam memahami 

pelajaran mengkreasikan model 

pembelajaran serta penggunaan alat 

peraga yang sesuai dalam mengajar 

sehingga pembelajaran lebih 

menarik. Guru hendaknya selalu 

memperhatikan dan berusaha 

membantu permasalahan yang 

dihadapi siswa dalam proses 

belajar mengajar, sehingga dapat 

mengetahui letak kesulitan belajar 

siswa. 

2) Bagi mahasiswa atau pihak-pihak 

lain yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut 

mengenaimodel pembelajaran 

Sistem Among ini,  dapat 

mencobanya pada mata pelajaran 

Matematika dengan materi pokok 

yang berbeda. Serta kekurangan-

kekurangan pada penelitian ini 

diharapkan dapat diminimalisasi 

agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik. 

3) Bagi kepala sekolah sebagai bahan 

pertimbangan mengambil 

kebijakan dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa dengan cara 

menerapkan model pembelajaran 

Sistem Among. 
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