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KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
memberikan kekuatan sehingga prosiding SeNdiMat III tahun 2015 ini pada akhirnya
dapat diterbitkan. Prosiding ini merupakan dokumentasi makalah yang telah
dipresentasikan pada SeNdiMat III yang diselenggarakan pada tanggal 11 & 12
November 2015 di PPPPTK Matematika.
Pada SeNdiMat III ini dipresentasikan 224 judul makalah yang berasal dari guru,
pengawas sekolah, mahasiswa, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya.
Makalah yang dipresentasikan tersebut terbagi dalam 6 ruang lingkup, yaitu:
Pembelajaran Matematika SD, Pembelajaran Matematika SMP, Pembelajaran
Matematika SMA, Pengembangan Guru, Pengembangan Media dan Metode
Pembelajaran, dan Umum. Setelah melalui proses review dan revisi oleh pemakalah,
dari 224 makalah yang dipresentasikan terpilih 91 judul makalah yang diterbitkan
dalam prosiding ini. Selain makalah dari peserta, pada SeNdiMat III juga
dipresentasikan makalah dari para keynote speaker dan invited speaker berikut ini.
1. Prof. Dr.rer.nat. Widodo, M.S. (Guru Besar Matematika Universitas Gajah

Mada)
Topik: Standar Kompetensi guru Tingkat ASEAN: Konsep dan Strategi
Pencapaiannya
2. Associate Prof. Allan L. White (University of Western Sidney)

Topik: The Development of Using ICT in Education and its relation toward
human resources quality in Australia
3. Emiritus Associate Professor Barry Kissane (Global Cooperative Teacher

CASIO)
Topik: The Trend of Employing Calculator in Mathematics Learning
4. Prof. Dr. Mega Teguh Budiarto, M.Pd. & Sri Wulandari Danubroto, S.Si.,

M.Pd.Si. (Universitas Negeri Surabaya & PPPPTK Matematika)
Topik: Peran Ethnomatematika dalam Membangun dan Membudayakan Karakter
Bangsa melalui Pembelajaran Matematika
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5. Supriyanto GS (Budayawan/Suara Merdeka)

Topik: Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia
Indonesia yang Berkarakter dan Berdaya Saing
Kami menyadari bahwa dalam penerbitan prosiding ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan
masukan dari pembaca kami terima dengan senang hati. Harapan kami semoga
prosiding ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu matematika secara umum dan lebih
khusus kemajuan pendidikan matematika di Indonesia. Akhir kata kami ucapkan
terimakasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap
terbitnya prosiding ini.

Yogyakarta, Juni 2017
Kepala PPPPTK Matematika

Dr. Dra. Daswatia Astuti, M.Pd.
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PENERAPAN PEMBELAJARAN ICARE
(INTRODUCTION CONNECTION APPLICATION
REFLECTION EXTENTION) OPEN ENDED PROBLEM
PADA MATERI SPLDV DI KELAS VIII.F SMP NEGERI 3
SUNGGUMINASA
Abdul Azis Faizal
SMP Negeri 3 Sungguminasa,Jln Mustafa Dg Bunga Romangpolong, Gowa;
abdulazis_faizal@yahoo.com
Abstrak. Penerapan Pembelajaran Open ended Problem untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Sistem Persamaan Linear Dua Variabel pada Peserta Didik kelas VIII. f SMP
Negeri 3 Sungguminasa. Penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan
hasil belajar matematika setelah di ajar dengan Penerapan Pembelajaran Open ended
Problem untuk meningkatkan hasil belajar sistem persamaan linear dua variable, data
yang dianalisis diperoleh dengan menggunakan test hasil belajar setiap akhir siklus dalam
bentuk uraian. Hasil yang dicapai adalah (1) skor rata-rata awal peserta didik sebelum
diberitindakan yakni sebesar 2,54 dari skor ideal 4; (2) skor rata-rata hasil belajar siklus
I sebesar 2,59 dari skor ideal 4; (3) skor rata-rata hasil belajar siklus II sebesar 2,97 dari
skor ideal 4, terjadi peningkatan nilai sebesar 0,38; (4) banyak peserta didik yang tuntas
belajar sebelum penelitian ini diadakan berdasarkan nilai awal peserta didik adalah 6
peserta dari 38 peserta didik; (5) banyaknya peserta didik yang tuntas belajar di siklus
I adalah 18 peserta dari 38 peserta didik; (6) banyaknya peserta didik yang tuntas di
siklus II adalah 31 peserta dari 38 peserta didik; (7) pada siklus I tuntas klasikal 71,30%
meningkat menjadi 86,95% pada siklus II berarti terjadi peningkatan 15,65%; (8) semangat
peserta didik dalam belajar matematika dari siklus I kesiklus II yaitu sebesar 60,53%
menjadi 81,58% atau mengalami peningkatan sebesar 21,03%; (9) peserta didik yang
menyatakan membuat siswa mengerti penerapan materi Sistem Persamaan Linear Dua
Variabel, pada siklus I sebesar 55,26% dan pada siklus II menjadi 73,68% atau mengalami
peningkatan sebesar 18,24%; (10) 60,53% menyatakan membuat siswa lebih memahami
materi di siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 78,95 (11) peserta didik yang
mampu menemukan kembali melalui matematisasi meningkat dari 39% menjadi 54%
atau mengalami peningkatan sebesar 15%
Kata kunci: Penerapan Pembelajaran Open ended Problem, sistim persamaan linier
dua variabel dan Hasil Belajar

1. Pendahuluan
Salah satu masalah pokok dalam pembelajaran matematika pada pendidikan formal di
Indonesia dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap dan pemahaman peserta didik
terhadap materi pelajaran matematika. Pemahaman matematika senantiasa dipandang atau
dirasakan sukar, baik oleh yang belajar dan tidak jarang juga oleh pengajarnya. Tingkat
pemahaman matematika seorang peserta didik lebih dipengaruhi oleh pengalaman peserta
didik itu sendiri. Sedangkan pembelajaran matematika merupakan usaha membantu peserta
didik mengkontruksi pengetahuan melalui proses. Sebab mengetahui adalah suatu proses,
bukan suatu produk. Proses tersebut dimulai dari pengalaman, sehingga peserta didik harus
diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengkontruksi sendiri pengetahuan yang harus
dimiliki.
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Matematika dalam pandangan peserta didik, identik dengan kata sulit. Selain merupakan
mata pelajaran yang memiliki sifat abstrak juga membutuhkan penalaran dalam hubungannya
dengan persoalan-persoalan matematika. Di sisi lain, masih banyak yang memandang bahwa
matematika sebagai mata pelajaran yang menakutkan dan membosankan dikalangan peserta
didik, sehingga suasana yang demikian ini mengakibatkan hasil atau prestasi belajar pada mata
pelajaran matematika belum sesuai yang diharapkan untuk mencapai nilai KKM 75. Hal ini
dapat dilihat dari persentase penguasaan materi matematika Tahun Pelajaran 2013/2014 dari
jumlah 12 kelas 8 di SMP Negeri 3 Sungguminasa, pada materi Sistem Persamaan Linier
Dua Variabel mencapai 68,78% yang belum mencapai KKM 75 dan rata rata nilai ulangan
harian 72,34 dan nilai ulangan semester rata rata 70,69, bahkan pada ujian Nasional rata rata
yang diperoleh peserta didik untuk materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel pada tahun
pelajaran 2014 – 2015 sebesar 63,47 (sumber Data Hasil Analisis Pengajaran SMP Negeri 3
Sungguminasa).
Tobias dalam Sterenberg (2007), mengatakan bahwa:
„The metaphor mathematics is a battle can be linked to experiences of fear, struggle and even
survival. Fear is a common theme among people who experience mathematics as a battle and
is often viewed as something to be overcome.‰
(Metafora matematika merupakan bentuk perlawanan yang dapat dihubungkan dengan
pengetahuan akan ketakutan, perjuangan dan bahkan kelangsungan hidup. Ketakutan adalah
tema umum di antara orang yang memiliki pengetahuan matematika sebagai perlawanan dan
sering dipandang sebagai sesuatu yang harus di atasi).
Melihat kondisi seperti ini, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki
prestasi belajar peserta didik, khususnya prestasi belajar matematika. Penggunaan model
pembelajaran konvensional, dapat menjadi salah satu faktor dari masih rendahnya nilai UN
pada mata pelajaran matematika, artinya guru hanya menjelaskan materi serta memberikan
contoh soal, dan pesrta didik menyelesaikan soal yang sesuai dengan contoh soal. Hal ini
dikarenakan pada model pembelajaran guru lebih dominan sehingga peserta didik bersikap
pasif. Suatu model pembelajaran pada materi maupun situasi dan kondisi pembelajaran saat
itu, sehingga pembelajaran tersebut kurang dapat memotivasi peserta didik untuk memperoleh
kompetensi yang diharapkan. Menurut Agus Suprijono (2009: 46), model pembelajaran
adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas
atau pembelajaran dalam tutorial, sehingga penggunaan model pembelajaran yang tepat
dapat menghasilkan interaksi yang baik antara peserta didik dan guru, peserta didik pun lebih
dominan dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan
adalah pembelajaran Icare dengan pendekatan open ended. Dengan model ini peserta didik
dapat berkomunikasi antar peserta didik, sehingga guru membimbing pada saat-saat yang
diperlukan.
Dalam upaya meningkatkan kemampuan matematika seperti yang diharapkan, guru perlu
mempersiapkan dan mengatur strategi penyampaian materi matematika kepada peserta didik.
Hal ini dilakukan selain untuk mempersiapkan pedoman bagi guru dalam penyampaian
materi, juga agar setiap langkah kegiatan pencapaian kompetensi untuk peserta didik dapat
dilakukan secara bertahap, sehingga diperoleh hasil pembelajaran matematika yang optimal.
Untuk melaksanakan pembelajaran matematika seperti di atas, diperlukan beberapa kecakapan
guru untuk memilihkan suatu metode pembelajaran yang tepat, baik dan untuk materi ataupun
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situasi dan kondisi pembelajaran saat itu. Sehingga pembelajaran tersebut dapat merangsang
peserta didik untuk memperoleh kompetensi yang diharapkan. Proses pembelajaran dapat
diikuti dengan baik dan menarik perhatian peserta didik apabila menggunakan metode
pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan sesuai dengan materi
pembelajaran. Pembelajaran tersebut harus membudayakan peserta didik untuk membuat
pengertian melalui penemuan, peserta didik dapat belajar dengan pengertian agar konsep dan
rumus yang dipelajari dapat dimengerti oleh peserta didik dan dapat bertahan lama dalam
ingatannya. Untuk itu, dalam pembelajaran Matematika harus mampu mengaktifkan peserta
didik selama proses pembelajaran dan mengurangi kecenderungan guru untuk mendominasi
proses pembelajaran tersebut, sehingga ada perubahan dalam hal pembelajaran matematika
yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru sudah sewajarnya diubah menjadi berpusat pada
peserta didik.
Mengacu pada permasalahan di atas, peneliti akan dilakukan penelitian terhadap model
pembelajaran yang bervariasi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan pembelajaran
Icare open ended problem, Icare sebagai sebuah model sistem pembelajaran tentunya yang
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Adapun tahapan perencanaan adalah
mempersiapkan materi pelajaran berdasarkan kurikulum yang ada, analisis kebutuhan di
kelas, serta perkembangan peserta didik. Pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran
interaktif telah digunakan tidak hanya untuk memotivasi guru-guru mengajar, namun juga
untuk menyediakan model berbagai metode yang dapat digunakan oleh guru di dalam kelas
karena model tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif
dalam kegiatan menyelesaikan satu masalah dengan berbagai cara, dan melatih berpikir sendiri
melalui pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya sehingga pengalaman yang mereka
dapatkan dapat bertahan lama dalam ingatan. pembelajaran Icare dengan pendekatan open
ended ini, peserta didik dihadapkan kepada situasi di mana peserta didik bebas menyelidiki,
menanya, menalar serta menarik kesimpulan, hendaknya dianjurkan dan guru sebagai penunjuk
jalan membantu peserta didik agar mempergunakan ide, konsep dan keterampilan yang sudah
mereka pelajari untuk menemukan pengetahuan yang baru. Dalam metode pembelajaran ini,
guru tidak melepas begitu saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Selain
menggunakan metode tertentu, di dalam pembelajaran dapat digunakan berbagai pendekatan
seperti pendekatan open ended yang dipadukan dengan pembelajaran Icare
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem persamaan linier dua variabel
(SPLDV), karena menggunakan pendekatan open ended dan pembelajaran Icare, memudahkan
peserta didik untuk belajar menemukan sendiri cara/metode menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan SPLDV melalui langkah-langkah yang disajikan oleh guru dalam LKS,
sehingga apa yang telah dilakukannya akan lebih lama membekas karena peserta didik
dilibatkan proses menemukan. Pembelajaran Icare dengan pendekatan open ended ini belum
pernah diterapkan di sekolah tersebut, sehingga diharapkan dengan penerapan pembelajaran
ini dapat memaksimalkan potensi peserta didik, khususnya kemampuan pemahaman konsep
dan penalaran matematika peserta didik dalam pembelajaran matematika.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
„Penerapan Pembelajaran ICARE (Introduction Connection Application Reflection Extention)
problem Open Ended pada materi Sistem Persamaan Linier Dua variabel (SPLDV) Di Kelas
8 SMP Negeri 3 Sungguminasa‰
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2. Kajian Pustaka
Strategi Pembelajaran Icare
Icare sebagai sebuah model sistem pembelajaran tentunya membutuhkan tahapantahapan/sintaks dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Adapun tahapan
perencanaan adalah mempersiapkan materi pelajaran berdasarkan kurikulum yang
ada, analisis kebutuhan di kelas, serta perkembangan peserta didik. Pendekatan
pembelajaran dan metode pembelajaran interaktif telah digunakan tidak hanya
untuk memotivasi guru-guru mengajar, namun juga untuk menyediakan model
berbagai metode yang dapat digunakan oleh guru di dalam kelas. menggunakan
kerangka sederhana yang disebut Icare. Sistem Icare meliputi lima unsur kunci dari
pengalaman pembelajaran (baik dengan anak-anak, orang muda atau orang dewasa)
yaitu Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension. Penggunaan
pembelajaran Icare untuk memastikan bahwa para peserta memiliki kesempatan untuk
mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kerangka Icare dijelaskan secara
terperinci di bawah ini
1) Intoduction (Pendahuluan) Pada tahap pengalaman pembelajaran ini, para guru atau
fasilitator menanamkan pemahaman tentang isi dari pelajaran kepada para peserta didik
2) Connection (penghubung) Sebagian besar pembelajaran merupakan rangkaian dengan
satu kompetensi yang dikembangkan berdasarkan kompetensi sebelumnya
3) Application (penerapan) Tahap ini adalah yang paling penting dari pelajaran. Setelah
peserta memperoleh informasi atau kecakapan baru melalui tahap connection
4) Reflection (Refleksi) Bagian ini merupakan ringkasan dari pelajaran, sedangkan peserta
memiliki kesempatan untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari
5) Extension (perluasan/pengembangan) Karena waktu pelajaran/sesi telah selesai, bukan
berarti semua peserta yang telah mempelajari dapat secara otomatis menggunakan apa
yang telah mereka pelajari

Pendikan Kecakapan Hidup Spesifik
Kecakapan hidup merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat membekali
peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan
itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang di dalamnya termasuk fisik dan mental, serta
kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta didik sehingga
mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam kehidupan. Kecakapan hidup
mencakup lima jenis, yaitu: (1) kecakapan mengenal diri, (2) kecakapan berpikir, (3) kecakapan
teknik, dan (4) kecakapan akademik.
Sementara dalam pandangan Brolin (1989) kecakapan hidup merupakan interaksi berbagai
pengetahuan dan kecakapan sehingga seseorang mampu hidup mandiri. Pengertian kecakapan
hidup tidak semata-mata merujuk kepada pemilikan kemampuan tertentu (vocational job),
melainkan juga kemampuan dasar pendukung secara fungsional seperti: membaca, menulis,
dan berhitung, merumuskan dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja
dalam kelompok, dan menggunakan teknologi (Dikdasmen, 2002). Kecakapan hidup bukan
sekadar keterampilan untuk bekerja (vokasional) tetapi memiliki makna yang lebih luas.
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[WHO] (1997) mendefinisikan kecakapan hidup sebagai keterampilan atau kemampuan untuk
dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi
berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif.

Kelebihan dan kekurangan Kegiatan Pembelajaran Icare
Pembelajaran Icare memiliki manfaat atau kelebihan yang sangat besar dalam memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mengembangkan kemampuannya dalam kegiatan
pembelajaran. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan Pembelajaran Icare , peserta didik dituntut
untuk aktif dalam belajar melalui kegiatan kerjasama dalam kelompok.
Karli dan Yuliariatiningsih (2002: 72) mengemukakan kelebihan model Pembelajaran Icare,
yaitu:
1) Dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan,
sikap, dan keterampilannya dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan
demokratis.
2) Dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang telah dimiliki oleh peserta
didik .
3) Dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, dan keterampilan-keterampilan
sosial untuk diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.
4) peserta didik tidak hanya sebagai obyek belajar melainkan juga sebagai subyek belajar
karena peserta didik dapat menjadi tutor sebaya bagi peserta didik lainnya.
5) peserta didik dilatih untuk bekerjasama, karena bukan materi saja yang dipelajari tetapi
juga tuntutan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal bagi kesuksesan
kelompoknya.
Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar memperoleh dan memahami
pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung, sehingga apa yang dipelajarinya lebih
bermakna bagi dirinya
Selain kelebihannya, Pembelajaran Icare juga memiliki kelemahan. Hal ini sesuai dengan
pendapat Lie (1999: 29) yaitu: peserta didik yang dibagi dalam kelompok kemudian
diberikan tugas. Akibatnya peserta didik merasa ditinggal sendiri dan karena mereka belum
berpengalaman, merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus bekerjasama menyelesaikan
tugas tersebut sehingga menimbulkan kekacauan dan kegaduhan.
Berdasarkan pendapat sebelumnya, jelas bahwa di samping kelebihan atau manfaat yang dapat
dirasakan oleh peserta didik dalam model pembelajaran Icare, juga terdapat kelemahan, hal
tersebut menuntut kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran Icare dengan
mengawasi proses kerjasama dalam belajar yang dilakukan oleh peserta didik.

Pengertian Pendekatan Pembelajaran Open Ended
Menurut Suherman dkk. (2003) problem yang diformulasikan memiliki multijawaban yang
benar disebut problem tak lengkap atau disebut juga Open-ended problem atau soal terbuka.
Peserta didik yang dihadapkan dengan Open-ended problem, tujuan utamanya bukan untuk
mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu
jawaban. Dengan demikian bukanlah hanya satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan
jawaban, namun beberapa atau banyak pendekatan atau metode yang digunakan.
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Sifat „keterbukaan‰ dari suatu masalah dikatakan hilang apabila hanya ada satu cara dalam
menjawab permasalahan yang diberikan atau hanya ada satu jawaban yang mungkin untuk
masalah tersebut. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Shimada
(1997:1) yaitu:
„⁄ Âopen-ended approach,Ê an ÂincompleteÊ problem is presented first. The lesson then
proceeds by using many correct answers to the given problem to provide experience in finding
something new in the process. This can be done through combining students own knowledge,
skills, or ways of thinking that have previously been learned.‰
Sudiarta (Poppy, 2002:2) mengatakan bahwa secara konseptual open ended problem dapat
dirumuskan sebagai masalah atau soal-soal matematika yang dirumuskan sedemikian rupa
sehingga memiliki beberapa atau bahkan banyak solusi yang benar, dan terdapat banyak
cara untuk mencapai solusi itu. Contoh penerapan masalah Open-ended dalam kegiatan
pembelajaran adalah ketika peserta didik diminta mengembangkan metode, cara atau
pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan bukan berorientasi
pada jawaban (hasil) akhir.
Pembelajaran dengan pendekatan Open-ended diawali dengan memberikan masalah terbuka
kepada peserta didik . Kegiatan pembelajaran harus mengarah dan mengantarkan peserta didik
dalam menjawab masalah dengan banyak cara serta mungkin juga dengan banyak jawaban
yang benar, sehingga merangsang kemampuan intelektual dan pengalaman peserta didik
dalam proses menemukan sesuatu yang baru.

Keunggulan dan Kelemahan Pendekatan Open-ended
a.

Keunggulan Pendekatan Open-ended

1) Peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan
idenya.
2) Peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan
keterampilan matematika secara komprehensif.
3) Peserta didik dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan
dengan cara mereka sendiri.
4) Peserta didik secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan.
5) Peserta didik memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab
permasalahan.
b. Kelemahan Pendekatan Open-ended
Di samping keunggulan, terdapat pula kelemahan dari pendekatan Open-ended, diantaranya
(Suherman, dkk, 2003): 1) Membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna
bagi peserta didik bukanlah pekerjaan mudah.2) Mengemukakan masalah yang langsung dapat
dipahami peserta didik sangat sulit sehingga banyak peserta didik yang mengalami kesulitan
bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. 3) Peserta didik dengan kemampuan tinggi
bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Mungkin ada sebagaian peserta didik
yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka mereka tidak menyenangkan karena kesulitan
yang mereka hadapi
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Sistem Persamaan Linier Dua variabel (SPLDV)
Jika kita kaitkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat
bahwa permasalahan yang kita hadapi memiliki selesaian tunggal contohnya kita dalam
menggantungkan hanya pada Tuhan Yang Maha Esa, tidak memiliki selesaian contohnya
jika kita sudah sampai pada ajal kita maka kita tidak dapat diobati oleh siapapun, kita akan
meninggalkan dunia ini, takhingga banyak selesaian contohnya jika kita tidak memilik uang
maka kita dapat bekerja menjadi kuli, menjadi pengusaha, tenaga pengajar.
Persamaan linier adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan (=) dan bernilai
benar. Terbuka artinya persamaan memuat variabel yang mewakili sesuatu dan bernilai benar
artinya jika kalimat tesrsebut dirangkai maka menghasilkan kalimat yang benar. Contoh
persamaan linier dua varibel dalam kehidupan sehari hari,
Contoh, Tentukan himpunan penyelesaian dari system persamaan berikut dengan metode
Grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan.
Ani membeli 2 buku tulis dan 1 pensil dengan harga Rp 7.000 dan Budi membeli 1 Buku tulis
dan satu pensil dengan harga Rp 5.000 di toko yang sama, tentukan harga 1 buku tulis dan satu
pensil.
Salah satu alternatip jawaban peserta didik
Misal, B = Buku dan P = Pensil
2B + P = 7.000
B + P = 5,000 B
= 2.000
(2B + P = 7.000 |1| 2B + P = 7.000) (2B + P = 7.000 |1| 2B + P = 7.000)
(B + P = 5.000 |2| 2B + 2P = 10.000) (B + P = 5.000 |2| 2B + 2P = 10.000) –
- P = -3.000
P = 3.000
∴ himpunan penyelesaian dari SPLDV harga satu buku Rp 5.000, dan satu pensil Rp 3.000

3. Metode Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sungguminasa JL. Mustafa Dg Bunga
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan
pada tahun ajaran 2013/2014 di pertengahan semester ganjil yakni pada tanggal 29 Oktober
– 22 Nopember 2013, Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII.b SMP Negeri 3
Sungguminasa Kabupaten Gowa pada tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 12 laki –
laki dan 19 perempuan,.
Berdasarkan pengamatan awal sebelum dilakukan penelitian ini, menunjukkan bahwa hasil
nilai ulangan harian pada materi Persamaan linear dua variabel peserta didik SMP Negeri 3
Sungguminasa, dari 38 orang peserta didik sebesar 6 orang peserta didik dinyatakan tuntas
sedangkan sisanya sebesar 32 peserta memperoleh rata-rata nilai di bawah 2,5 (B) (sumber
dari guru matematika yang mengajar di kelas VIII.b). Penelitian tindakan kelas ini oleh peneliti
dirancang sebanyak dua siklus dengan pertimbangan sebagai berikut 1) Karena banyaknya
indikator pembelajaran, 2) Agar kompetensi dapat dicapai dengan tuntas, 3) Agar indikator
pembelajaran dapat tercapai dan 4) berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi
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Dasar (KD). Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan sebagai berikut tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan (observasi) dan refleksi
Siklus pertama ini berlangsung selama dua pekan (4 kali pertemuan), dan dimulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi) dan refleksi. Dan siklus kedua ini
merupakan lanjutan dari siklus pertama sebagai upaya perbaikan yang belum tercapai di siklus
sebelumnya. Siklus ini berlangsung selama dua pekan (3 kali pertemuan), dan dimulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi) dan refleksi.

4. Pembahasan
1.1 Hasil Penelitian Siklus I
Sesuai dengan gagasan yang dikemukakan, maka peneliti melaksanakan penelitian ini sesuai
prosedur kerja dalam penelitian tindakan kelas yang dirancang, yaitu dua siklus, dan setiap
siklusnya terdiri atas empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas adalah angket, observasi kelas dan
hasil tes akhir siklus.
Berdasarkan angket refleksi siswa terhadap pembelajaran siklus I diperoleh bahwa 76,32% (29
siswa ) menyatakan pembelajaran kelompok membuat senang, 47,35% (18 siswa) menyatakan
Penerapan Pembelajaran Open ended problem untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel dapat meningkatkan kerjasama kelompok, 68,42% (26 siswa
) menyatakan pembelajaran Penerapan Pembelajaran Open ended problem membuat siswa
berani menanggapi pendapat teman, 39,47% (15 siswa) menyatakan penghargaan kelompok
membuat bersemangat, 60,53% (23 siswa) menyatakan membuat siswa lebih memahami
materi, 55,26% (21 siswa) menyatakan membuat siswa mengerti penerapan materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel, 63,16% (24 siswa ) menyatakan membuat siswa termotivasi
dalam belajar, 65,79% (25 siswa ) menyatakan presentasi membuat lebih paham pada materi
yang dipelajari. Soal evaluasi siklus I bersifat pemahaman konsep. Hasil evaluasi siswa pada
siklus I diperoleh rata-rata 2,59. Hasil ini belum mencapai indikator kinerja yang ditetapkan
karena siswa yang tuntas baru mencapai 7 1,73% (33 siswa). Kesalahan-kesalahan yang
dilakukan siswa.
Hasil dari proses pembelajaran selama siklus I terlihat pada grafik nilai di bawah ini
Analisis nilai tes siklus I
Nilai rata-rata : 2,59 dari skor ideal 4
Banyaknya siswa yang tuntas : 18
Banyaknya siswa yang tidak tuntas
: 20
Ketuntasan Klasikal : 71,73 %
Diagram dan analisis data menjelaskan bahwa dalam siklus I sudah baik tetapi masih perlu
peningkatan cara guru mengajar.
Simpulan pada proses refleksi sebagai berikut.
1.

Tingkat aktivitas siswa masih perlu ditingkatkan terutama pada siswa yang mendapat nilai
rendah dan tingkat partisipasinya dalam pembelajaran kurang.

2. Guru perlu berupaya meningkatkan strategi dan teknik pembelajaran yang dapat lebih

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

9

meningkatkan partisipasi dan mempermudah siswa menerima dan memahami materi pelajaran
yang disampaikan

1.2 Hasil Penelitian Siklus II
Berdasarkan angket refleksi siswa terhadap pembelajaran siklus II diperoleh bahwa 82,21% (32
siswa) menyatakan pembelajaran kelompok membuat senang, 76,32% (29 siswa) menyatakan
Penerapan Pembelajaran Open ended problem untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel dapat meningkatkan kerjasama kelompok, 89,47% (34 siswa)
menyatakan pembelajaran Penerapan Pembelajaran Open ended problem membuat siswa
berani menanggapi pendapat teman, 70,05% (27 siswa) menyatakan penghargaan kelompok
membuat bersemangat, 81,58% (31 siswa) menyatakan membuat siswa lebih memahami
materi, 78,95% (30 siswa) menyatakan membuat siswa mengerti penerapan materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel, 73,68% (28 siswa ) menyatakan membuat siswa termotivasi
dalam belajar, 89,47% (34 siswa ) menyatakan presentasi membuat lebih paham pada materi
yang dipelajari. Soal evaluasi siklus II ini berhubungan dengan persamaan dan pertidaksamaan
linier satu variabel. Hasil evaluasi siklus II sudah lebih baik, diperoleh rata-rata 2,79 dengan
jumlah siswa yang tuntas 93,38% (31 siswa). Hasil ini telah mencapai indikator kinerja yang
ditetapkan.
Analisis nilai tes siklus II
1) Nilai rata-rata
: sebesar 2,97 dari skor ideal 4
2) Banyaknya siswa yang tuntas
: 31
3) Banyaknya siswa yang tidak tuntas
:7
4) Ketuntasan Klasikal
: 86,95 %
Hasil dari pengamatan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.
Aktivitas siswa meningkat dengan baik, pemahaman didalam memahami materi walau lamban
>75% siswa dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan dengan baik.
a. Siswa yang tidak dapat menuntaskan pelajaran 13%
b. Pada siklus II hasil belajar siswa sudah meningkat, nilai ketuntasan belajar yang didapat
84,93, hasil tersebut sudah mencapai pada ketuntasan belajar. Dan untuk ketuntasan secara
klasikal juga sudah tercapai 86,95% siswa yang tuntas .
c.

Hasil belajar siswa dalam siklus II sudah cukup karena ketrampilan siswa dalam mengerjakan
tes dapat memenuhi indikator keberhasilan. Dengan demikian hipotesis tindakan dapat dicapai.
Hasil rata-rata nilai 84,93

Pada siklus I siswa memahami Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Guru memberikan satu
masalah. Siswa mendiskusikan masalah yang diberikan oleh guru. Dari menjawab masalah
tersebut guru member. Sedangkan kelebihan pada siklus I adalah siswa sudah siap dalam
menerima pelajaran hal ini dapat dilihat dari ketepatan masuk ruang dan tidak ada satupun
yang terlambat. Dengan hasil belajar siswa di peroleh rata-rata kelas 69,58 dan aktifitas siswa
< 75%.
Kesimpulan proses pembelajaran siklus I belum berhasil, hal ini disebabkan oleh 3 faktor
yaitu.
a) Guru masih terlalu cepat dalam menyampaikan materi, karena guru belum tahu tingkat penerimaan
materi pada siswa.
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b) Siswa masih belum jelas terhadap materi yang dipelajarinya.
c) Siswa masih kurang aktif dalam proses pembelajaran.
d) Siswa masih bingung dalam megerjakan soal yang diberikan dari guru
e) Langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan ini, maka
peneliti menjelaskan kembali materi tersebut dengan pelan-pelan pada siklus II, siswa
harus dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran, untuk kekurang jelasan soal
peneliti memperbaiki kembali cara pembuatan soal sehingga pada siklus II siswa tidak
lagi dibingungkan oleh bentuk soal

5. Penutup
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang disajikan d atas yaitu penelitian tindakan
kelas yang dilaksanakan pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Sungguminasa tahun pelajaran
2013/2014 dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan Pembelajaran Open ended Problem
dapat meningkatkan kompetensi dasar, keaktifan, dan ketrampilan siswa dalam materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel. Hal ini ditunjukkan dari hasil nilai rata-rata dan nilai tes akhir
yang mengalami peningkatan. Hal ini tampak dari nilai rata- rata hasil tes siklus I 2,59 dan
presentase ketuntasan belajar sebesar 71,73%, nilai rata- rata hasil tes siklus 2,97 dari skor
ideal 4 terjadi kenaikan sebesar 0.24 dan presentase ketuntasan belajar sebesar 86,95%. Hal
ini sudah di atas indikator keberhasilan. Sedangkan peserta didik yang menyatakan membuat
siswa mengerti penerapan materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, pada siklus I 55,26%
dan pada siklus II menjadi 73,68%.

5.2 Saran
Peneliti dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas pada Sistem Persamaan Linear Dua
Variabel pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Sungguminasa tahun pelajaran 2013/2014
akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:
1. Hendaknya dalam pembelajaran matematika guru Penerapan Pembelajaran Open ended
Problem pada Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, sehingga dapat menumbuhkan
minat belajar siswa, siswa mengalami sendiri, dapat menamai dan mendemontrasikan
serta dapat merayakan dari hasil pembelajaran tersebut.
2. Dalam proses pembelajaran siswa dilibatkan secara langsung dan aktif sehingga
siswa mengalami sendiri misalnya untuk membuat model magtematika tentang Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel
Guru memberikan rangsangan dalam pembelajaran matematika misalnya bagaimana siswa
dapat menentukan himpunan penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan
berbagai metode, sehingga dengan kelompok akan terjadi penyebaran siswa yang mampu
bisa membantu temannya yang belum mampu. Dalam Penerapan Pembelajaran Open ended
Problem guru sebaiknya memberi motivasi dan sugesti pendidikan positif, misalnya „kamu
hebat‰, „kamu pandai‰, coba sekali lagi‰, „kamu pasti bisa‰
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Abstrak. Penggunaan Pendekatan Resiko dan Media Hanoi untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel pada Peserta Didik kelas VII.
b SMP Negeri 3 Sungguminasa. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas bertujuan
untuk meningkatkan hasil belajar matematika setelah di ajar dengan menggunakan model
pembelajaran Realistick Mathematics Education Setting Koperatif (RESIKO) dan Media
Hanoi. Data yang dianalisis diperoleh dengan menggunakan lembar observasi guru,
lembar observasi belajar, angket refleksi peserta didik, dan test hasil belajar setiap akhir
siklus dalam bentuk essay. Hasil yang dicapai adalah (1) skor rata-rata awal peserta didik
sebelum diberitindakan sebesar 2,54 dari skor ideal 4; (2) skor rata-rata hasil belajar
siklus I sebesar 2,59 dari skor ideal 4; (3) skor rata-rata hasil belajar siklus II sebesar
2,97 dari skor ideal 4, terjadi peningkatan nilai sebesar 0,38; (4) banyak peserta didik
yang tuntas belajar sebelum penelitian ini diadakan berdasarkan nilai awal peserta didik
adalah 6 peserta dari 38 peserta didik; (5) banyaknya peserta didik yang tuntas belajar di
siklus I adalah 15 peserta dari 38 peserta didik; (6) banyaknya peserta didik yang tuntas di
siklus II adalah 31 peserta dari 38 peserta didik; (7) pada siklus I kehadiran peserta didik
sebanyak 87% meningkat menjadi 88% pada siklus II; (8) semangat peserta didik dalam
belajar matematika dari siklus I kesiklus II sebesar 65% menjadi 90%; (9) peserta didik
yang dapat menjawab pertanyaan saat pengembangan konsep dari 11% menjadi 46%
atau mengalami peningkatan sebesar 35%; (10) kesungguhan peserta didik mengerjakan
dan mengumpulkan tugas matematika dengan tepat waktu meningkat dari 39% di siklus
I menjadi 50% di siklus II; (11) keaktifan peserta didik pada kelompoknya baik dalam
diskusi maupun dalam memfungsikan alat bantu menara hanoi, menjadi meningkat setiap
siklusnya dari 39% menjadi 59%; (12) peserta didik yang mampu menemukan kembali
melalui matematisasi meningkat dari 39% menjadi 54% atau mengalami peningkatan
sebesar 15%.
Kata kunci : Model Pembelajaran Resiko, Alat peraga, koperatif, realistik

1. Pendahuluan
Tujuan pendidikan nasional seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah
manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, kepribadian yang
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mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1989). Lemahnya pemahaman konsep dasar matematika peserta
didik, dan peserta didik belum bisa memahami formulasi, generalisasi, dan konteks kehidupan
nyata dengan ilmu matematika. Bahkan di SMP Negeri 3 Sungguminasa praktik di lapangan
menunjukkan bahwa 65,21% peserta didik di kelas VII.b sangat lemah dalam menyelesaikan
soal yang berhubungan dengan Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel.
Berdasarkan pemantauan di lapangan sebelum penelitian ini di dilakukan, menunjukkan
bahwa hasil ulangan harian peserta didik SMP Negeri 3 Sungguminasa Kabupaten Gowa
sebelum penelitian dilakukan sebesar 67,22 untuk materi Persamaan dan Pertidaksamaan
Linear Satu Variable, yang berkaitan dengan masalah sehari hari. Pemahaman konsep guru
tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variable, Contoh: selesaikanlah
=
, maka Jawaban yang sangat mungkin terjadi pada penjelasan guru
adalah
=
maka, nilai 3 pindah keruas kanan dengan mengubah
tanda menjadi -3 maka persamaan menjadi
dan dari
pesamaan terakhir suku
pindah ruas ke kiri sehingga menjadi
, dan dari sini diperoleh
, karena itu tidak jarang pula kita mendengar kalimat
bahwa jika suatu bilangan atau variabele berpindah ruas maka akan berubah tanda dari positif
menjadi negatif, begitupun sebaliknya. Hal ini terkesan sepele tapi dampaknya akan berimbas
pada pemahaman konsep yang keliru, karena guru kurang memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mengamati, menanya, mencoba menalar dan menemukan kesimpulan
sendiri dari hasil yang di peroleh sebelum menjawab, guru jug masih kurang mengembangkan
media dan kurang berinovasi.
Pembelajaran matematika yang relevan dengan kehidupan nyata dapat menggunakan
pendekatan realistik dan jika dipadukan dengan penggunaan media alat peraga, maka peserta
didik diharapkan tergiring untuk lebih memahami matematika yang tingkat keabstrakannya
tinggi. Jika guru menyajikan materi tersebut dengan menggunakan pendekatan sturalistik
dengan penekanan menghafal konsep maupun prosedur kerja dari masalah tersebut, kemudian
peserta didik diarahkan mengerjakan soal-soal latihan sesuai dengan contoh, maka peserta
didik belajar matematika yang sudah jadi. Hal ini mengakibatkan peserta didik kurang aktif
dalam pembelajaran. Dengan pendekatan Realistic Mathematic Education Setting Kooperatif
(RESIKO) dan penggunaan alat peraga menara hanoi diharapkan peserta didik dapat terampil
memecahkan masalah.
Penggunaan alat peraga dan pendekatan Realistic Mathematic Education Setting Kooperatif
(RESIKO) relevan dengan apa yang diungkapkan Rus Effendi dalam Pujiati (2013 : 4) bahwa
: Matematika untuk anak yang tahap berfikirnya masih kongkrit akan lebih mudah memahami
bila diberikan dengan menggunakan benda-benda kongkrit atau alat peraga yang dikaitkan
dengan kehidupan sehari-hari, selanjutnya dalam bentuk simbol-simbol yang terkait dengan
pendekatan realistik.

2. Kajian Pustaka
2.1 Pembelajaran Matematika Realistik
Realistic Mathematics Education (RME) merupakan pendekatan belajar mengajar dalam
pendidikan matematika.Pendekatan RME pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di
Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. Pendekatan ini mengacu pada pendapat
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Freudenthal yang mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita dan
matematika merupakan aktivitas manusia Ini berarti matematika harus dekat dengan anak dan
relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari.
Teori Realistic Mathematic Education (RME) sejalan dengan teori belajar yang berkembang
saat ini, seperti konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and
learning, disingkat CTL) . Namun, baik pendekatan konstruktivis maupun CTL mewakili teori
belajar secara umum, sementara Realistic Mathematic Education (RME) adalah suatu teori
pembelajaran yang dikembangkan khusus untuk matematika.Konsep Realistic Mathematic
Education (RME) sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki pendidikan matematika di
Indonesia yang didominasi oleh persoalan bagaimana meningkatkan pemahaman peserta
didik tentang matematika dan mengembangkan daya nalar. Gravmeijer merumuskan tiga
prinsip pokok dalam RME, yaitu: (a) Guided reinvention and progressive mathematizing, (b)
Didactical phenomenology, dan (c) Self developed models.

2.2 Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran kelompok yang memiliki
aturan-aturan tertentu. Prinsip pembelajaran kooperatif adalah peserta didik membentuk
kelompok kecil dan berdiskusi sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam
pembelajaran kooperatif peserta didik pandai mengajar peserta didik yang kurang pandai
tanpa merasa dirugikan. Peserta didik yang kurang pandai dapat belajar dalam suasana yang
menyenangkan karena banyak teman yang membantu dan memotivasinya. Peserta didik
yang sebelumnya terbiasa bersikap pasif setelah menggunakan pembelajaran kooperatif akan
terpaksa berpartisipasi aktif agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya

Pembelajaran kooperatif mempunyai empat karakteristik, yaitu :
Saling ketergantungan positif (positive interdependence) Dalam sistem pembelajran kooperatif,
guru dituntut untuk mampumenciptakan suasana belajar yang mendorong agar peserta didik
merasa saling membutuhkan. Peserta didik yang satu membutukhkan peserta didik yang
lain, demikianpula sebaliknya. Dalam hal ini kebutuhan antara peserta didik tentu terkait
denganpembelajaran (bukan kebutuhan yang berada diluar pembelajaran)

3.1 Pembelajaran RESIKO
Pembelajaran RESIKO (RME Setting Kooperatif) merupakan pembelajaran yang
menggunakan prinsip dan karakteristik RME dengan langkah–langkah pembelajaran
kooperatif. Salah satu ciri utama dari pembelajaran matematika dengan menggunakan model
RESIKO adalah menggunakan masalah kontekstual yang diangkat sebagai masalah awal
dalam pembelajaran, yakni guru memberikan masalah kontekstual sesuai dengan materi
pelajaran yang sedang dipelajari peserta didik . Kemudian meminta peserta didik untuk
memahami masalah tersebut. Jika terdapat hal-hal yang kurang dipahami oleh peserta didik ,
guru menjelaskan atau memberikan petunjuk seperlunya terhadap bagian-bagian yang belum
dipahami peserta didik, Untuk itu, guru perlu membuat perencanaan secara rinci mengenai: (1)
Tujuan pembelajaran, (2) Masalah kontekstual yang sesuai, dan (3) Perangkat pembelajaran
dan peralatan (media) pendukung. Penetapan tujuan pembelajaran merupakan bagian penting
dalam setiap model pembelajaran, termasuk dalam model RESIKO. Tujuan pembelajaran
mengacu kepada pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran
matematika yang dirumuskan dalam standar isi dari pembelajaran matematika.Standar
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Kompetensi Mata Pelajaran Matematika adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik
yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan
dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk mata pelajaran matematika.
Dalam pembelajaran Realistic Mathematic EducationSetting Kooperatif (RESIKO) prinsip
dan karakteristik diadopsi dari RME. Tiga prinsip pokok dalam RME menurut Gravmeijer
yaitu: (a) guided reinvention and progressive mathematizing, (b) didactical phenomenology,
dan (c) self developed models.
Langkah-langkah proses pembelajaran matematika dengan pendekatan RESIKO (RME Setting
Kooperatif) dalam penelitian ini mengadopsi langkah– langkah pembelajaran kooperatif tipe
STAD, sebagai berikut :
1) Memotivasi peserta didik .
2) Menyajikan informasi dan melibatkan peserta didik memahami masalah kontekstual.
3) Mengorganisasi peserta didik kedalam kelompok belajar dan memberikan tugas kelompok.
4) Diskusi dan negosiasi
5) Evaluasi dan penghargaan.

3.2 Media Hanoi
Konsep abstrak matematika yang disajikan dalam bentuk konkrit akan lebih mudah dipahami
dan dimengerti dan dapat ditanamkan ke tingkat yang lebih rendah. Hubungan antara konsep
abstrak matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih mudah dipahami peserta
didik dalam belajar, jika pembelajaran dikaitkan dengan benda alam sekitar atau alat peraga
baik yang dibuat hasil inovasi guru maupun yang disediakan pihak sekolah. Salah satu contoh
penggunaan dibuat oleh guru hasil modifikasi Media Hanoi yang dimaksud dalam penelitian
ini merupakan alat peraga yang mirip dengan Menara Hanoi, yang menggunakan tiang dan
cakram, tetapi dengan menggunakan 5 tiang dan 2 macam cakram (cakram variabel dan cakram
konstanta). Peraga Hanoi digunakan untuk menentukan atau menyelesaikan persamaan dan
pertidaksamaan linear satu variabel.

Gambar (2.1 ) Contoh penggunaan peraga Hanoi
Berikut ini contoh penggunaan media Hanoi Hanoi untuk menyelesaikan persamaan
.
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a.

Dengan menggunakan media menara hanoi

Gambar (2.2 ) persamaan

.

Gambar (2.3 ) persamaan

Gambar (2.4 ) persamaan

.

.

Gambar (2.5 ) persamaan

Gambar (2.6 ) persamaan
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Kalimat kalimat terbuka di atas menggunakan tanda penghubung „=‰ (sama dengan) untuk
menunjukkan sebuah Persamaan. Untuk pertidaksamaan maka tiang di tengah menggunakan
tanda pertidaksamaan.
Penggunaan alat peraga seperti contoh di atas akan gagal jika generalisasi konsep abstrak dari
representasi konkrit itu tidak tercapai, hanya sekedar sajian yang tidak memiliki nilai-nilai
konsep matematika

3. Metode Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sungguminasa JL. Mustafa Dg Bunga
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan
pada tahun ajaran 2014/2015 di pertengahan semester ganjil yakni pada tanggal 29 Oktober
– 22 Nopember 2014, Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VII.b SMP Negeri 3
Sungguminasa Kabupaten Gowa pada tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 12 laki –
laki dan 19 perempuan,.
Berdasarkan pengamatan awal sebelum dilakukan penelitian ini, menunjukkan bahwa hasil
nilai ulangan harian pada materi Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel peserta
didik SMP Negeri 3 Sungguminasa, dari 38 orang peserta didik sebesar 6 orang peserta didik
dinyatakan tuntas sedangkan sisanya 32 peserta memperoleh rata-rata nilai di bawah 2,5 (B).
Penelitian tindakan kelas ini oleh peneliti berlangsung sebanyak dua siklus, masing-masing
siklus terdiri dari 4 tahapan sebagai berikut tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan
(observasi) dan refleksi
Siklus pertama ini berlangsung selama dua pekan (4 kali pertemuan). Siklus kedua ini
merupakan lanjutan dari siklus pertama sebagai upaya perbaikan yang belum tercapai di siklus
sebelumnya. Siklus ini berlangsung selama dua pekan (3 kali pertemuan).

4. Pembahasan
4.1 Siklus I
Pada Pembelajaran siklus 1 aktivitas peserta didik termasuk kriteria aktif (58,09 %) tetapi
pada aspek tertentu ada beberapa yang masih nampak kurang aktif. Keaktifan peserta didik
yang mencapai lebih dari 50 % (kriteria aktif) yaitu kehadiran peserta didik, banyaknya peserta
didik yang tuntas belajar di siklus I adalah 15 peserta dari 38 peserta didik, kesiapan mengikuti
pembelajaran, kelengkapan alat peraga, kesungguhan, kerjasama, kegiatan merangkum dan
keaktifan memperhatikan presentasi teman. Sedangkan aktifitas peserta didik yang termasuk
dalam kategori kurang aktif yaitu keaktifan mengutarakan pendapat dan gagasan dan keaktifan
mempresentasikan hasil diskusi.
Setelah akhir Pembelajaran kelas dengan presentasi hasil kerja peserta didik melakukan
merangkum. Dalam kegiatan merangkum atau mencatat materi pekerjaan ada 11 peserta
didik tidak aktif, berarti ada 27 peserta didik (71,05 %), yang melaksanakan kegiatan ini.
Kegiatan mempresentasikan hasil kerja kelompok dilakukan oleh 1 peserta didik yaitu dari
kelompok Geometri 1 anak, sehinga masih Pada saat mengerjakan tugas (tes) yang tepat waktu
hanya 12 anak, sedangkan 26 peserta didik sekitar 5 menit lebih lambat. Hal ini disebabkan
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tidak terampil dan tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas. Dan alat peraga yang
disediakan untuk membantu menyelesaikan tugas tidak semua dimanfaatkan dengan baik
oleh peserta didik. Peserta didik yang memanfaatkan alat peraga 21 peserta didik (39,47%)
sehingga masih ada 17 peserta didik (44,74%) yang belum mampu memanfaatkan alat peraga.
Skor rata-rata hasil belajar siklus I sebesar 2,59 dari skor ideal 4
Dari hasil observasi pada Pembelajaran siklus I tentang aktivitas peserta didik secara
keseluruhan menunjukkan hasil 50,09% ini berarti termasuk dalam kriteria kurang aktif.
Hasil tes Pembelajaran pertama menunjukkan 15 peserta didik (39,47%) memperoleh nilai
>75 yang merupakan KKM untuk indikator menentukan menyelesaikan masalah sehari hari
yang berkaitan dengan menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variable,
sedangkan 23 peserta didik (68,53%) memperoleh nilai < 75. Berdasarkan hasil tersebut maka
ketuntasan belajar peserta didik dalam satu kelas masih kurang dari 85 %, sehingga perlu
dilaksanakan tindakan siklus ke dua.

4.2 Siklus II
Pembelajaran siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2014, jam pertama dan kedua.
Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik yang hadir mengikuti pembelajaran ada
31 peserta didik (100%). Dari 31 peserta didik yang siap mengikuti pelajaran ada 31 peserta
didik (100%). Peserta didik yang membawa alat belajar lengkap meningkat dari Siklus I. Pada
Siklus II yang membawa alat belajar lengkap ada 29 peserta didik (93,34 %) dan masih ada 2
peserta didik yang tidak lengkap yaitu tidak membawa buku pelajaran matematika, banyaknya
peserta didik yang tuntas di siklus II adalah 31 peserta dari 38 peserta didik
Pada Pembelajaran siklus dua yang tepat waktu dalam mengerjakan tugas (tes) hanya 27 peserta
didik sehingga masih ada 4 peserta didik selalu kurang waktunya. Dalam menyelesaiakan
tugas (tes) kebanyakan peserta didik masih mengalami kesalahan dalam penyelesaikan.
Dalam mengerjakan soal kebanyakan ditulis hanya hasilnya saja. Dari alat peraga yang ada
tidak semua dimanfaatkan oleh peserta didik . Peserta didik yang memanfaatkan alat peraga
untuk membantu menyelesaikan tugas (LKS) ada 28 peserta didik (90,3%) dan masih ada
2 peserta didik yang bermain-main dan 1 peserta didik diam. Secara keseluruhan aktifitas
peserta didik dalam pembelajaran pada Pembelajaran ke dua mencapai 90,3%, yang berarti
ada peningkatan dalam kriterian aktif. Hasil tes Pembelajaran ke dua menunjukkan 30 peserta
didik (74,2%) memperoleh nilai º75, sedangkan 1 peserta didik (2,1%) dan Pada Siklus II
ketuntasan 96,7%. Berdasarkan hasil tes Siklus II ketuntasan belajar peserta didik dalam satu
kelas telah mencapai 85%, skor rata-rata hasil belajar siklus II sebesar 2,97 dari skor ideal 4,
terjadi peningkatan nilai sebesar 0,38

4.3 Analisis Hasil Pembelajaran
Pembahasan hasil pembelajaran dengan menggunakan alat ini didasarkan atas hasil observasi
(pengamatan) dan tes Siklus I, dan kedua sebagai berikut :
Pada Pembelajaran siklus I aktifitas peserta didik termasuk kriteria aktif (58,09 %) tetapi pada
aspek tertentu ada beberapa yang masih nampak kurang aktif. Keaktifan peserta didik yang
mencapai lebih dari 50 % (kriteria aktif) yaitu kehadiran peserta didik, kesiapan mengikuti
pembelajaran, kelengkapan alat peraga, kesungguhan, kerjasama, kegiatan merangkum dan
keaktifan memperhatikan presentasi teman. Sedangkan aktifitas peserta didik yang termasuk
dalam kategori kurang aktif yaitu keaktifan mengutarakan pendapat dan gagasan dan keaktifan
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mempresentasikan hasil diskusi. Hal yang menyebabkan keaktifan kurang adalah peserta didik
belum pernah melaksanakan diskusi dengan bantuan alat peraga dengan mempresentasikan
hasil kerjanya di depan kelas. Peserta didik masih malu bertanya bila belum jelas. Peserta
didik tidak terbiasa menjelaskan setiap materi kepada teman lain. Peserta didik ragu
untuk mengutarakan gagasan dan pendapat dan takut salah. Kelompok tidak siap untuk
mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan saling tunjuk sesama teman. Di samping itu,
keberanian tampil di depan kelas kurang, dikarenakan antara kelompok saling mengejek dan
kurangnya rasa percaya diri. Hal yang menyebabkan peserta didik tidak tepat waktu dalam
mengerjakan tugas karena peserta didik belum terampil menyelesaikan tugas (soal). Hal lain
yang menyebabkan keaktifan kurang adanya penulisan hasil kerja peserta didik dalam kertas
tidak rapi, terlalu kecil sehingga tidak jelas. Di samping itu masih ada peserta didik yang
ramai menyebabkan konsentrasi dalam diskusi belum baik. Hasil tes pada Siklus I belum baik
masih di bawah batas ketuntasan belajar kelas 85 %.
Berdasarkan hasil belajar pada Pembelajaran sebelum menggunakan alat ini yang masih rendah
maka pada Siklus II dengan menggunakan alat ini. Pada Pembelajaran yang kedua keaktifan
meningkat 33,21%, dari Siklus I yaitu 58,09% menjadi 90,3% pada Siklus II. Aktifitas peserta
didik meningkat yaitu pada kesiapan dalam alat belajarnya meningkat 20,4%. Keberanian
bertanya mulai muncul tampak ada 2 peserta didik bertanya pada Pembelajaran satu dan pada
Pembelajaran dua menjadi 11 peserta didik meskipun dengan pertanyaan singkat. Hal ini
setelah peserta didik diberi motivasi bahwa peserta didik tidak perlu takut dan malu karena
dalam taraf belajar. Peningkatan terjadi pada peserta didik dalam aktifitas mengutarakan
pendapat dan gagasan meskipun hanya ada, 3 peserta didik pada Pembelajaran siklus I dan
pada Pembelajaran siklus II, 11.dari 31 peserta didik belajar yang berani berpendapat
termasuk peserta didik yang pandai di kelas, sedangkan yang lain merasa malu terhadap
teman. Pembelajaran siklus II keaktifan peserta didik meningkat dibandingkan Siklus I. Hasil
tes Siklus I 58,06% dan Hasil tes Siklus II mencapai ketuntasan belajar peserta didik yaitu
96,77% dalam satu kelas. Peningkatan hasil tes Siklus II disebabkan setelah guru memberi
penjelasan cara menyelesaikan soal tes. Peserta didik dalam menyelesaikan soal kebanyakan
ditulis hasilnya saja. Pada Pembelajaran ke dua ini ketuntasan belajar peserta didik dari 31
peserta didik telah mencapai 85 % sehingga tidak perlu dilanjutkan pada siklus III. Hasil
tes Siklus II meningkat 37,71 % dari Siklus I. Keaktifan belajar peserta didik meningkat
5,41% dari Siklus II. Pada siklus II aktifitas belajar peserta didik mencapai 96,77%. Hal
yang menyebabkan peningkatan aktifitas dan hasil belajar peserta didik adalah setelah guru
(peneliti) mengadakan perbaikan-perbaikan antara lain
-

Memberi motivasi keberanian peserta didik dalam bertanya dan berpendapat dengan cara
setiap kelompok diwajibkan mengutarakan pertanyaan atau pendapat pada saat kelompok
lain mempresentasikan hasil kerjanya.

-

Berkeliling membimbing peserta didik dengan mengecek hasil kerjanya sambil bertanya
untuk memperjelas jawaban (hasil kerja) yang ditulis sehingga akan diketahui letak
kesalahannya serta memperkuat jawaban yang dibuat.

-

Memberi pengarahan agar peserta didik selalu bekerja sama dan menghargai pendapat
teman, sehingga tidak terjadi saling mengejek.

-

Mengatur tempat duduk kelompok agar tidak terjadi kejenuhan.

Berdasarkan pengamatan dan ketuntasan hasil belajar peserta didik menunjukkan bahwa tolak
ukur keberhasilan yang tercantum pada indikator keberhasilan telah tercapai.
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5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan belajar pada peserta didik kelas VII.b SMP Negeri
3 Suangguminasa Kabupaten Gowa 2014-2015semester ganjil melalui pembelajaranRealistic
Mathematic Education Setting Kooperatif (RESIKO) dengan memanfaatkan alat peraga Menara
hanoi untuk menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variable, dengan materi
pemecahan masalah sehari hari yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear
satu variable, pada sebelum menggunakan alat ini ketuntasan belajar 22,11%, dan ketuntasan
klasikal31,58%.. Setelah menggunakan alat ini ketuntasan belajar 81,58% ketuntasan klasikal
90,32%.
Dengandemikian hasil belajar dan aktifitas peserta didik melalui pembelajaran Realistic
Mathematic Education Setting Kooperatif (RESIKO) danmemanfaatkan alat peraga media
Hanoi lima tiang untuk menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel,
dapat ditingkatkan dan sangat diperlukan,serta inovasi guru dalam membuatalat peraga ini
dibuat keseluruhan bahannya dari Koran bekas.

5.2 Saran
Guru matematika di SMP N 3 Sungguminasa Kabupaten Gowa, dalam mengajar kelas
VIIb pada materi pemecahan masalah sehari hari yang berkaitan dengan menyelesaikan
persamaan dan pertidaksamaan linear satu variable, sebaiknya menggunakan pembelajaran
dengan memanfaatkan alat peraga yang di buat hasil inovasi guru tersebut yang keseluruhan
bahan terbuat dari Koran bekas dengan harapan peserta didik dapat memahami konsep dasar
dari materi yang diajarkan, serta peserta didik termotivasi dalam belajar.
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MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF POWERFUL
GARIS SINGGUNG DUA LINGKARAN
Abdul Karim
SMPN 4 Cibadak, Kabupaten Lebak; karimgurdos@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif
dan mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran interaktif yang dikembangkan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan model yang diadaptasi
dari model pengembangan menurut Borg & Gall. Tahap penelitian pengembangan
dilaksanakan dengan langkah-langkah: 1) pengumpulan Informasi; 2) tahap perencanaan;
3) tahap pengembangan produk; 4) tahap validasi dan uji coba. Instrumen yang digunakan
adalah angket validasi ahli materi pelajaran, angket validasi ahli media pembelajaran
dan angket respon siswa terhadap kelayakan media pembelajaran. Hasil penelitian telah
berhasil mengembangkan sebuah produk penelitian berupa media pembelajaran Interaktif
dengan software Ms Powerpoint, Catamsia studio dan Quiz creator untuk materi garis
singgung persekutuan dua lingkaran di kelas VIII. Hasil validasi ahli materi pembelajaran
menunjukan nilai rata-rata skor sebesar 42,00, maka media yang dikembangkan menurut
ahli materi pembelajaran memiliki kategori sangat baik dengan persentase keidealannya
adalah 87,50%. Sementara hasil validasi ahli media pembelajaran menunjukan nilai ratarata skor sebesar 44,00 maka media yang dikembangkan menurut ahli materi pembelajaran
memiliki kategori sangat baik dengan persentase keidealannya adalah 84,61%. Respon
siswa terhadap media pembelajaran nilai sebesar 56,10 maka media yang dikembangkan
menurut ahli materi dan pembelajaran memiliki kategori sangat baik dengan persentase
keidealannya adalah 82,50%.
Kata Kunci. Interactive powerful learning media, garis singgung dua lingkaran.

1. Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai peranan sangat penting
dalam dunia pendidikan. Belajar matematika bertujuan melatih siswa agar berpikir sistematis,
logis, kritis, dan kreatif dalam mengomunikasikan ide atau pemecahan masalah. Akan tetapi,
sampai saat ini matematika sebagai ilmu utama dalam pembelajaran masih memberikan
ketakutan tersendiri pada diri peserta didik. Akibatnya, dalam proses pembelajaran matematika
membutuhkan energi ekstra baik dari guru maupun peserta didik. Proses pembelajaran
matematika di kelas akan sangat ditentukan oleh pandangan seorang guru dan keyakinannya
terhadap matematika itu sendiri. Oleh karena itu, apabila guru tidak memahami materi
matematika secara utuh akan menyebabkan ketidaksempurnaan pada proses pembelajaran di
kelas. Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan siswa belajar adalah kemampuan guru
mengelola kelas dan menggunakan media yang tepat dalam pembelajaran.
Tidak sedikit siswa di sekolah yang masih menganggap bahwa pelajaran matematika adalah
pelajaran yang sulit dan paling tidak disukai sehingga minat siswa terhadap matematika
rendah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi guru matematika untuk menyajikan pembelajaran
yang dapat meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran matematika. Proses pembelajaran
matematika hendaknya dibuat semenarik mungkin agar peserta didik tidak cepat bosan dalam
belajar matematika. Melalui pembelajaran yang menarik, diharapkan menghasilkan kualitas
pembelajaran matematika yang baik.
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Hasil belajar matematika siswa pada materi lingkaran di kelas VIII A SMPN 4 Cibadak pada
semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 menunjukan hasil yang belum memuaskan. Hal
tersebut ditunjukan dengan hasil ulangan harian siswa pada materi luas dan keliling lingkaran,
di mana masih ada 12 siswa dari 30 siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) yang ditetapkan yaitu 70. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, salah satu faktor
yang menyebabkan ketidaktuntasan belajar siswa adalah siswa kesulitan memahami konsepkonsep matematika yang abstrak tanpa menggunakan media yang tepat. Untuk mengatasi hal
tersebut perlu dilakukan inovasi dalam pembelajaran untuk memudahkan siswa memahami
konsep matematika. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan media
pembelajaran yang bisa meningkatkan pemahaman konsep siswa.
Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya
terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa
menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan,
terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan
khususnya dalam proses pembelajaran (Rusman, dkk., 2012: 1). Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran matematika berbentuk media
pembelajaran interaktif menggunakan software yang mudah didapat dan mudah digunakan
sehingga siapapun bisa mengembangkannya.
Media pembelajaran sangat berperan dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Dengan
media pembelajaran matematika, materi matematika yang abstrak disajikan kedalam
pendekatan yang lebih konkret, ada visualisasinya, serta manfaat dalam mempelajari materi
tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Materi Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran
merupakan salah satu materi yang harus dipelajari di kelas VIII semester II Tahun Pelajaran
2014/2015. Permasalahan pemahaman siswa terhadap konsep materi garis singgung lingkaran
ini akan menimbulkan masalah yang sama dengan pemahaman materi sebelumnya jika tidak
menggunakan media pembelajaran yang dapat digunakan siswa dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan masalah di atas, penulis bermaksud mengembangkan media pembelajaran
matematika interaktif garis singgung persekutuan dua lingkaran. Rumusan masalah penelitian
adalah: 1) Bagaimana mengembangkan media pembelajaran interaktif sebagai media
pembelajaran garis singgung lingkaran?; 2) Bagaimana respon siswa dalam terhadap media
pembelajaran interaktif materi garis singgung lingkaran?.

2. Kajian Teori
2.1 Multimedia Pembelajaran Interaktif
Multimedia pembelajaran interaktif dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang
digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan pesan
(pengetahuan, ketrampilan dan sikap) serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan
kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan dan terkendali.
Pembelajaran berbasis komputer menggunakan multimedia interaktif pada pembelajaran
matematika untuk penelitian ini menggunakan model simulasi. Menurut Rusman (2012: 231)
model simulasi adalah model pembelajaran berbasis komputer yang menampilkan materi
pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi-simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi
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yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio,
gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis.
Dampak positif yang diperoleh dengan menggunakan media pembelajaran interaktif adalah
proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi,
kualitas belajar dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan
kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Sedangkan keunggulan multimedia
pembelajaran adalah sebagai berikut: 1) memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak
tampak oleh mata, seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain; 2) memperkecil benda yang
sangat besar, yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah, seperti gajah, rumah, gunung dan
lain-lain; 3) menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan berlangsung cepat
atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet Mars,
berkembangnya bunga dan lain-lain; 4) menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti
bulan, bintang, salju dan lain-lain; 5) menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti
letusan gunung berapi, harimau, racun dan lain-lain; 6) meningkatkan daya tarik dan perhatian
siswa.

2.2 Manfaat Multimedia Pembelajaran
Multimedia pembelajaran memberi manfaat dalam beberapa situasi belajar mengajar. Philips
(Siyamta, 2013: 13) menyatakan bahwa „IMM has the potential to accommodate people with
different learning style‰. Artinya adalah bahwa multimedia interaktif dapat mengakomodasi
cara belajar yang berbeda-beda. Multimedia interaktif memiliki potensi untuk menciptakan
suatu lingkungan multisensori yang mendukung cara belajar tertentu.
Berdasarkan hal tersebut, multimedia dalam proses belajar mengajar dapat digunakan dalam tiga
fungsi, yaitu sebagai berikut: 1) multimedia dapat berfungsi sebagai alat bantu instruksional; 2)
multimedia dapat berfungsi sebagai tutorial interaktif, misalnya dalam simulasi; 3) multimedia
dapat berfungsi sebagai sumber petunjuk belajar, misalnya, multimedia digunakan untuk
menyimpan serangkaian slide mikroskop atau radiograf.
Sutopo (2003: 21) menyatakan bahwa sistem multimedia mempunyai beberapa keuntungan,
yaitu: 1) mengurangi waktu dan ruang yang digunakan untuk menyimpan dan menampilkan
dokumen dalam bentuk elektronik dibanding dalam bentuk kertas; 2) meningkatkan
produktivitas dengan menghindari hilangnya file. 3) memberi akses dokumen dalam waktu
bersamaan dan ditampilkan dalam layar; 4) memberi informasi multidimensi dalam organisasi;
5) mengurangi waktu dan biaya dalam pembuatan foto; 6) memberikan fasilitas kecepatan
informasi yang diperlukan dengan interaksi visual. Selain itu, manfaat multimedia adalah
memungkinkan dialog, meningkatkan kreativitas, memfasilitasi kolaborasi, memperkaya
pengalaman, dan meningkatkan keterampilan.

2.3 Media Pembelajaran Interaktif Powerful
Dari sekian banyak media pembelajaran yang bisa kita gunakan, rasanya belum ada yang
bisa mengalahkan kepopuleran media Ms Powerpoint dalam hal kesederhanaan proses
pembuatannya. Meski banyak yang menganggap bahwa media presentasi menggunakan
Ms Powerpoint adalah sesuatu yang biasa dan tidak terlalu menarik, dibanding dengan
menggunakan software macromedia flash atau software-software animasi lainnya. Namun,
dengan gaya penyajian yang ÂberbedaÂ, dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di
Ms Powerpoint, ditambah dengan sedikit sentuhan kreatifitas yang unik, akan membuat media
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presentasi yang biasa, menjadi luar biasa.
Model pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajran Ms Powerpoint, menjadi
pilihan favorit para guru untuk menyampaikan pemahaman dan membangkitkan inspirasi
siswa terhadap materi yang sedang disampaikan. Namun, penyampaian materi melalui media
yang tidak begitu menarik akan membuat antusias siswa berkurang dan presentasi kita juga
akan biasa-biasa saja.
Pemanfaatan animasi trigger, hyperlink, macro dan fasilitas add in Powerpoint
seperti iSpringPro, PowerPlug, Mouse Mischief, merupakan pilihan yang bisa menjadi alternatif
untuk membuat presentasi Ms Powerpoint menjadi Powerful. Media pembelajaran interaktif
powerful yang dimaksud di sini adalah media pembelajaran yang dibuat menggunakan Ms
Powerpoint dengan mengeksplor fungsi-fungsi yang jarang digunakan serta menyisipkan
video dan file swf. Di samping itu, penyampaian materi yang tersusun dalam menu-menu
yang terstruktur, akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, tanpa
meninggalkan point-point penting yang seharusnya disampaikan, seperti penyampaian
standard kompetensi-kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran yang acap kali
terlupakan.

3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Penelitian Pengembangan adalah
pengembangan (Research and development/R&D) adalah metode penelitian yang digunakan
untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk
dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan
dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas,
maka diperlukan penelitian untuk menguji produk tersebut. Menurut Syaodih (2006: 164)
penelitian dan pengembangan adalah suatu proses untuk mengembangkan suatu produk baru
atau menyempurnakan produk yang sudah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui
penelitian dan pengembangan ini, peneliti berusaha untuk mengembangkan produk yang layak
dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Produk yang dikembangkan pada penelitian ini
adalah media pembelajaran interaktif berbasis Ms Powerpoint materi garis singgung lingkaran.

3.2 Prosedur Pengembangan
Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh Borg & Gall.
Tahap-tahap penelitian dan pengembangan menurut Borg & Gall (1989: 784-785) ini meliputi
sepuluh kegiatan, yaitu: 1) Studi Pendahuluan (Penelitian dan pengumpulan data). pengukuran
kebutuhan, studi literature, penelitian dalam skala kecil, dan pertimbangan-pertimbangan dari
segi nilai; 2) Perencanaan penelitian. Menyusun rencana penelitian, meliputi kemampuankemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak
dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, kemungkinan
pengujian dalam lingkup terbatas; 3) Pengembangan produk awal. Pengembangan bahan
pembelajaran, proses pembelajaran dan instrument evaluasi; 4) Uji coba lapangan awal
(terbatas); 5) Revisi hasil uji lapangan terbatas; 6) Uji lapangan lebih luas; 7) Revisi hasil
uji lapangan; 8) Uji kelayakan; 9) Revisi hasil uji kelayakan; 10) Diseminasi dan sosialisasi
produk akhir.
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Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh Borg & Gall
dalam Emriz (2012: 271) peneliti melakukan penyederhanaan dan pembatasan menjadi
empat tahapan. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Borg & Gall yang menyarankan dalam
penelitian tesis dan disertasi, penelitian dibatasi dalam skala kecil termasuk kemungkinan
untuk membatasi langkah penelitian. Tahap penelitian dan pengembangan yang akan
dilaksanakan sebagai berikut: 1) Tahap Pengumpulan Informasi; 2) Tahap Perencanaan; 3)
Tahap Pengembangan Produk; 3) Tahap validasi dan uji coba.

3.3 Validasi dan Uji Coba
Desain validasi penelitian dan pengembangan ini meliputi tahap penilaian yang dilakukan oleh
ahli materi dan ahli media. Setelah divalidasi produk kemudian melalui revisi tahap I. Hasil
revisi tahap I kemudian diujicobakan kepada siswa kelompok terbatas. Siswa diberikan angket
untuk mengetahui respon mereka terhadap media pembelajaran yang sedang di kembangkan.
Data hasil angket kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi tanggapan serta siswa
SMP kelas VIII mengenai media pembelajaran interaktif berbasis Ms Powerpoint. Berdasarkan
informasi tersebut, produk media pembelajaran interaktif berbasis Ms Powerpoint kembali
direvisi sehingga menghasilkan produk yang lebih baik.Setelah melewati revisi tahap II, produk
media pembelajaran interaktif ini di ujicobakan terhadap kelompok besar. Siswa diberikan
angket untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran interaktif. Sehingga
dihasilkan suatu kesimpulan tentang layak tidaknya produk media pembelajaran interaktif ini
digunakan dalam proses pembelajaran.
Validator dalam penelitian ini adalah ahli materi dan pembelajaran matematika dan ahli media
pembelajaran. Subjek ujicoba adalah siswa SMPN 4 Cibadak kelas VIII A sebanyak 12 untuk
ujicoba kelompok terbatas dan siswa kelas VIII A sebanyak 30 orang untuk ujicoba kelas besar.

3.4 Jenis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 1) data mengenai proses pengembangan
media pembelajaran interaktif berbasis Ms Powerpoint sesuai dengan prosedur pengembangan
yang telah ditentukan. 2) data mengenai kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis
Ms Powerpoint dengan materi: garis singgung persekutuan dua lingkaran. Data tersebut
mencakup data kualitatif berupa nilai setiap kriteria penilaian yang dijabarkan menjadi sangat
baik (SB), baik (B), kurang (K), dan sangat kurang (SK); Data kuantitatif yang berupa skor
penilaian (SB = 4, baik = 3, kurang = 2, sangat kurang = 1). Data tersebut diperoleh dengan
menghitung jumlah skor yang dihitung dari penilaian ahli materi dan ahli media. Selanjutnya,
skor ini dibandingkan dengan skor ideal untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran
yang dihasilkan.

3.5 Metode Pengumpulan Data
Penelitian dan pengembangan ini menggunakan metode pengumpulan data berupa angket.
Angket digunakan untuk mengetahui penilaian ahli materi dan ahli media mengenai media
pembelajaran interaktif berbasis Ms Powerpoint materi garis singgung persekutuan dua
lingkaran. Angket yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah angket
berstruktur dengan menggunakan Alternatif jawaban: sangat baik (SB), baik (B), kurang (K),
dan sangat kurang (SK).

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

28

Selain diberikan kepada ahli materi dan ahli media, angket juga diberikan kepada siswa baik
kelompok terbatas atau kelompok besar. Tujuannya adalah untuk mengetahui respon siswa
terhadap media pembelajaran interaktif yang sedang dikembangkan.

3.6 Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa instrumen, yaitu instrumen
validasi ahli materi dan pembelajaran, Instrumen validasi ahli media pembelajaran, instrumen
respon siswa kelompok kecil dan kelompok beesar terhadap media pembelajaran

3.7 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan. Data
penilaian yang dihasilkan baik penilaian ahli maupun respon siswa berupa data kualitatif.
Untuk keperluar perhitungan maka diubah menjadi data kuantitatif dengan ketentuan: SB = 4,
B = 3, K = 2, dan SK = 1. Data kuantitatif ditentukan rata-ratanya seperti pada tabel data skor
di bawah diubah menjadi nilai kualitatif sesuai dengan kriteria kategori penilaian ideal dengan
ketentuan sebagai berikut:
Tabel 1. Kategorisasi penilaian angket

No

Rentang Skor Kuantitatif

Kategori Kualitatif

1

X > ( Mi + 1, 5SBi )

2

( Mi + 0, 5SBi ) < X ≤ ( Mi + 1, 5SBi )

Baik

3

( Mi − 0,5SBi ) < X ≤ ( Mi + 0,5SBi )

Cukup

4

( Mi − 1, 5SBi ) < X ≤ ( Mi − 0, 5SBi )

Kurang

5

X ≤ ( Mi − 1,5SBi )

Sangat Baik

Sangat Kurang

Keterangan: X = Skor rata-rata, Mi = 2 × (skor maksimal ideal+skor minimal), SBi = 16 ×
(skor maksimal ideal - Skor minimal), Skor maksimal ideal= Jumlah skor maksimal tertinggi,
Skor minimal ideal = Jumlah skor minimal terendah.
1

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian ini telah berhasil mengembangkan sebuah produk penelitian berupa Media
Pembelajaran Interaktif dalam bentuk software dengan menggunakan Ms Powerpoint, catamsia
studio 6 dan Quiz creator sebagai media pembelajaran pada materi garis singgung persekutuan
dua lingkaran di kelas VIII semester 2. Media pembelajaran interaktif ini terdiri dari tujuh
menu yaitu: SK-KD, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, uji kompetensi, refensi dan
penyusun. Hasil penelitian yang dijabarkan meliputi pengembangan media dan respon siswa
terhadap media pembelajaran interaktif garis singgung lingkaran.

4.1 Alur Pengembangan Produk
Pengembangan media pembelajaran interaktif garis singgung dua lingkaran menggunakan
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alur model pengembangan yang diberikan oleh Borg & Gall. Tahap pertama adalah tahap
pengumpulan informasi berupa pengumpulan informasi meliputi analisis masalah, kajian teori
dan analisis software yang akan digunakan. Di pendahuluan telah dijelaskan bahwa siswa
mengalami kesulitas dalam memahami konsep matematika karena konsep matematika bersifat
abstrak, sehingga siswa kurang tertarik mempelajari materi matematika. Media pembelajaran
interaktif dipilih karena diduga mampu mengatasi permasalahan-permasalah yang telah
diungkapkan sebelumnya. Setelah melakukan analisis masalah, langkah selanjutnya adalah
melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka yang dilakukan difokuskan pada teori-teori
tentang media pembelajaran. Selain itu, juga dilakukan pengkajian terhadap penelitianpenelitian tentang pengembangan media pembelajaran berbasis komputer yang pernah
dilakukan sebelumnya. Kemudian menganalisis software-software yang relevan dengan tujuan
pengembangan media pembelajaran interaktif. Tahap kedua adalah tahap perencanaan yaitu
membuat rancangan media pembelajaran berupa diagram alur (flow chart) dan story board
dari media yang akan dikembangkan. Diagram alur menggambarkan bagian-bagian media dan
navigasi antar bagian media tersebut. Secara umum media pembelajaran terdiri dari halaman
awal (beranda) yang memuat menu-menu media tersebut, halaman standar kompetensi
dan kompetensi dasar, halaman tujuan, halaman materi,halaman contoh soal, halaman uji
kompetensi, halaman penyusun, referensi dan terakhir halaman penyusun.

4.2 Pengembangan Media
Media pembelajaran yang dihasilkan berupa media pembelajaran interaktif powerful Garis
Singgung Dua Lingkaran. Pengembangan media pembelajaran interaktif ini menggunakan
software Ms Powerpoint, Catamsia, dan Quiz creator. Spesifikasi produk media pembelajaran
interaktif yang dikembangkan dengan cara mengeksplor fungsi-fungsi di Ms Powerpoint
seperti slide master, hyperlink, animation, dan lain-lain dipadukan dengan video yang dibuat
menggunakan software Catamsia dan software quiz creator. Hasil pengembangan melalui
software-sofware kemuadian dipadukan menjadi sebuah media pembelajaran interkatif yang
dapat digunakan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran, contoh soal dan pembahasan
serta latihan soal secara interaktif. Materi yang dibahas adalah garis singgung persekutuan dua
lingkaran di kelas VIII semester 2.
Pada bagian halaman awal media interaktif ini terdapat tompol-tombol perintah seperti home,
close, kembali ke slide sebelumnya dan menu-menu yang merupakan menu utama seperti
gambar di bawah ini.
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Gambar 1: Contoh tampilan media pembelajaran interaktif
Tabel 2: Penjelasan Menu-menu media pembelajaran interaktif
Menu
SK-KD
Tujuan

Materi

Contoh soal
Uji
Komptetensi
Referensi
Penyusun

Penjelasan
Berisi tentang Standard kompetensi dan Kompetensi Dasar
Berisi tujuan pembelajaran, menginformasikan kepada siswa tentang
tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan pada pertemuan
ini.
Berisi video materi garis singgung persekutuan dua lingkaran yang
dibuat menggunakan Catamsia video. Hal tersebut dilakukan untuk
memudahkan siswa memahami materi. Video dibuat menggunakan
software Catamsia 6.
Berisi contoh soal dan pembahasan tentang garis singgung dua lingkaran
sebanyak lima buah soal
Berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah
disampaikan, untuk menguji keterserapan materi. Model evaluasi
menggunakan Quiz creator
Berisi tentang daftar referensi/modul yang kita gunakan untuk menyusun
materi pembelajaran
Menginformasikan tentang biodata guru pengampu, termasuk kontak
person. Hal ini untuk memudahkan siswa berkomunikasi dengan guru
di luar jam pelajaran.

4.3 Hasil Validasi Ahli
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas media pembelajaran yang dikembangkan.
Baik itu validitas isi maupun validitas konstruk. Validasi media dilakukan oleh ahli materi
dan ahli media. Hasil validasi ahli materi pembelajaran menunjukan nilai X = 42 maka
media yang dikembangkan menurut ahli materi pembelajaran memiliki kategori sangat baik.
Persentase keidealannya adalah 87, 5% .
Sementara hasil validasi ahli media pembelajaran diperoleh rata-rata skor ( X ) = 44 maka
media yang dikembangkan menurut ahli media pembelajaran memiliki kategori Sangat Baik.
Persentase keidealannya adalah = 84, 61% dengan sedikit revisi pada tombol-tombol yang
kurang baik linknya diperbaiki.
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4.4 Respon Siswa
Uji coba terbatas dilakukan pada tanggal 1 April 2015 melibatkan 12 orang siswa kelas
VIII B SMP Negeri 4 Cibadak. Uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran awal
keterlaksanaan media pembelajaran sebelum dilakukan uji coba dengan melibatkan lebih
banyak siswa. Melalui uji coba I diperoleh tanggapan siswa mengenai media pembelajaran
yang sedang dikembangkan. Respon siswa dikumpulkan dengan menggunakan angket. Hasil
angket siswa dianalisis dengan menggunakan cara yang dilakukan pada pengolahan dan
analisis data penilaian oleh ahli.
Hasil Ujicoba kelompok kecil diperoleh X = 58,25 maka media yang dikembangkan menurut
respon siswa kelompok kecil memiliki kategori sangat baik. Persentase keidealannya adalah
= 85, 66% . Beberapa hal yang menjadi kendala pada ujicoba kelompok kecil yaitu ada
komputer yang belum terinstal software .swf opener, sehingga menjadi perbaikan pada ujicoba
kelompok besar.
Uji coba lapangan dilakukan pada tanggal 8 April 2015 bertujuan untuk memperoleh
kepraktisan dan keefektifan dari media pembelajaran yang dikembangkan. Uji coba lapangan
dilakukan di SMP Negeri 4 Cibadak yaitu di kelas VIII A dengan jumlah siswa sebnyak 30
siswa. Kegiatan uji coba lapangan berlangsung 1 kali pertemuan. Hasil Ujicoba kelompok
besar menunjukan nilai X = 56,10 maka media yang dikembangkan menurut ahli materi dan
pembelajaran memiliki kategori sangat baik. Persentase keidealannya adalah 82,50% .

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dapat disimpukan ini sebagai berikut: 1) media yang dihasilkan adalah
media pembelajaran interaktif berupa softfile pada materi garis singgung persekutuan dua
lingkaran. 2) respon siswa terhadap media pembelajaran interaktif materi garis singgung
dua lingkaran ini sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan skor menunjukan 56,10 dengan
tingkat keidealan media pembelajaran ini 82,50%.

5.2 Saran
Media pembelajaran interaktif garis singgung persekuruan dua lingkaran dapat digunakan dan
dikembangkan lebih lanjut dalam pembelajaran di sekolah agar guru lebih kreatif dan siswa
lebih aktif dalam pembelajaran.

6. Ucapan Terimakasih
Laporan penelitian pengembangan ini telas selesai ditulis dalam bentuk makalah. Penulis
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik material maupun
spiritual, yaitu: (1) PPPPTK yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Diklat PKB
2 in 1 tahun 2015 dan Seminar Pendidikan Matematika (Sendimat III), (2) Kepala sekolah
SMPN 4 Cibadak, Kabupaten Lebak yang telah mengijinkan dan memberikan motivasi
melaksanakkan penelitian pengembangan, (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lebak yang telah memberikan ijin mengikuti kegiatan pengembangan diri dan publikasi ilmiah.
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PENGGUNAAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN
SAINTIFIK METODE GALLERY WALK GUNA
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR
MATERI STATISTIKA PADA PESERTA DIDIK KELAS
X TPHP 1 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN
2014/2015 DI SMK NEGERI 1 SALAM
Agus Triyana
SMK Negeri 1 Salam, Jln. Krapyak Seloboro, Salam, Kab. Magelang; agustriyana89@yahoo.co.id
Abstrak: Penelitian tindakan kelas ini dilatarbelakangi oleh rendahnya aktivitas dan hasil
belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah guna meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar siswa yang rendah dalam belajar materi Statistika pada siswa kelas
X TPHP 1 SMK N 1 Salam. Tindakan yang dilakukan dengan menggunakan pembelajaran
ilmiah metode gallery walk. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas X semester dua
Tahun 2014/2015 dengan 30 siswa. Aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas siswa dalam
pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan
dalam dua siklus. Keberhasilan penelitian ini adalah meningkatnya aktivitas dan hasil belajar
siswa. Rata-rata hasil belajar siswa pada pra siklus 7,78. Pada siklus I rata-rata nilai siswa
8,82 dan pada siklus II 8,98. Aktivitas siswa pada siklus I 85% dan pada siklus II 93% yaitu
meningkat 8%. Penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan
pembelajaran ilmiah dengan menerapkan metode gallery walk dapat meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar siswa.
Kata Kunci. gallery walk, aktivitas belajar, pembelajaran ilmiah

1. Pendahuluan
Salah satu masalah dalam mengajarkan matematika di kelas adalah masalah proses pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran seringkali peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan
kemampuannya secara utuh. Peserta didik hanya diberi beban untuk menghafal, mengingat,
menghitung dan mengerjakan latihan soal sedangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan
sikap dan keterampilan dari nurturant effect pembelajaran serta penerapan masalah-masalah
nyata dalam kehidupan sehari-hari menjadi jauh dari pembelajaran matematika.
SMK Negeri 1 Salam merupakan sekolah berbasis pertanian. Sebagian besar peserta didik
menanggap matematika materi yang sulit bahkan kurang menarik untuk dipelajari bagi
sekolah SMK khususnya program studi keahlian Agribisnis Hasil Pertanian apalagi jika
dikaitkan dengan kompetensi kejuruan. Aktivitas belajar peserta didik masih rendah ada anak
yang ngantuk, kurang memperhatikan, tidak mau mengerjakan tugas di depan kelas, hanya
menjawab jika ditunjuk. Hasil belajar rata-ratanya sudah cukup bagus namun jika dilihat
dengan kompleksitas materi dan soal yang ada, hal ini masih menandakan rendahnya prestasi
belajar peserta didik. Salah satu upaya agar dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar
matematika peserta didik dengan menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik dengan
metode pembelajaran gallery walk atau galeri belajar. Dengan harapan dapat meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar peserta didik dalam mempelajari materi statistika.
Rumusan masalah dari penelitian tindakan kelas ini adalah bagaimanakah mengoptimalkan
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pendekatan pembelajaran saintifik menggunakan metode Gallery Walk guna meningkatkan
hasil belajar materi statistika pada peserta didik kelas X TPHP 1 semester genap Tahun
2014/2015, seberapa banyak peningkatan hasil belajar peserta didik kelas X TPHP 1 semester
genap Tahun 2014/2015 dalam mempelajari statistika setelah menerapkan pendekatan
pembelajaran saintifik menggunakan metode Gallery Walk dan bagaimanakah perubahan
aktivitas peserta didik kelas X TPHP 1 semester genap Tahun 2014/2015 dalam mempelajari
statistika setelah menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik menggunakan metode Gallery
Walk.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan pendekatan pembelajaran saintifik
menggunakan metode gallery walk pada materi statistika, meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar peserta didik dalam belajar materi. Bagi guru penelitian ini diharapkan menjadi
salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam mengembangkan strategi
pembelajaran dan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta
sebagai upaya meningkatkan kemampuan menerapkan metode pembelajaran yang dapat
meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Sedangkan bagi peserta didik diharapkan
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, dapat meningkatkan pengembangan sikap
dan keterampilan yang baik dan dapat memahami penggunaan statistika dalam pemecahan
masalah dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kerangka Teoretis, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis
Pengertian belajar
Menurut Sardiman (2012), belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan
serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati , mendengarkan, meniru, dan lain
sebagainya. Dan akan lebih baik kalau si subyek belajar mengalami atau melakukannya sendiri
(Sardiman 2012:20). Sedangkan menurut Sani (2013:40) belajar merupakan aktivitas interaksi
aktif individu terhadap lingkungan sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Bahwa belajar
merupakan proses perubahan perilaku, strategi mengolah informasi, proses pengembangan
diri, dan mengorganisasi sendiri pengalamannya menjadi pengetahuan yang bermakna.

Pengertian aktivitas
Aktivitas adalah berbuat. Berbuat sebagai aktivitas untuk mengubah tingkah laku. Tidak ada
belajar kalau tidak ada aktivitas. Aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat
penting di dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman A.M, 2013:97) Selanjutnya dijelaskan
bahwa dalam belajar subyek didik atau peserta didik harus aktif berbuat. Dengan kata lain
belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas proses belajar tidak mungkin
berlangsung dengan baik.
Menurut Mudhofir dalam Supinah (2012:4) Aktivitas belajar peserta didik selama mengikuti
kegiatan belajar mengajar di kelas dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: (a) interaksi aktif
dengan guru (active interaction with teacher); (b) bekerja selagi peserta didik duduk (working
a the studentÊs seat); (c) partisipasi mental (mental participation). Jadi aktivitas belajar adalah
suatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran baik
aktif berinteraksi dengan guru, aktif dalam mengerjakan tugas ditempat duduk ataupun aktif
dalam mengembangkan sikap dan keterampilannya.
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Hasil Belajar
Menurut Supriyono dalam Thobroni (2012;22) hasil belajar sebagai hasil yang menyertai
tujuan belajar instruksional disebut nurturant effects. Bentuknya berupa kemampuan berpikir
kritis dan kreatif, sikap tebuka, dan demoratis, menerima lain, dan sebagainya. Selanjutnya
dikatakan pula bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertianpengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan.
Menurut Gagne dalam Thobroni (2012;23) hasil belajar berupa informasi verbal, keterampilan
intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Sedangkan menurut Bloom dalam
Thobroni (2012;23) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik
Dengan demikian hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan yang mencakup
kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik serta dengan memperhatikan hasil belajar
yang menyertainya berupa nurturant effects yaitu kemampuan berpikir kritis dan kreatif,
sikap tebuka, dan demokratis, menerima orang lain, dan sebagainya.

Pendekatan Pembelajaran Saintifik
Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan baik itu pendidikan dasar ataupun pendidikan
menengah hendaknya merupakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (Permendiknas No. 41 Tahun 2007)

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan
berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik meliputi lima pengalaman belajar
(Permendikbud 103 tahun 2014). Keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran
sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbud di atas dilakukan melalui pengalaman belajar
mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mengekslorasi, menalar/mengasosiasi, dan
mengomunikasikan.

Metode Pembelajaran Gallery Walk
Dalam Bowman(2014) gallery walk adalah
“One of the most versatile learnercentered activities, the Gallery Walk, has been called
by a lot of names and has many variations. You can use it as an informationrich, opening
(connection), closing (celebration), or review activity. The Gallery Walk connects
learners to each other and learners to the training topic in a number of interesting,
interactiveways (httpwww.bowperson.com BOWPERSONGalleryWalk do download 6
maret 2014 jam 13.00)
Menurut Sani (2013:252), gallery walk sebagai teknik keliling ruangan. Teknik ini sebagai
bagian dari metode belajar kooperatif di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk
menyelesaikan beberapa soal yang diberikan oleh guru. Sedangkan Silberman (2013:213)
yang menyebutnya dengan istilah Galeri Belajar yaitu aktivitas belajar yang merupakan cara
untuk menilai dan merayakan semua yang telah dipelajari oleh murid selama ini.
Dalam Asmani (2011:50), metode Gallery Walk ini disebut dengan istilah metode keliling
kelompok. Metode ini mempunyai tujuan agar masing-masing anggota kelompok mendapat
kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan serta
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pemikiran anggota lainnya.
Metode pembelajaran gallery walk ini adalah galeri belajar mengelilingi kelompok sebagai
bentuk pembelajaran kooperatif yang dapat menumbuhkan sikap dan keterampilan yang baik.

Kerangka Berpikir
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas menggunakan metode gallery walk. Pada kondisi
awal peserta didik kurang aktif dalam belajar, hasil belajar relatif rendah, dan guru belum
menerapkan metode pembelajaran Gallery walk. Dari permasalahan tersebut dilakukan
tindakan dengan menerapkan pembelajaran saintifik dengan metode gallery walk, diharapkan
terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar sudah sesuai indikator yang ditargetkan.

Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kerangka teoretis dan kerangka berpikir di atas, disusun hipotesis yaitu:
1. Melalui pengoptimalan penerapan pendekatan pembelajaran saintifik menggunakan
metode Gallery Walk dapat meningkatkan hasil belajar materi statistika pada peserta
didik kelas X TPHP 1 semester genap Tahun 2014/2015.
2. Melalui penerapan pendekatan pembelajaran saintifik menggunakan metode Gallery
Walk dapat meningkatkan aktifitas peserta didik kelas X TPHP 1 semester genap Tahun
2014/2015 dalam mempelajari statistika.
3. Melalui penerapan pendekatan pembelajaran saintifik menggunakan metode Gallery Walk
dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar peserta didik kelas X TPHP 1 semester
genap Tahun 2014/2015.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap bulan Februari sampai dengan Juni 2015.
Subyek penelitian adalah siswa kelas X TPHP 1 Program studi keahlian Agribisnis Hasil
Pertanian pada SMK Negeri 1 Salam dengan jumlah siswa satu kelas sebanyak 30 anak.
Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah hasil belajar dan aktivitas belajar peserta didik
dalam pembelajaran materi Statistika pada kelas X semester genap.
Pelaksanaan tindakan berupa pembelajaran saintifik dengan menerapkan metode gallery walk
direncanakan dalam dua siklus yang sebelumnya diawali dengan pra siklus untuk mengetahui
kondisi awal, dilanjutkan siklus I dan dari hasil refleksi siklus I diambil tindakan berikutnya
pada siklus II.
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara tes tertulis
untuk mendapatkan data hasil belajar peserta didik. Observasi guna mendapatkan data aktivitas
peserta didik dan data kinerja guru, data respon peserta didik diperoleh menggunakan lembar
observasi yang diisi oleh peserta didik, serta dokumentasi kegiatan.
Tindakan yang dilakukan minimal selama dua siklus yang masing-masing siklus terdiri dari
dua pertemuan. Setiap pertemuan meliputi tahapan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan
penutup. Tindakan pada siklus I kegiatan inti dengan membagi kelas menjadi dalam 5 kelompok
yang terdiri dari 6 peserta didik. Tindakan pada siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus
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I. Siklus II menggunakan pengondisian kelompok yang lebih kecil terdiri dari 6 kelompok
dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 peserta didik. Jika dengan siklus kedua
indikator yang diharapkan tercapai maka siklus dihentikan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil Penelitian Tindakan
Tindakan ini dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 pada kelas X TPHP 1 di ruang 8
pada jam ke-1 dan 2 dengan jumlah peserta didik 30 anak untuk pertemuan pertama siklus I,
dilanjutkan pada pertemuan kedua pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 ditempat yang sama
pada jam ke 5-6. Kemudian siklus II dimulai pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 dilanjutkan
pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015.

Hasil Penelitian pra Siklus
Hasil belajar peserta didik pada ulangan 1 ini diperoleh rata-rata nilai 7,78, dengan nilai
terrendahnya 5,50, nilai tertingginya 10,00 dan persentase peserta didik yang belum mencapai
nilai KKM sebanyak 37%. Hasil ini rata-ratanya sudah cukup bagus namun jika dilihat dengan
tingkat kesukaran materi dan soal yang ada belum dikatakan mengingat materi ulangan 1
masih berupa soal mudah dan sederhana. Aktivitas peserta didik kurang, anak hanya mau
menjawab pertanyaan jika ditunjuk, kalaupun ada hanya anak tertentu saja yang menjawab.

Hasil Penelitian Siklus I
Pada siklus I pertemuan pertama tahap pendahuluan dengan mengkondisikan siswa diawali
doa menyampaikan kompetensi dasar, tujuan, dan manfaat dengan bantuan powerpoint dengan
in focus. Setelah memeriksa tugas, kelas dibentuk menjadi lima kelompok dengan jumlah
anggota kelompok 6 siswa. Cara membentuk kelompok secara acak dan setiap kelompok
diberi nama dengan tema nama-nama pahlawan perempuan di Indonesia sesuai esepatan
dengan siswa di kelas.
Dalam kelompok berdiskusi membuat hasil tugas cara penyajian data, serta menyajikan data
dalam bentuk diagram atau table dari data nyata yang diberikan. Aktivitas dalam kelompok
melakukan pengamatan, berdiskusi dan menganalisis hasil pekerjaan pada kegiatan ini seperti
pada gambar.
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Gambar 1. Aktivitas dalam kelompok
Setiap kelompok dua anak mempresentasikan galeri kelompoknya dan empat yang lainnya
berkeliling mempelajari dan mengamati galeri kelompok lain. Gambar berikut memperlihatkan
peserta didik mepresentasikan hasil kerja kelompok dan mengamati galeri kelompok lain.

Gambar 2. Kegiatan Presentasi
Hasil belajar peserta didik hasil tindakan pada siklus I diperoleh rata-rata nilai 8,83, nilai
terrendahnya 5,00, dan jumlah peserta didik yang belum mencapai nilai KKM ada 4 anak atau
13%. Aktivitas peserta didik pada siklus I diperoleh rata-rata 85%.

Refleksi siklus I
Refleksi dilakukan dengan kegiatan penilaian kelompok dan penghargaan dilanjutkan dengan
diberinya kesempatan untuk menuliskan komentar pada kertas plano yang disediakan di mana
setiap kelompok menuliskan satu frasa mengomentari kegiatan hari ini. Penilaian kelompok
dengan memberikan tanda bintang pada kelompok yang terbaik menurut penilai. Kelompok
dengan tanda bintang terbanyak adalah kelompok Cut Nyak Dien dan kelompok Fatmawati
dengan 7 tanda bintang. Pada siklus I ini masih dijumpai 4 siswa yang belum tuntas KKM
atau 13%. Selain itu masih dijumpai adanya kelompok yang mempresentasikan kurang aktif
karena didominasi oleh satu orang yang mempresentasikan. Penyaji kedua cenderung diam
dan melihat-lihat hanya sesekali ikut aktif mempresentasikan.
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Komentar peserta didik sebagai refleksi adalah ‰gak mbosenin,menambah wawasan, lebih
santai,asik dan aktif, dan kreatifÊ serta ada satu peserta berkomentar ÊÊmelelahkan sekaliÊÊ.

Hasil Penelitian Siklus II
Hampir sama dengan siklus pertama terdiri dari dua pertemuan masing-masing dua jam
pelajaran. Pada pertemuan pertama tahap pendahuluan dengan mengkondisikan siswa, kelas
dibentuk menjadi enam kelompok dengan jumlah anggota kelompok 5 siswa. Cara membentuk
kelompok secara acak dengan cara berhitung satu sampai lima. Pada siklus II ini kelas
menyepakati nama kelompok dengan tema nama-nama perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Dalam kelompok berdiskusi menyajikan tugas menyajikan data dalam bentuk diagram atau
tabel. Data diperoleh langsung oleh siswa dari data hasil pengamatan dan pengumpulan data
yang dilakukan sendiri oleh siswa. Perolahan data dilakukan sebagai tugas yang diberikan
pada pertemuan sebelumnya.
Pada siklus II keompok hanya memilih satu orang untuk mempresentasikan galeri kelompoknya
dan empat yang lainnya untuk berkeliling mempelajari dan mengamati galeri kelompok
lain. Gambar berikut memperlihatkan aktivitas peserta didik mempresentasikan hasil kerja
kelompok dan mengamati galeri kelompok lain.

Gambar 3. Aktivitas Presentasi Kelompok
Hasil belajar peserta didik hasil tindakan pada siklus II diperoleh rata-rata nilai 9,07, nilai
terrendahnya 6,67, dan jumlah peserta didik yang belum mencapai nilai KKM ada 2 anak atau
7%. Aktivitas peserta didik pada siklus I diperoleh rata-rata 93% masuk kategori sangat baik.

Refleksi siklus II
Refleksi pada siklus II sama dengan pada siklus I semua kembali pada kelompok diberi
kesempatan selama 5-10 menit berdiskusi hasil mengamati galeri kelompok lain dan menyiapkan
komentar dan penilaian kelompok. Hasil penilaian kelompok diperoleh kelompok UNY dan
kelompok UGM mendapatkan lima tanda bintang. Komentar peserta didk diperoleh bahwa
kegiatan tersebut ÊÊhebat sekaliÊÊ, ÊÊkeren, inovatifÊÊ, ÊÊkreatif sekaliÊÊ, menambah keaktifanÊÊ,
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ÊÊlumayan menyenangkanÊÊ. Namun ada satu kelompok yang masih mengomentari ÊÊkurang
pahamÊÊ.
Dari hasil refleksi masih ada kelompok yang berkomentar kalau kurang paham maka tindak
lanjut yang dilakukan adalah dengan memberikan penjelasan sesuai permintaan secara klasikal
dengan cara tanya jawab mendiskusikan apa yang dipermasalahkan peserta didik. Pada siklus
II sudah tidak dijumpai siswa yang tidak aktif mengikuti pembelajaran. Rata-rata hasil belajar
juga sudah mencapai 90,7. Walaupun masih ada siswa yang belum memenuhi KKM namun
target sudah terpenuhi. Respon siswa juga sudah mencapai katagori sangat baik.

Pembahasan
Hasil belajar pada tiap siklus diperoleh sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Belajar

Keterangan
Rata-rata
Tertinggi
Terrendah
Jml Peserta didik tidak tuntas
Persentase ketuntasan

Pra siklus Siklus I
7.78
8.83
10.00
10.00
5.50
5.00
11
4
63%
87%

Siklus II
9.07
10.00
6.67
2
93%

Dari data pada tabel di atas terjadi peningkatan nilai rata-rata hasil belajar baik mulai dari
pra siklus dengan rata-rata nilai 7,78, pada siklus I nilai rata-rata 8,83 dan pada siklus II
memperoleh rata-rata nilai hasil belajar 9,07. Dari persentase menunjukkan peningkatan
ketuntasan hasil belajar sebesar 6% dari 87% pada siklus I menjadi 93% pada siklus III.

Gambar 4. Diagram Batang Peningkatan Hasil Belajar
Selain itu terjadi peningkatan jumlah peserta didik yang telah tuntas di atas KKM 7,50. Pada
pra siklus 37% belum tuntas, siklus II 13% belum tuntas dan pada siklus II masih ada 2 anak
atau 7% yang belum tuntas.

Peningkatan Aktivitas belajar Peserta Didik
Pada tindakan yang dilakukan diperoleh hasil aktivitas belajar peserta didik menunjukkan
peningkatan dari semua aspek aktivitas saintifik yang diukur dalam penelitian tindakan ini.
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Tabel 2. Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Peserta Didik
Aktifitas

SIKLUS 1

SIKLUS 2

Mengamati

100%

100%

Menanya

73%

87%

Mengumpulkan Informasi

80%

93%

Mengasosiasi

80%

87%

Mengomunikasikan

93%

100%

Rata-rata

85%

93%

Dengan menggunakan grafik batang terlihat jelas peningkatan tersebut:

Gambar 5. Diagram Peningkatan Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Peserta Didik
Secara keseluruhan telah terjadi peningkatan rata-rata aktivitas belajar peserta didik dari 85%
pada siklus I menjadi 93% pada siklus II atau telah terjadi peningkatan aktivitas belajar sebesar
7%.

Angket Respon Peserta Didik
Dari rekapitulasi hasil angket respon peserta didik diperoleh bahwa peserta didik yang
memberikan respon dalam katagori baik dan sangat baik sebanyak 86,7% sedangkan itemitem dengan respon baik dan sangat baik sebessar 93%. Dan tidak ada yang menunjukkan
respon kurang baik dari respon siswa maupun per item pernyataan. Secara rinci table berikut
menunjukkan hasil rekap respon peserta didik.
Dari 15 item pernyataan yang diberikan pada angket siswa diperoleh respon peserta didik
dengan kategori baik dan sangat baik sebesar 93% dan tidak ada yang memberikan respon
kurang walaupun ada satu item yang mendapat respon cukup. Item pernyataan dengan respon
cukup adalah pernyataan „Saya menjadi lebih mudah memahami materi pelajaran‰.

Observasi Kinerja Guru
Hasil kinerja guru yang diamati dalam mengelola proses pembelajaran yang diamati
menunjukkan hasil persentase pada siklus I sebesar 88% dan meningkat pada siklus II menjadi
sebesar 92%.
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5. Kesimpulan dan Saran
Simpulan
Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menerapakan
-

Aktivitas belajar peserta didik meningkat 8% dari 85% pada siklus I menjadi 93% pada
siklus II;

-

Hasil belajar meningkat 6% yang dicapai sebesar 87% tuntas pada siklus I dan 93% tuntas
pada siklus II;

-

Respon peserta didik dari hasil angket terhadap pelaksanaan pembelajaran yang sudah
diikuti menunjukkan peserta didik memberikanpersentasi respon sebesar 86,7% atau
katagori sangat baik;

-

Hasil penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan 88% pada
siklus I atau kategori baik dan 92% pada siklus II dalam kategori sangat baik.

Saran
-

Guru sebaiknya mengembangkan model atau metode pembelajaran yang dapat
meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar peserta didik yang lebih baik;

-

Metode pembelajaran ini bisa diterapkan pada materi atau mata pelajaran lain dengan
disesuaikan kondisi serta katakter materi atau mata pelajaran yang diajarkan;

-

Metode gallery walk ini masih harus dikembangkan lagi agar tidak ditemukan lagi peserta
didik yang belum tuntas.
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ANALISIS KEMAMPUAN PEMBUKTIAN
MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN INDUKSI
MATEMATIKA PADA SISWA KELAS XII.IA.5 SMAN 1
LILIRIAJA
Agusnadi,S.Pd.,M.Pd.
SMAN 1 Liliriaja, Jl. H. Andi Mahmud No. 69 Cangadi, Soppeng; agus_ppsunm@yahoo.com
Absrak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dilaksanakan di SMAN
1 Liliriaja yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan siswa
dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas XII.IA.5 SMAN 1 Liliriaja dalam
pembuktian matematika dengan menggunakan induksi matematika. Subjek penelitian ini
adalah 39 siswa kelas XII.IA.5 SMAN 1 Liliriaja tahun pelajaran 2012/2013. Instrumen
yang digunakan untuk memperoleh skor kemampuan pembuktian matematika dengan
menggunakan induksi matematika adalah soal berbentuk essay dengan cakupan materi
deret, notasi sigma, pertidaksamaan dan konsep habis terbagi. Data yang terkumpul
dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif kualitatif. Berdasarkan
hasil tes yang diujikan diperoleh bahwa rata-rata skor kemampuan menyelesaikan
soal pertidaksamaan adalah 2,4 (25,3%) dari skor maksimun 9,5 (100%), untuk soal
konsep habis terbagi 1,9 (18,1%) dari skor maksimun 10,5 (100%), untuk soal deret
6,7 (70,5%) dari skor maksimun 9,5 (100%) dan untuk soal notasi sigma 6,9 (76,7%)
dari skor maksimun 9,0 (100%). Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam
menyelesaikan pembuktian matematika dengan menggunakan induksi matematika adalah
kesalahan dalam melakukan pemfaktoran suku-suku sejenis, kesalahan dalam operasi
perkalian, kesalahan dalam menyamakan penyebut, kesalahan menyederhanakan bentuk
faktorial.

Kata kunci. pembuktian, induksi matematika

1. Pendahuluan
Dalam matematika dikenal sejumlah teorema, sifat, maupun rumus. Pada awalnya teoremateorema/sifat-sifat/rumus-rumus ditemukan secara induktif (coba-coba, eksperimen,
penelitian). Para matematisi menemukan (menyusun) matematika atau bagiannya itu secara
induktif, tetapi begitu suatu pola, aturan, teorema, rumus yang merupakan generalisasi itu
ditemukan, maka generalisasi itu harus dapat dibuktikan kebenarannya secara umum (deduktif).
Pembuktian secara deduktif ini akan menunjukkan kebenaran bahwa teorema/sifat/rumus ini
berlaku untuk semua keadaan.
Dalam membuktikan suatu teorema, sifat, maupun rumus secara deduktif kita dapat berdasar
kepada teorema, sifat, maupun rumus yang sebelumnya telah dibuktikan kebenarannya.
Oleh karena itu daya kreatifitas yang tinggi untuk menghubungkan teorema, sifat, maupun
rumus yang akan dibuktikan kebenarannya dengan teorema, sifat, maupun rumus yang sudah
dibuktikan kebenarannya sangat diperlukan. Hal inilah yang menjadi kendala bagi seorang
siswa/mahasiswa ketika diminta menunjukkan bukti kebenaran dari suatu teorema, sifat,
maupun rumus.
Salah satu cara pembuktian deduktif yang telah diajarkan dijenjang pendidikan menengah atas
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adalah pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Induksi matematika merupakan
cara membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika yang berhubungan dengan bilangan
asli (Ilham Minggi : 39). Pembuktian dengan menggunakan induksi matematika menuntut
kemampuan siswa untuk menunjukkan kebenaran dari dua langkah yang diperlukan dalam
proses pembuktian dengan menggunakan induksi matematika yaitu :
a.

Menunjukkan bahwa P(1) benar

b. Mengasumsikan bahwa P(n) benar untuk sebarang bilangan asli n dan ditunjukkan bahwa
P(n + 1) juga benar.
Dengan P(n) merupakan suatu pernyataan yang berhubungan dengan bilangan asli. Kebenaran
dari suatu teorema yang berhubungan dengan bilangan asli hanya dapat diterima kebenarannya
apabila langkah (1a) dan (2b) telah dilakukan dengan benar.
Pada umumnya siswa sering mengalami kesulitan dalam membuktikan kebenaran dari langkah
ke-2. Salah satu penyebabnya adalah kekurangmampuan siswa dalam mengarahkan suatu
bentuk ke bentuk yang akan ditunjukkan kebenarannya dengan berdasar kepada bentuk yang
telah diasumsikan benar. Akibatnya suatu teorema yang berhubungan dengan bilangan asli
tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara deduktif oleh siswa. Padahal menurut teori Piaget
siswa yang berada pada tahap operasi formal (12 tahun ke atas) salah satu cirinya adalah sudah
mampu membuktikan secara deduktif.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis meneliti kemampuan siswa dalam membuktikan
secara deduktif dengan menggunakan induksi matematika dengan judul Analisis Kemampuan
Pembuktian Matematika dengan menggunakan Induksi Matematika siswa kelas XII.IA.5
SMAN 1 Liliriaja.

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang
menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
a.

Bagaimana tingkat kemampuan pembuktian matematika siswa kelas XII.IA.5 SMAN 1
Liliriaja dengan menggunakan Induksi matematika.

b. Kesalahan-kesalahan apa sajakah yang dilakukan siswa kelas XII.IA.5 SMAN 1
LILIRIAJA dalam pembuktian matematika dengan menggunakan induksi matematika.

3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan
secara terperinci dikemukakan sebagai berikut :
a.

Untuk mengetahui tingkat kemampuan pembuktian matematika siswa kelas XII.IA.5
SMAN 1 LILIRIAJA dengan menggunakan Induksi matematika.

b. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa sajakah yang dilakukan siswa kelas XII.
IA.5 SMAN 1 LILIRIAJA dalam pembuktian matematika dengan menggunakan induksi
matematika.
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4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
a. Untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kemampuan dan kesalahankesalahan yang dilakukan siswa kelas XII.IA.5 SMAN 1 LILIRIAJA dalam
pembuktian matematika dengan menggunakan Induksi matematika.
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru matematika dalam upaya meningkatkan
kemampuan siswa dalam membuktikan kebenaran suatu teorema/sifat/ rumus
secara deduktif.

5. Tinjauan Pustaka
Pembuktian dalam Matematika
Teorema adalah pernyataan benar yang dapat dibuktikan dengan serentetan pernyataanpernyataan benar. Pernyataan-pernyataan tersebut dapat berupa definisi, aksioma, dan teorema
yang sudah dibuktikan. Pembuktian teorema haruslah dengan cara deduktif. Logika adalah alat
untuk menganalisis pembuktian. Pembuktian pada dasarnya merupakan penarikan kesimpulan
yang sah dari premis atau premis-premis. Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian
matematika dalam arti luas adalah suatu cara untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan
dari suatu pernyataan matematika yang diberikan.
Kebenaran suatu pernyataan dalam matematika hanya dapat diterima apabila dapat dibuktikan
secara deduktif, yaitu dari hal yang umum digunakan untuk membuktikan hal yang khusus.
Pembuktian yang merupakan kebalikan dari cara deduktif adalah pembuktian secara induktif,
yaitu dari hal yang khusus digunakan untuk membuktikan hal yang umum.
a. Bukti dengan menggunakan Argumentasi langsung
Pembuktian langsung mengasumsikan bahwa p ( x1 , x 2 ,..., x n ) adalah benar sehingga dengan
menggunakan p ( x1 , x 2 ,..., x n ) seperti halnya aksioma, definisi, dan teorema-teorema yang
telah dikembangkan didapatkan secara langsung bahwa q ( x1 , x 2 ,..., x n ) adalah benar. Adapun
jenis-jenis bukti deduktif dengan menggunakan argumentasi langsung adalah sebagai berikut :
1)
2)
3)
4)
5)

Modus Ponens
Implikasi Transitif
Teorema Deduksi
Kontraposisi
Induksi Matematika

b. Bukti dengan Type Kontradiksi
Pembuktian dengan kontradiksi menetapkan (1) dengan mengasumsikan bahwa hipotesis
p benar dan konklusi salah, kemudian dengan menggunakan p dan q seperti juga aksioma,
definisi, dan teorema yang telah diturunkan sebelumnya, menurunkan sebuah kontradiksi.
Adapun jenis-jenis bukti deduktif dengan menggunakan argumentasi langsung adalah sebagai
berikut :
1) Contoh Kontra (Counter Example)
2) Bukti Tak Langsung
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Induksi Matematika
Induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian yang absah dalam matematika
berkenaan pada pembuktian untuk proposisi-proposisi yang berlakuannya untuk setiap bilangan
asli atau untuk setiap anggota himpunan bagian yang tak hingga (infinite) dari himpunan
bilangan asli. Dengan induksi matematika kita dapat mengurangi pembuktian bahwa semua
bilangan asli termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan jumlah langkah terbatas.
a. Sifat Terurut Sempurna ( well-ordering) dari himpunan Bilangan Asli N
Setiap himpunan bagian tak kosong dari N mempunyai anggota terkecil. Pernyataan di atas
dapat diungkapkan lebih rinci sebagai berikut:
Jika S himpunan bagian dari N ( S ⊆ N ) dan S tidak sama dengan himpunan kosong
(
S ≠ φ ) maka terdapat m S sehingga m ≤ k , ∀ k S (baca: m lebih kecil sama dengan k
untuk setiap k elemen S). Berdasarkan sifat di atas, diturunkan prinsip induksi matematika
b. Prinsip Induksi Matematika
Jika S himpunan bagian dari N yang mempunyai sifat :
i) 1 Є S
ii) Jika k Є S maka (k+1) Є S
Maka S = N
Bukti:
Diandaikan S ≠ N . Jadi N − S ≠ φ . Menurut Well Ordering Property, N\S mempunyai
elemen terkecil, katakan m. Karena 1 S maka m > 1. Ini berarti (m -1) juga merupakan
bilangan asli. Karena m bilangan terkecil dalam N \ S, maka m ∉ S
Selanjutnya karena m bilangan terkecil di dalam N \ S, maka (m − 1) ∉ N \ S. Ini berarti (m
-1) di S. Menurut (ii), karena k = m – 1 di S maka k + 1 = m juga di S.Hal ini bertentangan
dengan m ∉ S .....(*).
Pengandaian bahwa S ≠ N melahirkan suatu kontradiksi.
Jadi seharusnya S = N
Prinsip induksi matematika di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:
Misalkan P(n) merupakan suatu pernyataan tentang n untuk ∀ n ∈ N . Jika P(n) memenuhi
1) P(1) benar.
2) P(k) benar mengakibatkan P(k+1) benar
maka P(n) benar untuk ∀ n ∈ N
Langkah (1) disebut basis (dasar) induksi dan langkah (2) disebut langkah induksi. Langkah
induksi berisi asumsi (andaian) yang menyatakan bahwa P(n) benar. Asumsi tersebut
dinamakan hipotesis induksi. Basis induksi digunakan untuk memperlihatkan bahwa
pernyataan tersebut benar bila n diganti dengan 1 yang merupakan bilangan asli tekecil.
Kemudian kita harus memperlihatkan bahwa P ( n ) → P ( n + 1 ) benar untuk semua bilangan
asli. Untuk membuktikan implikasi tersebut benar untuk semua bilangan asli n , kita perlu
menunjukkan bahwa P(n + 1) tidak mungkin salah bila P(n) benar. Hal ini diselesaikan dengan
cara memperlihatkan bahwa berdasarkan hipotesis P(n) maka P(n + 1) juga harus benar.
Basis induksi tidak harus diambil n = 1, tetapi dapat diambil sesuai dengan permintaan pada
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proposisi yang ingin dibuktikan. Misalkan akan dibuktikan bahwa P(n) benar untuk setiap
bilangan asli n º k, maka langkah-langkah pembuktiannya dengan induksi matematika sebagai
berikut :
Langkah (1) : ditunjukkan bahwa P(k) benar
Langkah (2) : diasumsikan bahwa P(n) benar untuk suatu bilangan asli n>k dan ditunjukkan
bahwa P(n + 1) benar.
Selanjutnya disimpulkan bahwa P(n) benar untuk setiap bilangan asli n º k.
Dalam pembuktian dengan menggunakan induksi matematika, kita tidak boleh mengabaikan
langkah (1) yaitu basis induksi, sebab dengan pengabaian tersebut dapat mengakibatkan suatu
kesimpulan yang salah.

6. Metodologi Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di kelas XII.IA.5
SMAN 1 Liliriaja Kabupaten Soppeng pada tahun pelajaran 2012/2013 dengan jumlah sampel
39 siswa. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan cluster sampling dengan memilih
satu kelas sebagai kelas sampel. Variabel dalam penelitian ini adalah kemampuan pembuktian
matematika dengan menggunakan induksi matematika sedangkan instrumen yang digunakan
untuk memperoleh skor kemampuan pembuktian matematika dengan menggunakan induksi
matematika adalah soal yang berbentuk essay dengan cakupan materi deret, notasi sigma,
pertidaksamaan dan konsep habis terbagi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan analisis statitik deskriptif.

7. Hasil Penelitian
Untuk melihat sejauh mana kemampuan pembuktian matematika dengan menggunakan
induksi matematika siswa kelas XII.IA.5 SMAN 1 LILIRIAJA dapat dilihat dari kemampuan
siswa menunjukkan kebenaran dari dua langkah yang diperlukan dalam pembuktian dengan
menggunakan Induksi Matematika yaitu langkah basis induksi dan langkah induktif. Berikut
ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari pengolahan data
dengan menggunakan statistik deskriptif.
Tabel 1. Statistik skor kemampuan pembuktian langkah induktif pada bentuk deret, notasi
sigma, pertidaksamaan dan konsep habis terbagi
Statistik

Nilai Statistika
4
5
39
39

Jumlah Responden

1
39

2
39

3
39

6
39

7
39

8
39

Skor Maksimum ideal

9.5

11.5

9.0

9.5

9.5

10.0

10.0

10.0

Skor Minimum ideal

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Skor Tertinggi

9.5

11.5

9.0

4.0

4.0

8.5

5.5

7.5

Skor Terendah

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Rata-rata

6.7

5.4

6.9

2.4

2.0

3.3

1.9

3.9

Standar Deviasi

2.8

2.4

2.0

1.0

1.1

1.9

1.1

1.8
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Tabel 2. Distribusi frekuensi dan persentase skor kemampuan pembuktian langkah induktif
induktif pada bentuk deret, notasi sigma, pertidaksamaan dan konsep habis terbagi

Sangat Rendah

1
4

Frekuensi
2
3
6
0

4
33

1
10.2

Persentase
2
3
15.4
0.0

4
84.6

35 - 54

Rendah

3

23

6

6

7.7

58.9

15.4

15.4

55 - 64

Sedang

6

4

7

0

15.4

10.3

17.9

0.0

65 - 84

Tinggi

14

4

10

0

35.9

10.3

25.6

0.0

85 - 100

Sangat tinggi

12

2

16

0

30.8

5.1

41.1

0.0

Persentase
Skor
0 - 34

Kategori

Tabel 3. Distribusi frekuensi dan persentase skor kemampuan pembuktian langkah induktif
induktif pada bentuk deret, notasi sigma, pertidaksamaan dan konsep habis terbagi

Sangat Rendah

5
35

Frekuensi
6
7
15
37

8
10

5
89.7

Persentase
6
7
38.5
90.8

8
25.6

35 - 54

Rendah

4

19

1

20

10.3

48.7

2.6

51.3

55 - 64

Sedang

0

4

1

5

0.0

10.2

2.6

12.8

65 - 84

Tinggi

0

0

0

4

0.0

0.0

0.0

10.3

85 - 100

Sangat tinggi

0

1

0

0

0.0

2.6

0.0

0.0

Persentase
Skor
0 - 34

Kategori

Pada tabel 1, 2 dan 3 dapat dilihat bahwa skor rata-rata kemampuan pembuktian langkah
induktif pada materi bentuk deret yang dicapai siswa pada kelas XII.IA.5 SMAN 1 Liliriaja
pada soal no.1 adalah 6.7 (70.5%) dari skor maksimum ideal 9.5 (100 %) dengan standar
deviasi 2.8. Sedangkan untuk soal no.6 skor rata-rata yang dicapai siswa adalah 3.3 (33 %)
dari skor maksimum ideal 10.0 (100 %) dengan standar deviasi 1.9. Dari hasil skor rata-rata ini
menunjukkan bahwa kemampuan pembuktian langkah induktif pada soal no.1 berada dalam
kategori tinggi dan pada soal no.6 berada dalam kategori rendah.
Skor rata-rata kemampuan pembuktian langkah induktif pada meteri notasi sigma siswa kelas
XII.IA.5 SMAN 1 LILIRIAJA pada soal no.2 adalah 5.4 (46.9 %) dari skor maksimum ideal
11.5 (100%) dengan standar deviasi 2.4. Sedangkan untuk soal no.3 skor rata-ratanya adalah
6.9 (76.7%) dari skor maksimum ideal dengan 9.0 (100%) dengan standar deviasi 2.0. Dari
hasil skor rata-rata ini menunjukkan bahwa kemampuan pembuktian langkah induktif siswa
kelas XII.IA.5 SMAN 1 LILIRIAJA pada soal no.2 berada dalam kategori rendah dan pada
soal no.3 berada dalam kategori tinggi
Skor rata-rata kemampuan pembuktian langkah induktif pada materi bentuk pertidaksamaan
Siswa Kelas XII.IA.5 SMAN 1 LILIRIAJA pada soal no.4 adalah 2.4 (25.3%) dari skor
maksimum ideal 9.5 (100%) dengan standar deviasi 1.0. Sedangkan untuk soal no.5 skor
rata-ratanya adalah 2.0 (21.1%) dari skor maksimum ideal 9.5 (100%) dengan standar deviasi
1.1. Dari hasil skor rata-rata yang dicapai siswa kedua soal yang berbentuk pertidaksamaan ini
menunjukkan bahwa kemampuan pembuktian langkah induktif siswa kelas XII.IA.5 SMAN
1 LILIRIAJA berada pada kategori rendah.
Skor rata-rata kemampuan pembuktian langkah induktif pada materi konsep habis terbagi
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Siswa Kelas XII.IA.5 SMAN 1 LILIRIAJA pada soal no.7 adalah 1.9 (18.1%) dari skor
maksimum ideal 10.5 (100%) dengan standar deviasi 1.1. Sedangkan untuk soal no.8 skor
rata-ratanya adalah 3.9 (39%) dari skor maksimum ideal 10.0 (100%) dengan standar deviasi
1.8. Dari hasil skor rata-rata ini menunjukkan bahwa kemampuan pembuktian langkah induktif
siswa kelas XII.IA.5 SMAN 1 LILIRIAJA pada soal no.7 berada dalam kategori sangat rendah
dan pada soal no.8 berada dalam kategori rendah.
Dalam penelitian ini juga dianalisis setiap jawaban siswa yang salah dari siswa kelas XII.
IA.5 SMAN 1 Liliriaja dalam menyelesaikan tes kemampuan pembuktian matematika
dengan menggunakan induksi matematika. Beberapa temuan tentang kesalahan siswa dalam
membuktikan pernyataan yang berbentuk deret yaitu kesalahan dalam melakukan pemfaktoran
suku-suku sejenis, kesalahan dalam operasi perkalian dan kesalahan dalam mengiterpretasikan
hasil yang diproleh pada pembuktian langkah ke-2. Kesalahan siswa dalam membuktikan
pernyataan yang berbentuk notasi sigma yaitu kesalahan dalam menyamakan penyebut pecahan,
kesalahan dalam menfaktorkan. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal
yang berbentuk pertidaksamaan dan konsep habis terbagi adalah membuktikan langkah
induktif.

8. Kesimpulan
a.

Tingkat kemampuan pembuktian matematika siswa kelas XII.IA.5 SMAN 1 Liliriaja
dengan menggunakan induksi matematika untuk soal berbentuk pertidaksamaan, konsep
habis terbagi dan deret pangkat berada dalam kategori rendah, sedangkan untuk soal
berbentuk dalam bentuk notasi sigma berada dalam kategori tinggi.

b. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas XII.IA.5 SMAN 1 Liliriaja dalam
menyelesaikan pembuktian matematika dengan menggunakan induksi matematika adalah
kesalahan dalam melakukan pemfaktoran suku-suku sejenis, kesalahan dalam operasi
perkalian, kesalahan dalam menyamakan penyebut, kesalahan menyederhanakan bentuk
faktorial.

9. Saran
a.

Diharapkan sebelum mengajarkan suatu materi pelajaran hendaknya terlebih dahulu
mengingatkan kembali pengetahuan dasar yang harus diketahui atau dimiliki siswa
sebelum melangkah ke pelajaran berikutnya terutama dalam hal pembuktian

b. Diharapkan siswa lebih banyak mengerjakan soal-soal latihan matematika baik secara
individu maupun kelompok, utamanya soal –soal yang berkaitan dengan pembuktian yang
menutut kemampuan berfikir siswa dalam menerapkan yang diperlukan dalam proses
pembuktian.
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BELAJAR MATEMATIKA BERBASIS JARI BERSAMA
SISWA TUNANETRA DI SLB NEGERI BONTANG
Anissaa Alhaqqoh Darwis
SLB Negeri Bontang, Jl. Kapten Piere Tendean Kel. Bontang Kuala, Bontang
anissazulfahmi@gmail.com

Abstrak. Sebagian besar siswa tunanetra cenderung memilih pelajaran yang bersifat
hapalan dan menghindari pelajaran berhitung demikian pula siswa tunanetra di SLB
Negeri Bontang. Hal ini dimungkinkan karena metode berhitung yang selama ini diajarkan
kepada mereka kurang memperhatikan kebutuhansiswa akanpengalamankonkret,
pengalaman memadukan, serta berbuat dan bekerja dalam belajar. Untuk itu, penulis
kemudian mengenalkan perpaduan berbagai metode berhitung cepat berbasis jari
tangan dan kaki. Sehingga siswa merasa terlibat langsung dalam pembelajaran. Dengan
memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran tunanetra yaitu prinsip individual, prinsip
kekonkritan/ pengalaman keinderaan, prinsip totalitas, dan prinsip aktivitas mandiri.
Pembelajaran matematika berlangsung lebih menyenangkan dan siswa tunanetra lebih
termotivasi untuk belajar.
Kata Kunci : Matematika, Jari, Tunanetra.

1. Pendahuluan
Tunanetra merupakan bagian dari bangsa ini yang telah dijamin haknya berdasarkan undangundang. Kepada mereka diberikan bekal pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan
kemampuannya untuk hidup di masa depan bersama warga negara lainnya. Salah satu ilmu
yang perlu dipelajari tunanetra adalah matematika, karena merupakan ilmu universal yang
mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai
disiplin dan memajukan daya pikir manusia.
Namun pada kenyataannya, matematika merupakan pelajaran yang kurang disukai karena
berdasarkan pengalaman penulis bersama siswa tunanetra selama kurang lebih 15 tahun,
hampir semua siswa lebih memilih pelajaran yang bersifat hapalan dan menghindari pelajaran
berhitung. Hal ini tentu merupakan dampak dari keterbatasannya. Selain itu, kemungkinan
besar, siswa tidak merasakan hubungan dirinya dengan matematika itu. Siswa dan matematika
seolah-olah bagian yang terpisahkan, mereka hanya ditugaskan mengutak-atik angka dengan
menggunakan alat bantu tanpa melibatkan seluruh potensi yang ada pada dirinya secara
maksimal.
Penulis merefleksi hal tersebut sebagai sebuah tugas yang belum terselesaikan, sehingga
merasa perlu untuk terus mencari beberapa alternatif lain untuk menyatukan siswa dengan
proses berhitung dalam matematika. Dari beberapa alternatif tersebut, akhirnya penulis
menemukan sebuah metode berhitung yang unik, menyenangkan, dan sangat praktis dari
sebuah situs matematika yaitu menggunakan jari tangan sehingga para ahli matematika itu
menyebutnya math finger. Mengapa hal ini tidak penulis cobakan kepada siswa? Bukankah
semua siswa tunanetra di kelas penulis memiliki jari tangan yang lengkap? Pertanyaan ini
semacam ini selalu muncul.
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Hingga akhirnya, pada awal tahun 2013 yang lalu, penulis mencoba menggabungkan
beberapa metode berhitung cepat dari berbagai referensi yang telah penulis pelajari dengan
basis kemampuan menggunakan jari kedua tangan dan kaki. Sejak mula dikenalkan sampai
saat ini, siswa tunanetra yang mempunyai kemampuan paling rendahpun mulai menyukai
pelajaran berhitung. Bahkan di luar jam matematikapun, siswa tunanetra saling memberi soal
untuk mengadu kecepatan berhitung. Hal ini merupakan hadiah yang membahagiakan bagi
penulis sebagai gurunya karena usaha yang dilakukan ternyata membuahkan hasil setidaknya
menimbulkan rasa suka terhadap pelajaran yang selama ini tidak mereka sukai.
Melalui karya tulis ini penulis ingin membagi pengalaman tentang pengajaran matematika
yang efektif dan menyenangkan bagi siswa tunanetra dengan memanfaatkan potensi yang
masih ada pada dirinya yaitu jari tangan dan kaki. Untuk itu, maka penulis memberi judul
„Belajar Matematika Berbasis Jari Bersama Siswa Tunanetra di SLB Negeri Bontang‰.
Tujuan penulisan karya ini antara lain:
a.

Merupakan salah satu ide kreatif dan inovatif dalam pembelajaran matematika untuk
mengoptimalkan kemampuan siswa tunanetra,

b. Menimbulkan motivasi belajar dan rasa suka siswa terhadaap pelajaran matematika,
c.

Untuk membagi pengalaman dengan guru-guru PLB dalam bidang pengajaran matematika
khususnya bagi siswa tunanetra,

d. Mengajak para guru untuk mengarahkan kemampuan siswa secara optimal dengan segala
upaya kreatif yang tak kenal putus asa.
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari karya tulis ini, antara lain:
a.

Bagi siswa: mengalami peningkatan kemampuan berhitung sertalebih termotivasi untuk
belajar matematika karena merasa satu kesatuan dengan pembelajaran.

b. Bagi sekolah: karya tulis ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan mengajar
untuk mendorong pihak sekolah dalam pengembangan pembelajaran, dapat dijadikan
sebagai model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah.
c.

Bagi penulis: karya ini dapat dijadikan dasar acuan untuk melaksanakan pembelajaran
yang lebih baik, lebih kreatif dan inovatif di masa datang.

2. Kajian Pustaka
Seiring dengan kemajuan ilmu teknologi, rahasia alampun semakin terungkap. Bahkan
matematikapun cenderung kembali ke alam, misalnya dengan menggunakan alat yang tidak
perlu dibeli yaitu 10 jari tangan dan 10 jari kaki. Semakin dalam ilmu yang didapat maka
semakin mendekatkan kita pada tujuan penciptaan manusia semula, yaitu untuk bersyukur
kepada Allah. Dengan berdasarkan kepada tauhid dan pendekatan ruhiyah semacam ini,
pembelajaran apapun yang diberikan kepada siswa tunanetra akan terasa mudah untuk
dijalankan.
Pada umumnya, setiap manusia memiliki 10 jari tangan dan 10 jari kaki, demikian pula halnya
dengan tunanetra. Posisi jari kita dapat dimisalkan sebagai urutan 10 bilangan asli pertama,
yaitu : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan posisi jari kaki kita dapat dimisalkan sebagai urutan 10
bilangan asli berikutnya, yaitu: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Secara lebih jelas dapat
dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 1. Posisi jari tangan dan kaki dalam bilangan asli
Posisi bilangan asli pada jari-jari kita ternyata menyimpan banyak rahasia yang dapat
membantu kita menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan berhitung. Beberapa rahasia
tersebut antara lain untuk:

Membandingkan Bilangan
Posisi 1 berada di sebelah kiri 2. Demikian pula 2 berada di sebelah kiri 3 begitu seterusnya.
Hal ini berarti bahwa 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 3. Demikian seterusnya.
Dalam matematika, pernyataan lebih kecil dari dilambangkan dengan „<‰ dan lebih besar
dilambangkan dengan „>‰. Karena 1 lebih kecil dari 2 dan 2 lebih kecil dari 3, maka dapat
ditulis 1 < 2 atau 2 > 1 dan 2 < 3 atau 3 > 2. Dalam matematika, letak bilangan sering dituliskan
pada sebuah garis bilangan sebagai berikut:

Melalui penggunaan posisi jari, siswa tunanetra cukup menggunakan jari-jarinya dalam
menentukan besar dan kecilnya bilangan. Contoh: isilah dengan tanda < atau > pada 51 ...
55. Apabila angka paling depan sama besar seperti soal di atas, maka siswa cukup ditugaskan
memeriksa bilangan paling akhir (satuan).
Pada soal tersebut angka satuan adalah 1 dan 5. Perhatikan posisi jari, 1 berada di sebelah kiri
5 berarti 1 lebih kecil dari 5. Dengan demikian 1 < 5, artinya 51 < 55.

Penjumlahan Bilangan
Contoh. Berapakah 7 + 9 ?

Gambar 2. Cara menjumlahkan dengan jari tangan dan kaki
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Bagaimana bila penjumlahan pada bilangan puluhan? Pada saat penjumlahan puluhan siswa
hendaknya telah memahami konsep nilai tempat bilangan sampai dengan puluhan, demikian
pula halnya bila penjumlahan ratusan kepada siswa telah ditanamkan konsep ratusan. Demikian
seterusnya, sehingga memudahkan guru dan juga siswa untuk mempelajari bagian berikutnya.
Contoh. Berapakah 85 + 7 ?

Gambar 3 : Cara menjumlahkan bilangan puluhan dengan jari tangan dan kaki

Pengurangan Bilangan
Contoh. 38 – 16 = 22

Gambar 4. Cara mengurangkan bilangan
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3. Metodologi Penelitian
Rancangan Penelitian
Langkah-langkah pelaksanaan PTK sebagai berikut:

Gambar 5. Diagram Langkah-langkah Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam bentuk penelitian tindakan kelas.
Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru didalam kelasnya sendiri
melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil
belajar siswa menjadi meningkat (Wardani 2006:14).
Penelitian tindakan terdiri dari empat komponen pokok yang saling berhubungan secara
prosedural, sebagaimana disampaikan oleh Suharsimi Arikunto (2007:16) yaitu : (1)
perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Desain penelitian tindakan
kelas ini terdiri dari 2 (dua) siklus dan masing-masing siklus dilakukan selama 2 (dua) kali
pertemuan.

Pelaksanaan Pembelajaran
Pembelajaran dilaksanakan sesuai skenario yang telah disusun terdiri dari dua siklus penelitian
dalam pembelajaran yang masing-masingnya 2 kali pertemuan, dalam setiap pertemuan
terdapat tiga kegiatan yaitu kegiatan awal berupa appersepsi dan penjelasan singkat tentang
tujuan pembelajaran, kegiatan inti merupakan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan, dan kegiatan penutup yang merupakan penyimpulan serta
menutup semua kegiatan pembelajaran.

Pengumpulan dan Analisis Data
a. Observation (Pengamatan)
Observasi dilakukan oleh teman sejawat (observer) untuk mengetahui segala kegiatan yang
dilakukan oleh guru dan siswa selama berlangsungnya penelitian dari awal sampai akhir
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pembelajaran. Observasi dilakukan untuk memperoleh data aktifitas guru, aktifitas siswa
dan berbagai gejala yang terjadi ketika pembelajaran sedang berlangsung. Pada observasi ini
digunakan lembar pengamatan yang telah ditetapkan yaitu observasi untuk siswa, dan guru.
b. Reflection (refleksi)
Pada tahap ini hasil observasi dan evaluasi dikumpulkan dan dianalisis. Dari hasil tersebut
dilakukan refleksi apakah kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana dan telah
mencapai tujuan , jika ada hal-hal yang belum sesuai maka diperbaiki dalam pertemuan
berikutnya. Hasil analisis dan refleksi ini akan dipergunakan sebagai acuan apakah tujuan
sudah tercapai/cukup kalau belum apakah perlu dilanjutkan sikulus berikutnya atau dianggap
cukup.
c.

Indikator Keberhasilan

Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila rata-rata nilai tidak kurang dari 70 dengan 75%
siswa memperoleh nilai minimal 70,0 dalam mengerjakan soal tes secara tertulis. Menurut
Sudijono dalam Kartini (2012) untuk menganalisis data digunakan rumus:
P=

F
× 100%
N

(1)

Keterangan:
F = frekuentasi yang sedang dicari persentasenya,
N = number of case (banyaknya item yang diteliti),
P = persentase.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Deskripsi Hasil Penelitian
Pelajaran matematika berbasis jari kemudian dilaksanakan sesuai dengan skenario yang
sudah disusun sebelumnya. Data-data yang diperoleh merupakan hasil observasi terhadap
pembelajaran yang dilakukan rekan sejawat dan nilai hasil belajar setelah siswa mengikuti
pembelajaran (post-test).

Analisis Hasil Penelitian
Melalui penggunaan rumus persentase penelitian terhadap hasil observasi dalam pembelajaran
diperoleh hasil dengan rekapitulasi sebagai berikut :
Tabel 1. Rekapitulasi Persentase Keaktifan Guru dan Siswa
dalam Pelajaran Matematika Berbasis Jari
NO
1.
2.
3.
4.

SESI
Siklus I Pertemuan ke-1
KD : Mengurutkan Bilangan Bulat
Siklus I Pertemuan ke-2
KD : Menjumlahkan Bilangan Bulat
Siklus II Pertemuan ke-1
KD : Mengurangkan Bilangan Bulat
Siklus II Pertemuan ke-2
KD : Melakukan Hitung Campuran

GURU

SISWA

50%

60%

57%

69%

53%

64%

48%

54%
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Dalam bentuk diagram garis, data tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 6. Diagram Persentase Keatifan Guru dan Siswa Dalam Pelajaran Matematika Berbasis Jari
Dari data-data beserta hasil pengolahan tentang keaktifan guru dan siswa dalam pembelajaran
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan metode berbasis
jari dapat memotivasi siswa untuk aktif dalam belajar, sehingga guru lebih berperan sebagai
fasilitator yang mengarahkan proses bukan sebagai sentral dari pembelajaran.
Data persentase pemahaman siswa terhadap pembelajaran di atas direkapitulasi sebagai
berikut:
Tabel 2. Rekapitulasi Persentase Nilai Hasil Belajar
Dalam Pelajaran Matematika Berbasis Jari
NO
1.
2.
3.
4.

SESI
Siklus I Pertemuan ke-1
KD : Mengurutkan Bilangan Bulat
Siklus I Pertemuan ke-2
KD : Menjumlahkan Bilangan Bulat
Siklus II Pertemuan ke-1
KD : Mengurangkan Bilangan Bulat
Siklus II Pertemuan ke-2
KD : Melakukan Hitung Campuran

SUBJEK PENELITIAN
Dd
MR
SW
75%

60%

77%

70%

65%

76%

75%

65%

80%

73%

68%

81%

Menggunakan diagram garis, maka data persentase pemahaman siswa tersebut disajikan
sebagai berikut:
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Gambar 7. Diagram Persentase Pemahaman Siswa Terhadap Pelajaran Matematika Berbasis
Jari
Berdasarkan analisis data hasil belajar siswa di atas dan diskusi bersama rekan sejawat serta
indikator keberhasilan bahwa penelitian ini dinyatakan berhasil apabila rata-rata nilai tidak
kurang dari 70 dengan 75% siswa memperoleh nilai minimal 70,0 dalam mengerjakan soal
tes secara tertulis, maka disimpulkan bahwa pembelajaran matematika berbasis jari berhasil
memotivasi siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan mampu meningkatkan
pemahaman siswa terhadap pelajaran matematika, khususnya standar kompetensi bilangan.
Melalui penggunaan metode berbasis jari ini, prinsip-prinsip belajar bagi siswa tunanetra
seperti Prinsip Individual, Prinsip kekonkritan/ pengalaman penginderaan, Prinsip totalitas,
dan Prinsip aktivitas mandiri (selfactivity) dapat terpenuhi.

5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari hasil pelaksanaan PTK dengan pembelajaran
matematika berbasis jari bagi siswa tunanetra di SLB Negeri Bontang adalah sebagai berikut
: a. Persentase keaktifan siswa lebih tinggi daripada persentase guru dalam setiap pertemuan
Siklus I maupun II, b. Peroleh nilai hasil belajar matematika berbasis jari menunjukkan
lebih dari 75% di atas 70, c. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran dan tes hasil belajar
siswa beserta pengolahannya, dapat disimpulkan bahwa metode matematika berbasis jari
dapat memotivasi keaktifan siswa untuk belajar dan membantu pemahaman siswa terhadap
pembelajaran.

Saran
Metode matematika berbasis jari dapat digunakan sebagai alternatif untuk membantu
meningkatkan motivasi siswa tuanetra agar aktif dan terlibat dalam pelajaran matematika
dengan standar kompetensi bilangan.
Penelitian tindakan kelas perlu dilakukan oleh semua guru untuk dapat memperbaiki kualitas
pembelajaran, sehingga akan memperoleh hasil belajar secara optimal.
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PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI
STRATEGI REACT UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS DAN
HASIL BELAJAR SISWA KELAS XII IPA MA NEGERI 1
LUBUKLINGGAU TAHUN 2014/2015
Annisah
MA Negeri 1 Lubuklinggau, Jl. Jenderal Sudirman No. 2, Lubuklinggau;
annisahmpd@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang bertujuan
untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan hasil belajar siswa dan
mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran matematika siswa kelas XII IPA 2 MA Negeri
1 Lubuklinggau Tahun Pelajaran 2014/2015 melalui strategi REACT. Subjek dalam
penelitian ini yaitu kelas XII IPA 2 yang berjumlah 38 siswa. Penelitian dilaksanakan
dalam 2 siklus yang masing-masing terdiri dari 3 kali pertemuan. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian adalah tes dan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran,
dokumen dan catatan lapangan. Kemampuan penalaran matematis dilihat dari hasil tes
akhir siklus setiap siswa, sedangkan observasi pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan
oleh guru matematika kelas X yang bertindak sebagai observer saat pelaksanaan tindakan
berlangsung. Analisis data hasil tes dan observasi pada penelitian tindakan kelas ini
menggunakan statistik sederhana yaitu mencari persentase nilai keseluruhan hasil tes dan
observasi yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukan peningkatan dari siklus I
dengan nilai kemampuan penalaran matematis 28,7 dan nilai rata-rata hasil belajar 72,6
sedangkan pada siklus II nilai kemampuan penalaran matematis menjadi 32,5 dan nilai
rata-rata hasil belajar sebesar 78,7. Walaupun tidak menunjukkan peningkatan yang
signifikan namun strategi REACT telah dapat membantu siswa untuk lebih terlatih dalam
proses menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan
konsep-konsep matematis yang mereka dapatkan.
Kata Kunci. REACT penalaran matematis

1. Pendahuluan
Latar Belakang Masalah
Matematika memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
baik sebagai alat bantu dalam penerapan ilmu lain maupun dalam pengembangan matematika
itu sendiri. Dalam perkembangannya, konsep matematika banyak diperlukan untuk membantu
menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya untuk membantu manusia
dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam.
Demikian pula tujuan yang diharapkan oleh National Council of Teachers Mathematics
(NCTM) dalam pembelajaran matematika. NCTM (2000) menetapkan lima standar kemampuan
matematis yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem
solving), kemampuan komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connection),
kemampuan penalaran (reasoning), dan kemampuan representasi (representation). Kondisi
riil di sekolah menunjukkan hal yang cukup memprihatinkan, karena kemampuan matematis
siswa sebagian masih sangat rendah. Siswa kebanyakan terkendala ketika menyelesaikan
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persoalan matematika terapan yang bersifat problem solving. Hal ini dapat dilihat dari hasil
belajar siswa yang masih belum memuaskan dan sebagian besar siswa lemah dalam proses
menalar soal yang bersifat kontekstual. Secara umum juga terlihat dari hasil penilaian PISA
tahun 2012 yang hanya menempatkan Indonesia di peringkat 64 dari 65 negara peserta. Hal
ini sangat memprihatinkan mengingat hasil penilaian PISA menunjukkan tingkat penalaran
siswa-siswa di Indonesia dalam menerapkan kemampuan matematis dalam menyelesaikan
masalah kontekstual masih sangat rendah bahkan dibandingkan dengan negara-negara Asia
Tenggara.
Dari permasalahan di atas, sangatlah wajar kalau perlu dilakukan suatu strategi yang dapat
meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa guna melatih siswa dalam soalsoal penyelesaian masalah. Namun, kendala yang dihadapi para guru matematika dalam
mengaplikasikan matematika antara lain masih rendahnya kualitas terapan matematikanya dan
penyampaiannya masih terbatas hanya di kalangan komunitas matematika saja.
CORD dan Crawford menyarankan untuk melakukan suatu strategi pembelajaran kontekstual
yang diakronimkan REACT, yaitu Relating(menghubungkan), Experiencing (mengalami),
Applying (menerapkan), Cooperating (bekerjasama), dan Transferring (mentransfer).
Relating (menghubungkan) adalah pembelajaran dengan menghubungkan materi yang sedang
dipelajarinya dengan konteks pengalaman kehidupan nyata atau pengetahuan yang sebelumnya.
Experiencing (mengalami) merupakan pembelajaran yang membuat siswa belajar dengan
melakukan kegiatan matematika (doing math) melalui eksplorasi, penemuan, dan pencarian.
Berbagai pengalaman dalam kelas dapat mencakup penggunaan manipulatif, aktivitas
pemecahan masalah, dan kegiatan eksperimen dalam laboratorium. Applying (menerapkan)
adalah belajar dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari untuk digunakan,
dengan memberikan latihan-latihan yang realistik dan relevan. Cooperating (bekerjasama)
adalah pembelajaran dengan mengkondisikan siswa agar bekerjasama, sharing, merespon, dan
berkomunikasi dengan siswa lainnya. Dan Transferring (mentransfer) adalah pembelajaran
yang mendorong siswa belajar menggunakan pengetahuan yang telah dipelajarinya ke dalam
konteks atau situasi baru yang belum dipelajari di kelas berdasarkan pemahaman.
Strategi REACT sangat baik digunakan karena pembelajaran menggunakan strategi ini
menuntut siswa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang terus-menerus, berpikir dan
menjelaskan penalaran, mengetahui berbagai hubungan antara tema-tema dan konsep-konsep
bukan hanya sekedar menghafal dan membaca fakta secara berulang-ulang serta mendengar
ceramah dari guru. Dengan demikian siswa memiliki kesempatan untuk membangun sendiri
pengetahuan-pengetahuan baru, berdasarkan pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya.
Dalam pembelajaran matematika, hal ini dapat menjadikan siswa paham lebih mendalam
tentang konsep matematika yang ia pelajari, mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut
dalam menyelesaikan masalah matematika, serta dapat meningkatkan daya penalaran dan
komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang nyata.

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tindakan kelas dengan rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Apakah penerapan strategi REACT dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis
siswa kelas XII IPA MA Negeri 1 Lubuklinggau?
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

63

2. Apakah penerapan strategi REACT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII IPA
MA Negeri 1 Lubuklinggau?
Tujuan penelitian terkait dengan rumusan masalah menjadi:
Melalui strategi REACT dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan hasil
belajar siswa kelas XII IPA MA Negeri 1 Lubuklinggau. Hasil penelitian tindakan kelas ini
diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam
menentukan strategi pembelajaran dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan penalaran
matematis siswa dan hasil belajar siswa. Sementara bagi siswa sebagai cara baru dalam proses
meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dan hasil belajar siswa dan bagi peneliti
sebagai pengembangan pengetahuan tentang penelitian dalam pembelajaran matematika.

2. Kajian Teori
Tujuan Pembelajaran Matematika
Sesuai amanat pasal 38 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) maka setiap sekolah/madrasah mengembangkan kurikulum sekolah (KTSP)
masing-masing. Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada
panduan dari BSNP, dan KTSP serta silabusnya disusun berdasarkan kerangka dasar kurikulum
(yang dimuat pada SI) dan SKL (pasal 16 dan 17 PP Nomor 19 Tahun 2005). Pada SI Mata
Pelajaran Matematika untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dinyatakan bahwa
tujuan mata pelajaran matematika di sekolah adalah agar siswa mampu:
1. memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan
konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah;
2. menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam
membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika;
3. memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model
matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh;
4. mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah;
5. memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa
ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah.
Tujuan itu dapat dicapai dengan baik bila setiap unsur yang terkait dengan pengelolaan
pembelajaran matematika di sekolah memahami makna dari SI dan SKL mata pelajaran
matematika dalam kaitan dengan tujuan mata pelajaran matematika tersebut.

Kemampuan Penalaran Matematis dan Hasil Belajar
Daya nalar siswa dalam mata pelajaran matematika perlu ditumbuhkembangkan. Telah
dijelaskan pada dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004 (Depdiknas, 2004),
penalaran dan komunikasi merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam melakukan
penalaran dan mengkomunikasikan gagasan matematika. Menurut dokumen di atas indikator
yang menunjukkan adanya penalaran antara lain adalah:
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a.

Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar dan diagram.

b. Mengajukan dugaan (conjectures).
c.

Melakukan manipulasi matematika.

d. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa
solusi.
e.

Menarik kesimpulan dari pernyataan.

f.

Memeriksa kesahihan suatu argumen.

g. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi.
proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan.
NCTM (2000) menguraikan bahwa kemampuan penalaran matematis adalah jika siswa
mampu:
a.

mengenal pemahaman dan bukti sebagai aspek yang mendasar dalam matematika;

b. membuat dan menyelidiki dugaan-dugaan matematis;
c.

mengembangkan dan mengevaluasi argumen dan bukti matematis;

d. memilih dan menggunakan berbagai macam pemahaman dan metode pembuktian.
Dari beberapa pendapat di atas, peneliti mengambil indikator penalaran matematis pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

mengidentifikasi pernyataan dan menentukan cara matematis yang relevan dengan
masalah;

b. memberikan penjelasan dengan menggunakan model;
c.

membuat pola hubungan antar pernyataan;

d. membuat pernyataan yang mendukung atau menyangkal argumen (contoh penyangkal).
Sedangkan Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran
dan memperoleh hasil yang optimal setelah mengerjakan soal-soal ulangan harian. Perbedaan
kemampuan siswa berpengaruh kepada hasil belajar siswa karena faktor yang mempengaruhi
hasil belajar siswa pun berbeda-beda.

Pembelajaran dengan Strategi REACT
Menurut Cord (1999) Pembelajaran strategi REACT yang dimaksud di sini adalah strategi
pembelajaran kontekstual yang mencakup relating, experiencing, applying, cooperating dan
transferring. Relating (mengaitkan) adalah belajar dalam konteks pengalaman kehidupan
nyata atau pengetahuan yang sebelumnya. Experiencing (mengalami) merupakan strategi
belajar melalui explorasi, penemuan dan penciptaan. Berbagai pengalaman dalam kelas dapat
mencakup penggunaan kegiatan manipulatif, aktivitas pemecahan masalah dan laboratorium.
Applying (menerapkan) adalah belajar dengan menempatkan konsep-konsep untuk digunakan,
dengan memberikan latihan-latihan yang realistik dan relevan. Cooperating (bekerjasama)
adalah belajar dalam konteks sharing, merespon dan berkomunikasi dengan para pemelajar
lainnya. Kemudian Transferring (mentransfer) adalah belajar dengan menggunakan
pengetahuan dalam yang konteks baru. Strategi REACT ini diterapkan pada materi integral
dengan menggunakan lembar aktivitas siswa dan didukung oleh benda-benda nyata yang ada
di sekitar siswa untuk menerapkan konsep-konsep matematis yang didapat oleh siswa di kelas.
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3. Metode Penelitian
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini di lakukan di kelas XII IPA 2 MA Negeri 1 Lubuklinggau pada semester gasal
tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus - Oktober 2015

Desain penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas di mana setiap langkah memiliki empat
tahap, yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi
(reflecting). Dan penelitian dilakukan dalam dua siklus, Siklus dihentikan apabila kondisi kelas
sudah stabil dalam hal ini jika siswa sudah terbiasa dengan strategi REACT serta data yang
ditampilkan di kelas sudah jenuh dalam arti sudah ada peningkatan kemampuan penalaran
siswa dan hasil belajar siswa.(Wiriaatmaja, 2005:103).

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di atas meliputi pengamatan dengan
menggunakan lembar observasi, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara,
kajian dokumen untuk melihat hasil belajar siswa, serta tes untuk mengukur kemampuan
penalaran matematis siswa.

Teknik Analisis Data
Teknik statistik deskriptif komparatif digunakan untuk data kuantitatif, yakni dengan
membandingkan hasil antarsiklus. Peneliti membandingkan hasil sebelum penelitian dengan
hasil pada akhir setiap siklus. Sedangkan teknik analisis data kemampuan penalaran matematis
siswa menggunakan rubrik penilaian yang dibuat berdasarkan aspek-aspek tentang penalaran
itu sendiri.

Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan peningkatan nilai kemampuan penalaran matematis dan hasil belajar
siswa minimal 60 % siswa mencapai ketuntasan dari KKM yang ditetapkan 78

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus di mana tiap siklus dilaksanakan dalam 3 kali
pertemuan, yaitu 2 kali pertemuan untuk pembelajaran dan 1 kali pertemuan untuk tes.Hasil
penelitian pada siklus I menunjukkan nilai rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa
28,7 secara kualitatif menunjukkan nilai cukup dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa
berada pada nilai 72,5dan siswa yang tuntas 55%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak
siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan belajar yang ditetapkan. Analisis hasil penilaian
dan observasi menunjukkan masih kurangnya kerjasama siswa(cooperating) dan pada proses
menghubungkan (relating) sehingga guru harus lebih banyak fokus dalam membimbing di
proses ini seperti yang tertera pada tabel-tabel berikut:
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Tabel 4.1 Persentase Kemampuan Penalaran Matematis Siswa pada Siklus I

Banyak Siswa
Persentase

Sangat Kurang
Baik

Kurang
Baik

Cukup Baik

Baik

Sangat
Baik

7
19

6
17

18
48

5
14

2
2

Sedangkan tabel hasil belajar siswa ditunjukkan sebagai berikut
Tabel 4.2 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I
Banyak Siswa
Persentase

Tuntas
21
55

Tidak Tuntas
17
45

Pada siklus II hasil penilaian kemampuan penalaran matematis siswa menunjukkan angka 32,5
yang masih masuk pada kategori cukup dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 78,4 dengan
persentase ketuntasan 62%, yang ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4.3 Persentase Kemampuan Penalaran Matematis Siswa pada Siklus II

Banyak Siswa
Persentase

Sangat Kurang
Baik
2
2

Kurang
Baik
6
17

Cukup
Baik
21
56

Baik
4
11

Sangat
Baik
5
14

Tabel 4.4 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Siklus II

Banyak Siswa
Persentase

Tuntas

Tidak Tuntas

24
63

14
37

Hasil belajar siswa pada siklus II diambil dari data ulangan harian ke 2 dengan nilai rata-rata
mencapai 78,4. Secara kuantitatif hasil yang dicapai oleh siswa pada siklus II mengalami
peningkatan dari nilai rata-rata 72,6 menjadi 78,7. Secara kualitatif hasil belajar siswa
juga mengalami peningkatan walaupun belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang
ditetapkan. Berdasarkan data yang didapat dari ulangan harian ke 2 peneliti menggolongkan
siswa berdasarkan kriteria tuntas dan tidak tuntas dengan cara menentukan banyaknya siswa
dan persentasenya pada masing-masing kriteria. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan
kemampuan penalaran matematis dan ketuntasan lebih dari 60% pada hasil belajar.

Pembahasan
Pada siklus I siswa terlihat aktif mengerjakan lembar kerja dan mencoba melaksanakan
apa yang diperintahkan dalam dalam lembar kerja tersebut. Proses pembelajaran diawali
dengan proses relating yaitu penjelasan dari guru tentang konsep integral tak tentu dan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya siswa diberikan lembaran kerja dan
siswa mengerjakan secara berkelompok. Guru menggunakan strategi REACT dalam proses
pengerjaan LAS. Siswa harus memulai memecahkan permasalahan dengan melakukan
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proses relating dan experiencing. Pada proses ini siswa mengeksplorasi permasalahan dan
mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan konsep-konsep yang
mereka dapatkan. Beberapa siswa masih terlihat bingung mengidentifikasi permasalahan dan
merepresentasikan konsep yang akan dipakai, sehingga guru harus membantu mengarahkan
siswa. Kebanyakan siswa masih bermasalah pada proses relating ini, namun setelah diarahkan
mereka mulai mencoba meneruskan ke proses applying sampaikan dengan menemukan solusi
kemudian melakukan proses transferring. Namun belum ada siswa yang bisa sampai pada
proses transferring karena mereka belum terbiasa dengan proses ini. Pada siklus I ini proses
mengkomunikasikan hasil diskusi masih didominasi oleh siswa-siswa yang berkemampuan
tinggi sedangkan yang lain hanya sebatas pendengar saja.
Berdasarkan analisis data pada siklus I kemampuan penalaran matematis yang diharapkan
belum tercapai karena diakibatkan beberapa kekurangan pada pelaksanaan tindakan siklus
I. Kekurangan-kekurangan yang teridentifikasi pada pelaksanaan tindakan siklus I adalah
sebagai berikut: 1) siswa terlihat masih kaku, tegang, dan kurang rileks mengikuti proses
pembelajaran. Ini disebabkan siswa belum terbiasa dengan penerapan strategi REACT dalam
kegiatan pembelajaran. Karena sudah terbiasa dengan kegiatan pembelajaran yang terpusat
pada guru. Hal ini tentunya menjadi penyebab siswa merasakan sesuatu yang baru dalam
lingkungan belajarnya, 2) Kerja sama antar kelompok belum begitu terlihat optimal, beberapa
orang anggota kelompok masih bekerja sendiri-sendiri tanpa berdiskusi dengan sesama
anggota kelompoknya. Namun pada beberapa kelompok sudah terlihat proses diskusinya,
terutama dalam mencari informasi dan memahami petunjuk yang ada di LAS, 3) Masih ada
beberapa kelompok yang agak lambat merespon dalam mengidentifikasi masalah yang harus
diselesaikan, hal ini disebabkan masih belum terlatihnya kemampuan penalaran matematis
siswa dalam kelompok tersebut, sehingga banyak mengajukan pertanyaan- pertanyaan pada
guru. 4) Siswa masih kesulitan dalam proses transferring karena pada langkah ini merupakan
sesuatu yang belum menjadi kebiasaan siswa dalam proses belajar. Hal yang sama terjadi pada
hasil belajar yang menunjukkan nilai ketuntasan belajar yang belum maksimal.

Gambar 1. Kegiatan Belajar Siklus I
Hasil revisi pada siklus I diterapkan kembali di siklus II strategi REACT kembali diberikan oleh
guru dengan menggunakan LAS (Lembar Aktivitas Siswa) dan dari beberapa kali pertemuan
terlihat siswa sudah lebih terbiasa dengan kemandirian pada proses menghubungkan dan
menerapkan, dan kerjasama antar anggota kelompok sudah terlihat lebih baik. Siswa sudah
mulai terbiasa mengidentifikasi permasalahan yang diberikan, walaupun terlihat masih
ada beberapa anggota kelompok yang masih bingung dengan proses identifikasi masalah,
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namun dengan pertanyaan dan dan pengarahan dari guru siswa mulai bisa mengidentifikasi
permasalahan dan melakukan proses experience dan applying. Sebagian siswa sudah bisa
melakukan proses penyelesaian masalah dengan baik dengan dibantu oleh teman kelompoknya.
Siswa masih sering melakukan kekeliruan ketika menentukan grafik fungsi yang merupakan
hasil representasi dari benda nyata ke dalam bidang gambar. Guru sebagai fasilitator agak
sedikit kerepotan dalam menjelaskan pada bagian ini, namun siswa berhasil memahami dan
merepresentasikan objek yang ada dalam permasalahan yang diberikan.

Gambar 2. Kegiatan Belajar Siklus II
Strategi REACT dengan tahapan proses belajarnya, telah dapat menggiring siswa dalam
meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan hasil belajar siswa dilihat dari
meningkatnya nilai kemampuan penalaran matematis dan ketuntasan hasil belajar siswa di
dua siklus.

Keterbatasan penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan masalah waktu, karena tidak begitu banyak waktu yang
tersedia untuk proses presentasi dan pembahasan masalah, sehingga kesulitan bagi guru untuk
lebih mengoptimalkan pembahasan pemecahan masalah dengan konten yang lebih lengkap.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan strategi pembelajaran REACT telah dapat
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian pada
siklus I menunjukkan nilai rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa 22,17 secara
kualitatif menunjukkan nilai cukup dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa berada pada
nilai 72,6 dan siswa yang tuntas 55%. Sedangkan pada siklus II hasil penilaian kemampuan
penalaran matematis siswa menunjukkan angka 25,5 yang masih masuk pada kategori cukup
dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 78,7 dengan presentase ketuntasan 63%.
Strategi REACT dapat dijadikan alternatif bagi guru untuk lebih meningkatkan kemampuan
penalaran matematis dan hasil belajar siswa, dan bagi peneliti lain dapat mengembangkan
penelitian ini pada kemampuan komunikasi dan kemampuan yang lain dengan pokok bahasan
yang berbeda.
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PENGGUNAAN ALAT PERAGA TONGMIN UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYELESAIKAN
PEMBAGIAN BILANGAN BULAT SISWA KELAS VII B
SMP NEGERI 11 BULUKUMBA
Ansar Langnge
SMP Negeri 11 Bulukumba, Desa Balleanging, Bulukumba; pangerangansar@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa
melalaui penggunaan alat peraga Tongmin dalam menyelesaikan pembagian bilangan
bulat dengan cara bersusun. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang
dilaksanakan dalam dua siklus dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan
subyek penelitian siswa kelas VIIB SMP Negeri 11 Bulukumba Tahun ajaran 2015/2016.
Pengumpulan data berupa lembar pengamatan (observasi) dan tes tertulis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam menyelesaikan pembagian bilangan
bulat dengan menggunakan alat peraga Tongmin mengalami peningkatan dari 65,67%
pada siklus I menjadi 77,59% pada siklus II. Hasil belajar siswa dalam menyelesaikan
pembagian bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga Tongmin juga mengalami
peningkatan dari 71,25 pada siklus I menjadi 79,80 pada siklus II (di atas nilai KKM).
Dengan hasil yang diperoleh ini diharapkan Tongmin dapat digunakan sebagai alat peraga
untuk memudahkan siswa melakukan pembagian bilangan bulat.
Kata Kunci. peraga, pembagian bilangan bulat, aktivitas, hasil belajar

1. Pendahuluan
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 disebutkan bahwa matematika
perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar, untuk membekali
peserta didik dengan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta mempunyai
kemampuan bekerja sama (Depdiknas, 2006). Pembelajaran matematika di sekolah dasar
merupakan dasar bagi penerapan konsep matematika pada jenjang berikutnya. Fakta di
lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa kelas VII menyatakan kesulitan untuk
pokok bahasan operasi bilangan bulat. Kenyataan ini juga ditemukan pada siswa kelas VII
SMP Negeri 11 Bulukumba khususnya siswa kelas VII B. Pada tes kemampuan awal sebelum
materi operasi pembagian bulat diajarkan, menunjukkan bahwa rata-rata 43,75%. siswa masih
kurang memahami konsep pembagian. Kesulitan ataupun kendala tersebut disebabkan
karena konsep dasar yang diterima siswa selama belajar di bangku sekolah dasar
belum kuat. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar
masih dalam tahap perkembangan operasional konkret. Menurut Soedjadi (2007) seorang
guru matematika, sesuai dengan perkembangan siswanya, harus mengusahakan agar
fakta, konsep, operasi ataupun prinsip dalam matematika itu terlihat konkret. Melalui
proses abstraksi dan asimilasi, objek matematika dalam pikiran yang bersifat abstrak
tersebut dapat dibantu pemahamannya dengan benda-benda nyata yang sifatnya konkret.
Untuk itu, dalam memahami konsep abstrak, anak memerlukan benda-benda kongkret
sebagai perantara. Dengan penggunaan alat peraga diharapkan konsep-konsep atau ide-ide
dalam matematika yang sifatnya abstrak itu dapat dikaji, dipahami terutama siswa yang
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masih berada tahap berpikir kongkret. Menurut beberapa hasil penelitian, penggunaan alat
peraga menunjang penjelasan konsep matematika. Penelitian yang dilakukan oleh Higgins
dan Suydan (dalam Suherman, 1992:273) memberikan hasil-hasil sebagai berikut berikut: (1)
Secara umum hasil penelitian yang dilaksanakan tersebut mengisyaratkan bahwa alat peraga
berfungsi efektif dalam memotivasi belajar siswa, (2) Terdapat perbandingan keberhasilan
6:1 antara pengajaran yang menggunakan alat peraga dengan yang tidak menggunakannya,
(3) Memanipulasi (mengutak-atik) alat peraga sangat penting bagi siswa, (4) Terdapat sedikit
bukti yang menggambarkan bahwa manipulasi alat peraga hanya berhasil bagi siswa-siswa
tingkat rendah, (5) Gambar dari benda, sebagai alat peraga dalam pengajaran, memiliki
kegunaan yang tidak jauh dari bendanya sendiri. Berdasarkan temuan dan kajian teori di atas
maka perlu dirancang media berupa alat peraga sebagai alat bantu memahami konsep
dasar pembagian bilangan bulat. Penulis mencoba merancang alat peraga yang membantu
konsep pembagian bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga Tongmin. Masalah
dalam penelitian dibatasi untuk hal-hal berikut:
a.

Subyek penelitian adalah Siswa Kelas VII B SMP Negeri 11 Bulukumba Tahun ajaran
2015/2016.

b. Materi yang disampaikan adalah pembagian bilangan bulat positif dengan positif yang
diselesaikan dengan cara bersusun dan tanpa sisa.
c.

Aktivitas yang diteliti adalah aktivitas belajar matematika.

d. Kemampuan siswa yang dimaksud adalah hasil belajar siswa dalam menyelesaikan
pembagian bilangan bulat positif dengan positif yang diselesaikan dengan cara bersusun.
Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah dengan menggunakan alat peragaTongmin dapat
meningkatkan aktivitas siswa Kelas VII B SMP Negeri 11 Bulukumba dalam menyelesaikan
pembagian bilangan bulat dengan cara bersusun? Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan
penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa Kelas VII B SMP Negeri
11 Bulukumba dalam menyelesaikan pembagian bilangan bulat dengan cara bersusun.
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
a.

Untuk memudahkan siswa yang masih kesulitan karena kurang menguasai perkalian agar
tidak ketinggalan dalam melakukan operasi pembagian bilangan dengan cara bersusun
menggunakan Tongmin serta merangsang aktivitas belajar siswa.

b. Sebagai bahan masukan bagi guru mata pelajaran maematika bahwa alat peraga Tongmin
merupakan salah satu alat peraga yang dapat digunakan dalam proses mengajarkan
pembagian bilangan bulat secara bersusun.
c.

Sebagai sumbang saran dan pemikiran bagi dunia pendidikan agar menggunakan alat
peraga Tongmin dalam mengajarkan operasi pembagian bilangan bulat dengan cara
bersusun.

2. Landasan Teori
Hasil Belajar
Belajar adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan
belajar dapat berlangsung di mana saja, baik itu di sekolah, di keluarga dan di masyarakat
disadari atau tidak disadari. Proses belajar akan tercermin pada hasil belajar. Hasil belajar
merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya seorang siswa dalam proses belajar mengajar.
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Bloom, dalam Abadi (2005:2) mengklasifikasikan hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu ranah
kognitif, afektif dan psikomotorik. Ranah kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir. Ranah
afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan
penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Sedang ranah psikomotorik berorientasi pada
ketrampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh, atau tindakan (action) yang
memerlukan koordinasi syaraf dan otot. Ketiga hasil belajar tersebut dalam diri siswa tidak
berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan. Hasil belajar terdiri dari informasi verbal,
keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap dan siasat kognitif. Pendapat lain tentang
hasil belajar dikemukakan oleh Briggs (dalam Umar, 2008:7) yang mengatakan bahwa hasil
belajar adalah seluruh kecakapan dan hasil yang dicapai melalui proses belajar mengajar di
sekolah yang dinyatakan dengan angka-angka atau nilai-nilai berdasarkan tes hasil belajar.
Dengan demikian hasil belajar siswa dapat diperoleh guru dengan terlebih dahulu memberikan
seperangkat tes kepada siswa untuk menjawabnya. Hasil tes belajar siswa tersebut akan
memberikan gambaran informasi tentang kemampuan dan penguasaan kompetensi siswa pada
suatu materi pelajaran yang kemudian dikonversi dalam bentuk angka-angka.

Aktivitas Belajar
Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik
sampai kegiatan psikis (Hamzah, 2002). Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan
dasar sedangkan kegiatan psikis berupa keterampilan terintegrasi.Keterampilan dasar
yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan
mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan terintegrasi terdiri dari mengidentifikasi
variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan
hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis penelitian,
menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian dan
melaksanakan eksperimen.

Alat Peraga
Alat peraga adalah alat (benda) yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip,
atau prosedur tertentu agat tampak lebih nyata atau konkrit (Rusli Umar , 2008: 8). Adapun
maksud penggunaan alat peraga dalam pelajaran Matematika ialah: (1). Mempermudah
penanaman konsep Matematika, (2) Memberikan pengalaman yang efektif bagi peserta
didik, (3). Memotivasi peserta didik untuk menyukai pelajaran Matematika, (4). Memberikan
kesempatan bagi peseta didik yang mempunyai kemampuan berfikir lebih lambat untuk
menyelesaikan tugas dengan berhasil, (5) Memperkaya program pelajaran bagi peserta
didik yang lebih pandai, (6) Mempermudah abstraksi dan efisiensi waktu, (7) Menunjang
kegiatan Matematika di luar sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar guru harus mampu
menjelaskan konsep kepada siswanya. Usaha ini dapat dibantu dengan alat peraga matematika,
karena dengan bantuan alat-alat tersebut, yang sesuai dengan topik yang diajarkan, konsep
akan dapat lebih mudah dipahami lebih jelas. Dengan bantuan alat peraga yang sesuai siswa
dapat memahami ide-ide dasar yang melandasi sebuah konsep. Melalui alat peraga guru dapat
meransang munculnya motivasi dalam diri siswa untuk mempelajari materi lebih lanjut.

Pembagian Bersusun
Pembagian pada bilangan bulat dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika a dan b adalah bilangan
bulat dan b Æ 0 maka a dibagi b ditulis dengan notasi „a : b „ adalah suatu bilangan bulat x,
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jika ada, yang bersifat b . x = a. Pembagian adalah operasi hitung yang sangat erat kaitannya
dengan tiga operasi hitung lainnya yaitu penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Salah
satu konsep pembagian yang berhubungan dengan pengurangan yaitu pembagian adalah
pengurangan yang berulang. Contohnya
. Ternyata dengan mengambil atau mengurang
sebanyak
, maka
akan habis setelah dikurang sebanyak
kali, jadi
. Sedangkan jika dikaitkan dengan perkalian, pembagian dapat diartikan sebagai
kebalikan (invers) dari perkalian. Misalnya
karena
. Dalam penelitian ini konsep yang digunakan adalah yang berkaitan dengan
pengurangan.

Tongmin
Tongmin adalah singkatan dari tongkat mini. Alat peraga ini terbuat dari potongan bambu
berukuran lebih besar dari tusuk sate dengan panjang sekitar 10 cm. Bahan ini digunakan
karena di daerah sekitar SMP Negeri 11 Bulukumba sangat mudah ditemukan dan sangat
ekonomis karena dapat dibuat sendiri oleh siswa. Supaya Tongmin yang tersedia cukup
maka guru menugaskan kepada siswa untuk membawa satu orang siswa 20 batang Tongmin,
kemudian guru memotongnya menjadi dua bagian karena Tongmin yang terkumpul berukuran
cukup panjang. Dari empat kelas yang ditugaskan terkumpul tongmin yang cukup banyak
sehingga setiap siswa dalam satu kelas dapat menggunakannya. Dalam penggunaannya
Tongmin ini diikat dengan karet gelang. Setiap ikatan berisi 10 batang Tongmin. Kemudian
Setiap 10 ikatan diikat lagi dalam satu ikatan besar. Sehingga terdapat ikatan ratusan dan
puluhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1. Tongmin

Kerangka Berpikir
Hasil belajar matematika siswa kelas VII B SMP Negeri 11 Bulukumba tahun ajaran 2015/2016
masih rendah. Pada tes kemampuan awal sebelum materi operasi pembagian bulat diajarkan,
menunjukkan bahwa rata-rata 43,75%. siswa masih kurang memahami konsep pembagian.
Berdasarkan hal ini mendorong penulis untuk menggunakan alat peraga yang dapat membantu
siswa meningkatkan kemampuan melakukan operasi pembagian dengan cara bersusun. Untuk
membantu pemahaman siswa menggunakan alat peraga digunakan pembelajaran langsung
menggunakan metode demonstrasi dengan maksud agar siswa langsung menggunakan alat
peraga dan juga merangsang aktivitas pribadi siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran
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diberikan variasi soal diawali dari soal yang mudah dengan angka kecil hingga ke soal yang
menggunakan angka besar. Diharapkan dengan menggunakan alat peraga ini siswa yang
kurang menguasai operasi hitung bilangan bulat khususnya perkalian juga bisa mengerjakan
pembagian dengan cara bersusun kemudian akan melatih kemampuan siswa dalam melakukan
operasi hitung dan akhirnya aktivitas belajar siswa serta hasil belajarnya akan mengalami
peningkatan.

3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif dan telah dilaksanakan di SMP Negeri 11 Bulukumba
yang berlokasi di Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Subyek
penelitian adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 11 Bulukumba Tahun ajaran 2015/2016
sebanyak 32 orang siswa terdiri dari 16 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Sumber data
penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 11 Bulukumba tahun ajaran 2015/2016.
Data diperoleh dari :
a.

Hasil Belajar siswa kelas VII B pada operasi pembagian bilangan bulat.

b. Lembar observasi aktivitas siswa kelas VII B selama kegiatan pembelajaran operasi
pembagian bilangan bulat.
Alat pengumpulan data untuk mengetahui hasil belajar siswa berupa tes dalam bentuk tugas
individu. Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengamati guru dan keaktifan peserta
didik, kesesuaian antara pelaksanaan tindakan dan perencanaan yang telah disusun, serta
untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan dapat menghasilkan perubahan sesuai
dengan yang dikehendaki. Alat pengumpulan data berupa lembar observasi aktivitas siswa dan
disertai catatan kejadian yang terjadi selama pembelajaran untuk melengkapi data. Data hasil
tes belajar yang dianalisis menggunakan analisis kuantitatif. Untuk keperluan ini digunakan
analisis deskriptif yaitu skor rata-rata serta ketuntasan setiap siklus dan persentasenya.
Data aktivitas siswa diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator,
dianalisis kualititatif dengan menggunakan skor total aspek, skor setiap indikator, rata-rata
dan persentasenya. Adapun untuk keperluan analisis kualitatif akan digunakan kategorisasi
dengan skala lima berdasarkan teknik kategorisasi standar yang diterapkan oleh Departemen
Pendidikan Nasional (Rusli Umar, 2008:21) yaitu:
0 % - 34 % dikategorikan sangat rendah
35 % - 54 % dikategorikan rendah
55 % - 64 % dikategorikan sedang
65 % - 84 % dikategorikan tinggi
85% - 100% dikategorikan sangat tinggi
Penelitian ini dikatakan berhasil jika:
a.

Rata-rata aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran minimal berada pada kategori
tinggi (65% - 84%).

b. Rata-rata hasil belajar siswa pada pembagian bilangan bulat melampaui nilai KKM yaitu
lebih dari 76.
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus yang masing masing siklus terdiri dari beberapa
tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi serta refleksi dari siklus I ke
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siklus II. Siklus satu dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015, siklus II dilaksanakan
tanggal 19 Agustus 2015.

4. Hasil dan Pembahasan
Hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Hasil Belajar Siswa Setiap Siklus
No

Kondisi

1
2
3

Pra Siklus
Satu
Dua

Rata-rata Nilai
Tuntas
62,00
71,25
79,80

Ketuntasan
Tuntas
Tidak
14
18
20
12
25
7

Persen Tuntas
43,75%
62,50%
78,13%

Dari tabel 1 terlihat bahwa hasil belajar mengalami peningkatan dari prasiklus ke siklus I
selanjutnya ke siklus II yaitu rata-rata nilai 62,00 pada prasiklus menjadi 71,25 pada siklus I
selanjutnya menjadi 79,80 pada siklus II. Hasil pada siklus I telah menunjukkan peningkatan
yang cukup signifikan namun belum menggembirakan karena nilai rata-rata masih berada di
bawah KKM, namun setelah diadakan siklus II ternyata hasil yang diinginkan tercapai yaitu
nilai rata-rata telah melampaui batas KKM. Persentase ketuntasan juga mengalami peningkatan
dari 43,75% pada prasiklus menjadi 62,50% pada siklus I dan selanjutnya 78,13% pada siklus
II.
Aktivitas siswa berdasarkan hasil observasi dapat dilihat pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Aktivitas Belajar Siswa Setiap Siklus
Pra siklus
No

Aktivitas
(%)

1.

Siklus II
(%)

Keaktifan
a. menyatakan pendapat

15,60

21,88

28,13

b. mengajukan pertanyaan

6,25

31,25

46,88

c. mengerjakan tugas dengan baik

62.50

87,50

93,75

d. menjawab pertanyaan

1.25

37,50

46,88

21,4

44,53

53,91

78,12

87,50

100,00

62,50

78,12

93,75

46,87

65,63

87,50

53,12

59,37

68,75

60,15

72,66

87,44

Rata-rata
2.

Siklus I
(%)

Perhatian
a. menyimak penjelasan guru dengan
sungguh-sungguh
b. menunjukkan antusias dalam
pembelajaran
c. menunjukkan ketertarikan dalam
pembelajaran
d. menunjukkan rasa senang dalam
pembelajaran
Rata-rata
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3.

Tanggung Jawab
a. Bertanggung Jawab pada tugas

62,50

84,38

100

b. Tidak mengganggu teman lain

90,63

93,75

96,88

c. Melaksanakan tugas dengan rasa senang

65,63

78,12

93,75

d. Melaksanakan tugas dengan antusias

37,50

62.50

75,00

64,07

79,69

91,41

48,54

65,67

77,59

Rata-rata
Rata-rata aktifitas siswa

Siklus I dimulai dengan materi pembagian bilangan bulat sederhana. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran agar siswa memahami mengenai pembagian yang merupakan bagian dari
pengurangan. Dalam kegiatan demonstrasi yang dilakukan guru,terlihat sebagian besar siswa
menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Di awal siklus ini, 25 orang menunjukkan
antusias dengan menggunakan Tongmin dalam berhitung, walaupun masih banyak siswa
yang melakukan pembagian bukan dengan cara mengurang berulang, namun mengurangi
satu demi satu ataupun langsung mengelompokkan Tongmin sebanyak pembaginya. Hal ini
dilakukan siswa karena nampaknya lebih mudah mereka lakukan dan tidak ingin repot. Dari
10 orang yang mengajukan pertanyaan tentang cara menggunakan Tongmin, guru selalu
mengingatkan bahwa pembagian yang dimaksud di sini adalah dengan mengambil sebanyak
pembagi, lalu membagi rata, jika masih ada sisa diulangi lagi mengambil sebanyak pembagi,
demikian seterusnya. Dalam proses menghitung Tongmin juga masih ditemui siswa yang
salah menghitung, sehingga hasil akhirnya salah. Pada siklus ini aspek keaktifan dalam
mengerjaan tugas dengan baik hanya sebanyak 28 orang atau ada 4 orang yang kurang sesuai
sehingga dengan kegiatan ini aspek keaktifan siswa rata-rata sebesar 44,53%, aspek perhatian
siswa rata-rata 72.66% dan aspek tanggung jawab rata-rata sebesar 79,69%. Ini mengalami
peningkatan dibandingkan hasil dari tes awal (prasiklus) dengan aspek keaktifan siswa sebesar
21,4%, aspek perhatian siswa sebesar 60,15% dan aspek tanggungj awab sebesar 64,07%.
Dan secara umum rata-rata persentase aktivitas siswa mengalami peningkatan dari 48,54%
(kategori rendah) di prasiklus menjadi 65,67% (kategori tinggi) pada siklus I. Kegiatan
pada siklus II adalah demonstrasi pembagian soal untuk angka ratusan dibagi satuan atau
ratusan dibagi dengan puluhan. Pada siklus ini terlihat peningkatan yang cukup signifikan
dalam aspek perhatian dan tanggung jawab. Dalam hal menyimak penjelasan guru dengan
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab pada tugas dilakukan oleh semua siswa. Dalam
aspek keaktifan mengerjakan tugas dengan baik, aspek perhatian dalam menunjukkan antusias
dalam pembelajaran, serta aspek tanggung jawab dalam hal melaksanakan tugas dengan rasa
senang adalah sebanyak 30 siswa. Selain itu juga diamati dari proses perhitungan siswa yang
sudah menunjukkan proses atau tahapan-tahapan sesuai prosedur yang diajarkan, yaitu mulai
dari membagi habis ratusan, lalu membagi habis puluhan dan terakhir membagi habis satuan
hingga tak bersisa. Sehingga dari 32 orang siswa hanya 2 orang yang tidak mengerjakan tugas
dengan baik atau sebesar 6,25%. Kegiatan aktivitas siswa di kelas dapat dilihat pada gambar
2 berikut :
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Gambar 1. Aktivitas siswa di kelas
Pada siklus II, rata-rata setiap aspek juga mengalami peningkatan menjadi 53,91% untuk
keaktifan , 87,44% untuk perhatian siswa dan aspek tanggung jawab sebesar 91,41% atau
secara rata-rata persentase aktivitas siswa sebesar 77,59 % atau berada pada kategori tinggi
dan mengalami peningkatan dari 65,67% di siklus I sehingga secara keseluruhan dapat
disimpulkan bahwa aktivitas siswa menggunakan Tongmin untuk meningkatkan kemampuan
menyelesaikan pembagian bilangan bulat mengalami keberhasilan.

5. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
a.

Aktivitas siswa Kelas VII B SMP Negeri 11 Bulukumba dalam menyelesaikan pembagian
bilangan bulat dengan menggunakan Tongmin mengalami peningkatan dari 65,67%
(kategori tinggi) pada siklus I menjadi 77,59 % (kategori tinggi) pada siklus II.

b. Hasil belajar siswa Kelas VII B SMP Negeri 11 Bulukumba dalam menyelesaikan
menyelesaikan pembagian bilangan bulat dengan menggunakan Tongmin mengalami
peningkatan dari 71,25 pada siklus I menjadi 79,80 pada siklus II (di atas nilai KKM).
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PEMBELAJARAN WORD PROBLEM ALJABAR
DENGAN STRATEGI PROBLEM SOLVING PADA SISWA
KELAS X SMA NEGERI 2 SAMPIT
Anwar Muttaqien
SMAN 2 Sampit, Jl. Gunung Kerinci No. 3, Sampit; Anwarmuttaqien1503@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan siswa memecahkan word
problem aljabar. Pembelajaran dalam penelitian ini terbagi dalam 3 tahap, tahap awal
meliputi penjelaskan cara belajar, bagaimana siswa belajar dan mempelajari word
problem aljabar, tahap inti meliputi penggunaan LKS 1 dan LKS 2, implementasi
fase-fase solving word problem yaitu, fase translation, fase integration, fase planning
dan fase execution; tahap akhir meliputi siswa merepresentasikan hasil belajar. Hasil
penelitian diperoleh bahwa pembelajaran word problem aljabar dengan strategi
problem solving dapat meningkatkan hasil belajara dan proses berpikir matematis
siswa SMA Negeri 2 Sampit.
Kata Kunci: word problem aljabar, problem solving, berpikir matematis

1. Pendahuluan
Kemampuan matematika yang harus dimiliki siswa adalah menjadi good problem solver.
Pembelajaran di kelas matematika adalah untuk mengembangkan kemampuan tersebut
(NCTM, 2000). Problem solving merupakan bagian penting pembelajaran matematika, bukan
hanya sebagai tujuan dari belajar matematika, tetapi juga merupakan alat utama untuk belajar
matematika (NCTM, 2000). Siswa harus mendapat pembelajaran problem solving agar mampu
untuk memecahkan masalah sehari-hari.
Beberapa peneliti (Swanson, Lussier & Orosco, 2011; Yeo, 2010; Charles, 2009; Ahmad, Salim
& Zainuddin, 2008; dan Hart, 1996) menyatakan siswa kesulitan dalam memecahkan word
problem. Peneliti lain (Wright, 2010; Clement & Wolbach, 2008; dan van Garderen, 2004;
Mattarella-Micke & Beilock, 2010; Kotsopoulos, 2007) juga mengungkap kesulitan yang
dialami siswa terjadi karena ketidakpahaman bacaan, bahasa matematis dan model situasi.
Beberapa peneliti mengungkapkan tentang kesulitan pemecahan word problem. Seifi, Haghverdi
& Azizmohamadi (2012) mengungkap bahwa hampir setengah dari guru menyatakan siswa
mereka berjuang dengan representasi dan memahami word problem. Yeo (2010) menemukan
beberapa siswa tidak berhasil mendapatkan solusi karena ketidakmampuan untuk interpretasi
word problem menjadi representasi matematis. Dari penelitian diketahui kesulitan pemecahan
word problem berawal dari ketidakmampuan siswa menginterpretasi dan mengonstruksi
representasi yang tepat. Dengan demikian perlu dilaksanakan pembelajaran problem solving
pada word problem aljabar.
Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah „Bagaimana pelaksanaan pembelajaran
word problem aljabar dengan problem solving pada siswa kelas X ruang 2 SMA Negeri 2
Sampit?‰ Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran word
problem aljabar dengan problem solving yang dapat membangun pemahaman matematika
siswa kelas X MIA 2 SMA Negeri 2 Sampit.
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2. Landasan Teori
Masalah di dunia nyata membutuhkan matematika untuk solusi biasanya tidak datang untuk
digunakan sebagai persamaan siap untuk dipecahkan, melainkan sebagai kalimat yang harus
diinterpretasi dan dimanipulasi (Cummins, 1991). Deskripsi verbal dari situasi, di mana satu
atau lebih pertanyaan yang diajukan, jawaban diperoleh dengan penerapan operasi matematis
untuk data numerik yang tersedia disebut word problem (Verschafel dkk, 2000). Word problem
sebagai suatu masalah yang membantu siswa untuk menggunakan pengetahuan matematis
mereka dalam memecahkan masalah mereka sehari-hari (Haghverdi, 2012).
Salah satu kesulitan siswa adalah mereka sering mencoba untuk memecahkan word
problem aljabar dengan menggunakan pendekatan non-aljabar. Ketika ini terjadi, siswa
biasanya melakukan lebih baik dengan memiliki akses ke berbagai strategi (Reed, 1999:77).
Keberhasilan kedua strategi aljabar dan non-aljabar tergantung pada membangun model
yang benar dari situasi yang dijelaskan pada word problem. Siswa biasanya mampu untuk
memahami tantangan-situasi untuk memodelkan kuantitatif situasi untuk menemukan nilai
variabel unknown (Reed, 1999:78).
Pemecah word problem matematis yang efektif mampu memahami tujuan word problem
dengan menunjukkan kemampuan mereka untuk menjelaskan word problem dalam kata-kata
sendiri (van Garderen, 2004). Belajar bagaimana menemukan kata-kata kunci dalam word
problem adalah kunci keberhasilan menjadi pemecah word problem dan harus dimodelkan
dalam kelas (Clement, 2008).
Beberapa pakar (Hegarty, Mayer & Green, 1992:77; Reed, 1999: 87-89; Krawek, 2010:5)
mengidentifikasi empat fase pemecahan word problem sebagai berikut: (1) fase translation,
ketika membaca word problem, siswa harus menggunakan pengetahuan linguistik untuk mentranslation pernyataan dan tujuan word problem, (2) fase integration melibatkan identifikasi
hubungan-hubungan implisit dan pengorganisasian mereka ke dalam skema-skema mental
sehingga siswa membangun model dari situasi, (3) fase planning, rencana yang dipilih
tergantung pada bagaimana word problem telah di-translation, skema yang tersedia, dan
jenis pengetahuan strategis siswa yang telah disimpan dalam memori dan, (4) fase execution,
eksekusi dilakukan melalui serangkaian komputasi, serta manipulasi simbolik.

3. Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini
menggunakan sumber data langsung berupa aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran
berlangsung, serta peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Memperhatikan proses di
samping hasil, yaitu bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan penting diperhatikan di
samping hasil belajarnya.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Dipilihnya jenis
penelitian ini karena ingin memperbaiki kualitas proses pembelajaran word problem aljabar
dengan problem solving. Dalam melaksanakan penelitian Guru berkolaborasi dengan guru
matematika kelas X baik pada saat pelaksanaan tindakan maupun melakukan refleksi setiap
akhir siklus. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini berupa; observasi aktivitas
guru dan siswa selama pembelajaran, skor tes belajar siswa dan catatan lapangan. Perangkat
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pembelajaran dan instrumen penelitian yang digunakan adalah RPP, LKS, lembar observasi
dan instrumen tes.

4. Hasil dan Pembahasan
Pembelajaran word problem aljabar dengan strategi problem solving dimulai menyampaikan
topik dan kompetensi dasar, yaitu siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan
persamaan kuadrat.
Pada tahap inti pembelajaran dibagi menjadi 2 tindakan. Tindakan 1 kerja mandiri menggunakan
LKS 1 dan Tindakan 2 kerja kelompok menggunakan LKS 2. Ketika menjawab LKS 1 siswa
menuliskan jawaban dengan pemahaman siswa sendiri. Sedangkan menjawab LKS 2 terlebih
dahulu merundingkan rencana yang paling sesuai dan masuk akal untuk menyelesaikan word
problem aljabar. Adapun word problem aljabar pada persamaan kuadrat sebagai berikut.
Sebidang tanah terletak bersisian dengan tembok beton yang lurus. Tanah ini akan
dimanfaatkan untuk daerah peternakan. Apabila daerah peternakan berbentuk
persegipanjang dan tersedia pagar kawat sepanjang 1200 m, maka tentukan luas
maksimum daerah peternakan.

Tindakan 1 kerja mandiri
Pada kerja mandiri dilakukan dengan menggunakan LKS 1, siswa menentukan jawaban dengan
kelogisan berpikir pada translation dan integration word problem aljabar.
1. Fase translation
Pada fase ini, dari 30 siswa yang menerjemahkan word problem aljabar menjadi pernyataan
sederhana yang mudah dipahami siswa, diantaranya sebagai berikut.
a. Sebidang tanah terletak berseberangan dengan tembok beton yang lurus, tanah tersebut
berbentuk persegi panjang dan dilengkapi dengan pagar kawat sepanjang 1200 m.
b. Sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk daerah peternakan yang berbentuk
persegipanjang yang bersisian dengan tembok beton yang lurus dan tersedia kawat
sepanjang 1200 m.
Dari beberapa penyataan word problem aljabar diterjemahkan dengan bahasanya sendiri. Pada
umumnya siswa menerjemahkan dalam bentuk sederhana yang lebih mudah dipahami oleh
siswa itu sendiri.
2. Fase integration
Pada fase integration, siswa membuat hubungan-hubungan antara pernyataan word problem
aljabar dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Seperti pernyataan berikut ini.
Pertama kita membagi panjang kawat menentukan panjang dan lebar dengan cara mencari
keliling kemudian menghitung luas dengan rumus. Kedua membuat model situasi dari soal
yang diberikan, sebagai berikut.
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Gambar 1. Model Situasi daerah peternakan
Siswa mengintegrasi dengan mengidentifikasi panjang dan lebar yang ditansformasi untuk
menentukan keliling dan luas persegipanjang. Kemudian siswa merepresentasi pernyataan di
atas menjadi model situasi berupa gambar daerah peternakan.

Tindakan 2 kerja kelompok
Tindakan ini diawali dengan meminta siswa menuju kelompoknya masing-masing yang telah
ditentukan. Selanjutnya Guru membagikan LKS 2 ke masing-masing kelompok.
1. Fase planning
Siswa diarahkan berdiskusi membuat keputusan menentukan rencana yang paling sesuai.
Berikut petikan percakapan antara Guru dan siswa.
: Bagaimana rencana yang kalian buat untuk menyelesaikan soal?
: Kami akan menyelesaikan soal ini dengan membuat persegipanjang menggunakan
kawat sepanjang 1200 meter.
G
: Bagus, seperti apa rencana yang kalian buat?
NN : Dengan membuat persegipanjang di atas tanah peternakan.
G
: Seperti apa coba tunjukkan!
Siswa menunjukkan dengan cara menggambar daerah peternakan sebagai berikut.

G
NN

Gambar 2. Model Situasi daerah peternakan
G
DN
G
NH
G

: Baik sekali apa yang kalian gambarkan.
: Pak kalau misalnya kawat itu menempel di tembok apa bisa?
: Menurut kalian boleh atau tidak?
: Ya jelas boleh karena tembok itukan masuk dalam daerah peternakan.
: Oke, sekarang buatkan gambarnya.

Siswa menggambar daerah peternakan kembali dengan gambar sebagai berikut.
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Gambar 3. Model Situasi daerah peternakan
: Nah sekarang coba kalian bandingkan daerah persegipanjang sekarang dengan
persegipanjang sebelumnya mana yang lebih luas daerah peternakannya?
Siswa : Luas yang sekarang ini pa! (jawab siswa kelompok 1 serempak).
G

Pada umumnya siswa membuat rencana dengan cara strategi guessing and checking. Guessing
and checking adalah strategi efektif problem solving dengan membuat dugaan yang masuk
akal, kemudian memeriksa dugaan dengan kondisi-kondisi word problem.
1. Fase execution
Berikut beberapa petikan execution siswa dalam problem solving.
G
SE
G

: Bagaimana cara kalian mengerjakan soal?
: Kami lakukan dengan mencoba-coba, menggunakan kawat yang panjangnya 1200
meter dan membentuk persegipanjang yang salah satu dindingnya adalah tembok
beton.
: Oke kalau begitu coba kamu gambarkan caranya?

Siswa mengambil kertas yang sudah dipotong menjadi berbentuk pita yang direpresentasi
sebagai kawat sepanjang 1200 m dan buku tulis sebagai tembok beton yang lurus, kemudian
mereka mempraktekkan cara yang akan mereka lakukan untuk menentukan luas maksimum
daerah peternakan. Awalnya mereka membentuk persegi dengan cara membagi 3.
WR : Apabila bentuknya persegi dan salah satu dindingnya tembok beton maka luasnya
adalah 400 × 400 = 160.000 m2.
G
: Oke apakah ada kemungkinan untuk menghasilkan luas yang lebih besar dari itu.
SE : Ada pak.
G
: Nah, coba kalian tunjukkan?
SE : 600 × 300 = 180.000 m2.
Pekerjaan siswa dalam menyelesaikan word problem aljabar sebagai berikut.

Jawab:
Luas persegipanjang

=p×l
= 600 m × 300 m
= 180.000 m2
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Alasan: Karena 2 lebar (l) harus mempunyai nilai yang sama, dan 1 panjang (p) harus lebih
besar nilainya dari pada lebar, dan ketiga sisi yaitu 2l dan 1p harus mempunyai jumlah 1200
meter.
Pada tahap akhir pembelajaran word problem aljabar ini dilakukan dengan meminta masingmasing kelompok mempersiapkan laporan hasil diskusi untuk ditampilkan di depan kelas.
Setelah didapat hasil presentasi kemudian menyimpulkan pembelajaran dan mencek kembali
apakah sudah sesuai dengan dengan tujuan pembelajaran.
Berdasarkan analisis hasil observasi, semua persentase skor rata-rata untuk hasil observasi
aktivitas guru dan siswa pada pembelajaran lebih dari 75%. Selain itu, hasil observasi
komponen problem solving terhadap aktivitas guru dan siswa terletak pada 75% ª SR ª 100%,
ini masuk kriteria sangat baik.
Tabel 1. Analisis Hasil Observasi Aktivitas Guru dan Siswa

Guru

Siklus 1
SR
Kriteria
95%
Sangat baik

Siklus 2
SR
Kriteria
91%
Sangat baik

Kesimpulan
SR
Kriteria
93%
Sangat baik

Siswa

93%

93%

93%

Aktivitas

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

Hasil observasi tersebut menunjukan bahwa proses pembelajaran word problem aljabar telah
terlaksana dengan sangat baik dan memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada
penelitian ini.
Selain itu, rata-rata tes hasil belajar siswa mencapai skor º 70 adalah 86,66% dari keseluruhan
siswa yang mengikuti tes. Dengan demikian kriteria ketuntasan belajar siswa telah tercapai.
Keempat subyek wawancara menyatakan sangat senang mengikuti pembelajaran, dan sesuai
dengan harapan dan keinginan siswa dalam belajar matematika.
Pada fase translation, siswa menerjemahkan word problem aljabar menjadi kalimat sederhana
berikut, sebidang tanah berseberangan tembok beton yang lurus, tanah tersebut berbentuk
persegipanjang dan dilengkapi dengan pagar kawat sepanjang 1200 m. Ini mengindikasikan
bahwa siswa sudah merasakan dan mampu mengonstruksi word problem aljabar dalam bentuk
berbeda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hegarty, Mayer & Green (1992) yang menyatakan
bahwa selama translasi problem solver mengonstruksi representasi mental individual untuk
setiap kalimat dari word problem aljabar.
Pada fase integration, siswa mengintegrasi seluruh kalimat dari word problem aljabar. Kalimat
word problem diintegrasikan menjadi kalimat berikut: menentukan panjang dan lebar dengan
cara mencari keliling kemudian menghitung luas dengan rumus. Kemudian siswa membuat
model situasi untuk mengintegrasi word problem aljabar dalam bentuk representasi gambar
daerah peternakan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Hegarty, Mayer & Monk (1995)
yang menyatakan bahwa problem solver mengintegrasi seluruh kalimat untuk mencoba
mengontruksi atau update model word problem.
Pada fase planning, siswa menyatakan akan membuat persegipanjang di atas tanah peternakan
dengan menggunakan kawat sepanjang 1200 meter. Kemudian siswa mencoba membuat
beberapa gambar daerah peternakan dengan menggunakan strategi guessing and checking
dengan menyesuaikan pada kalimat word problem yang telah dikonstruksi. Hal ini sesuai
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dengan pernyataan Hegarty, Mayer & Green (1992) yang menyatakan bahwa problem solver
mengembangkan rencana berdasarkan translation dan integration word problem aljabar yang
telah ia kerjakan.
Pada fase execution, siswa melakukan perhitungan dengan cara mencoba-coba. Pertama siswa
menemukan luas 400 × 400 = 160.000 m2 sampai ia menemukan luas yang terbesar yaitu 600
× 300 = 180.000 m2. Perhitungan yang siswa lakukan berdasarkan rencana yang disebutkan di
atas, yaitu siswa menggunakan strategi problem solving yaitu strategi guessing and checking.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Hegarty, Mayer & Green (1992) yang menyatakan bahwa
problem solver melakukan perhitungan yang disebutkan rencana.

5. Kesimpulan
Penelitian ini memberikan informasi proses pembelajaran word problem aljabar dengan strategi
problem solving menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. Hasil observasi aktivitas guru
dan siswa selama proses pembelajaran pada kriteria sangat baik. Kemudian hasil wawancara
keempat subjek wawancara menyatakan sangat senang mengikuti pembelajaran word problem
aljabar dengan strategi problem solving.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya memberikan kesempatan siswa untuk
mennerjemahkan (translation) word problem aljabar kebentuk lain yang sederhana dan
mengintegrasikan (integration) seluruh kalimat word problem aljabar dalam bentuk representasi
gambar. Juga kemampuan siswa untuk mengembangkan merencanakan dan menyelesaikan
(execution) word problem aljabar agar meningkatkan kemampuan berpikir matematis.
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PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR
KRITIS SISWA KELAS XI TL 3 SMKN 3 YOGYAKARTA
Arga Daniati
SMK Negeri 3 Yogyakarta, Jalan W. Monginsidi 2, Yogyakarta; e-mail:adaniati@gmail.com

Abstrak. Kemampuan berpikir kritis yang tinggi adalah keadaan ideal yang diharapkan.
Berdasarkan hasil observasi ternyata kemampuan berpikir siswa masih rendah. Hal
ini dapat diketahui dari nilai matematika yang belum mencapai kriteria kompetensi
minimum. Sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis maka
dilakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan Pembelajaran Berbasis
Proyek dengan pendekatan saintifik.Subyek penelitian ini adalah siswa-siswa kelas XI
Teknik Instalasi Listrik 3 SMK Negeri 3 Yogyakarta tahun pelajaran 2014-2015 pada
semester genap dengan jumlah siswa 30 orang. Sumber data diperoleh dari tes, lembar
aktivitas siswa, dan lembar observasi yang dianalisis dengan statistik deskriptif. Model
Pembelajaran yang digunakan adalah Pembelajaran Berbasis Proyek dengan 6 kelompok
diskusi yang terdiri atas 5 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemampuan
berpikir kritis siswa dengan pendekatan saintifik mencapai 2,7 dengan peningkatan dari
siklus I ke siklus II sebesar 1,09. (2) Penilaian proyek mencapai 2,71 pada siklus II
dengan peningkatan 0,22. Kedua hal tersebut menggunakan dari skala penilaian 1 –
4. Hasil penelitian telah memenuhi indikator keberhasilan penelitian, sehingga dapat
disimpulkan bahwa: Pembelajaran Berbasis Proyek dengan pendekatan saintifik dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI TL 3 SMK Negeri 3 Yogyakarta
tahun pelajaran 2014-2015 semester 4.
Kata Kunci. Kemampuan berpikir kritis, Pembelajaran Berbasis Proyek, Penerapan.

1. Pendahuluan
Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Yogyakarta pada kelas XI
TL 3 kompetensi keahlian Teknik Instalasi Listrik, peneliti menemukan permasalahan pada
proses pembelajaran matematika. Salah satunya adalah masalah rendahnya kemampuan
berpikir kritis. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kegiatan pembelajaran
matematika yang harus segera dicarikan solusinya. Sebagai upaya terhadap masalah yang
timbul dalam proses pembelajaran matematika tersebut maka dilakukan penelitian tindakan
kelas yang menerapkan Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) atau Project Based Learning
(PjBL). Pembelajaran Berbasis Proyek dipilih sebagai model pembelajaran pada penelitian ini
karena diharapkan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis terutama pada materi Statistika
pada kehidupan sehari-hari.
Rumusan masalah dari penelitian tindakan kelas ini adalah: Bagaimana kemampuan berpikir
kritis siswa kelas XI TL 3 semester genap SMKN 3 Yogyakarta tahun pelajaran 2014-2015
dapat ditingkatkan dengan penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek? Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dapat meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa kelas XI TL 3 semester genap SMKN 3 Yogyakarta tahun pelajaran 20142015.
Manfaat Penelitian: (1) Siswa termotivasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir
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kritis dalam proses belajar mengajar, (2) Bagi guru matematika dapat memperkaya variasi
pembelajaran dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran matematika di sekolah, dan
(3) Bagi peneliti lain dapat menggunakan sebagai pertimbangan yang dikembangkan melalui
Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pembelajaran matematika.

2. Kajian Teori
Pembelajaran Berbasis Proyek
Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah
sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru
berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. Pembelajaran Berbasis
Proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan siswa
dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Pembelajaran Berbasis Proyek adalah
sebuah model pengelolaan pembelajaran seputar proyek.
Definisi tersebut di atas merujuk pada pendapat banyak ahli yang memberikan definisi
tentang Pembelajaran Berbasis Proyek. Blumenfeld, et al. (1991) mengungkapkan: Projectbased learning is a comprehensive approach to classroom teaching and learning that is
designed to engage students in investigation of authentic problems.
Dalam kerangka ini Blumenfeld, et al. (1991) menjelaskan: students pursue solution to
nontrivial problems by asking and refining questions, debating ideas, making
predictions, designing plans and/or experiments, collecting and analyzing data, drawing
conclusion, comunicating their ideas and findings to other, asking new question, and creating
artifact.

Kemampuan Berpikir Kritis
Menurut Elaine B. Johnson (2012: 185), berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis
yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat
mereka sendiri. Sedangkan menurut Parnes, kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan
untuk menganalisa fakta, mengorganisasi ide-ide, mempertahankan pendapat, membuat
perbandingan, membuat suatu kesimpulan, mempertimbangkan argumen, dan memecahkan
masalah. (I Gusti Putu Sudiarta, 2005: 11).
Glazer (2001: 68) mendefinisikan kemampuan berpikir kritis dalam matematika adalah
kemampuan dan disposisi untuk menggabungkan pengetahuan sebelumnya, penalaran
matematika dan strategi kognitif untuk menggeneralisasi, membuktikan, atau mengevaluasi
situasi matematika yang asing dengan cara reflektif.
Daniel Perkins dan Sarah Tishman (1997) dalam John W Santrock (2008: 360), memberikan
empat kriteria berpikir kritis, yaitu sebagai berikut.
a.

Berpikir terbuka
Menghindari pemikiran sempit, membiasakan mengeksplorasi opsi-opsi yang ada.

b. Rasa ingin tahu intelektual
Ditunjukkan dengan kebiasaan bertanya, merenungkan, menyelidiki dan meneliti.
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c.

Perencanaan dan Strategi
Menyusun rencana, menentukan tujuan, mencari arah untuk menciptakan hasil.

d. Kehati-hatian intelektual
Adanya upaya mengecek ketidak akuratan atau kesalahan, bersikap cermat dan teratur.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan aspek kemampuan berpikir kritis dari
sebagian pendapat Parnes dalam I Gusti Putu Sudiarta yaitu: (a) kemampuan menganalisa
fakta, (b) memecahkan masalah, (c) membuat suatu kesimpulan.

Penelitian yang Relevan
Fajari, Atik Fitriya Nurul pada tahun 2008 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammdiyah Surakarta pada skripsinya yang berjudul: „Mengembangkan
Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran
Kontekstual Dalam Pembelajaran Matematika Pada Pokok Bahasan Bentuk Aljabar‰.
Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis
dan kreatif yang dipengaruhi oleh penggunaan model pembelajaran kontekstual dengan model
pembelajaran konvensional dalam kegiatan belajar mengajar Matematika. Hasil penelitiannya
adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa yang dikenai model pembelajaran
kontekstual lebih baik dari pada kemampuan berpikir siswa yang dikenai model pembelajaran
konvensional.
Sungkono pada tahun akademik 2009/2010 melakukan penelitian tindakan kelas yang
berjudul: „Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa Melalui Pembelajaran Berbasis Proyek‰
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan
hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Pengembangan Media Audio pada Program Studi
Teknologi Pendidikan FIP UNY. Di samping itu melalui penelitian ini juga mahasiswa tampak
lebih aktif belajar, lebih termotivasi belajar, dan kerja sama diantara mahasiswa lebih tinggi.

Kerangka Berpikir
Sebelum dilakukan penelitian ini metode pembelajaran yang digunakan masih didominasi
dengan pembelajaran yang konvensional yang berpusat pada guru. Penelitian ini mengupayakan
supaya siswa berpikir kritis dengan menerapkan Pembelajaran Berbasis Proyek. Pada
Pembelajaran Berbasis Proyek siswa dikondisikan untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan
masalah menggunakan ide dan gagasan yang mereka miliki. Pembelajaran Berbasis Proyek
menekankan pada kemampuan siswa untuk merekonstruksi pengetahuan dan pengalaman
yang mereka miliki dalam belajarnya. Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek adalah
sebagai berikut :
a.

Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question).

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial yaitu pertanyaan yang dapat memberi
penugasan kepada siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Topik penugasan sesuai dengan
dunia nyata yang relevan untuk siswa. dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam.
b. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project)
Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian siswa
diharapkan akan merasa „memiliki‰ atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan
main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan
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cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang
dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek.
c.

Menyusun Jadwal (Create a Schedule)

Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek.
Aktivitas pada tahap ini antara lain:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

membuat timeline (alokasi waktu) untuk menyelesaikan proyek,
membuat deadline (batas waktu akhir) penyelesaian proyek,
membawa siswa agar merencanakan cara yang baru,
membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek,
meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara.

d. Memonitor siswa dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the Progress of the
Project)
Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa selama
menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara menfasilitasi siswa pada
setiap proses. Dengan kata lain guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar
mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan
aktivitas yang penting.
e.

Menguji Hasil (Assess the Outcome)

Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan
dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat
pemahaman yang sudah dicapai siswa.
f.

Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience)

Pada akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek
yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok.
(Permendikbud 81a Tahun 2013, 2013)
Pada penelitian ini akan menggunakan diskusi kelompok yang anggotanya heterogen dalam
kemampuan belajarnya. Sedangkan kemampuan tiap-tiap kelompok dioptimalkan kelompok
yang homogen. Dalam tiap-tiap kelompok diskusi diharapkan siswa melakukan pendekatan
ilmiah (saintifik) yang meliputi : mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi, dan mengkomunikasikan masalah yang diberikan guru melalui lembar kerja
siswa. Pembelajaran ini menjadikan siswa aktif bertanya, menjawab dan menyampaikan
gagasannya. Siswa yang mampu menjawab atau mengemukakan gagasnnya akan merasa
bangga dan senang, sedangkan siswa yang belum bisa akan tertantang sehingga termotivasi
untuk lebih giat lagi dalam belajar. Baik siswa yang senang maupun yang menjadi tertantang
akan lebih memperhatikan ( konsentrasi ) saat menerima pengarahan dan bimbingan dari guru
sebagai fasilitator. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa. Adapun
bagan dari kerangka pemikiran ini akan dapat dilihat sebagai berikut.
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Bagan 1. Alur Pelaksanaan PTK Model Kemmis dan Taggart

3. Metode Penelitian
Waktu dan Subjek Penelitian
Penelitian dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2015 (semester genap tahun
pelajaran 2014-2015) pada 30 siswa kelas XI Teknik Instalasi Listrik 3 SMK Negeri 3
Yogyakarta.

Desain Penelitian
Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang tiap siklus terdiri atas 5
pertemuan. Pelaksanaan Penelitian Tindakan dimulai dengan Rancangan Tindakan yaitu:
(1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk penelitian tindakan kelas
yang menggunakan model Pembelajaran Berbasis Proyek, (2) Membuat Jadwal Pelaksanaan
Penelitian Tindakan Kelas yang memuat hari, tanggal, kegiatan,pengorganisasian peserta,
waktu dan keterangan tentang hal-hal yang dilakukan pengamat dalam observasi, (3)
membuat soal pretes, (4) Pembagian kelompok berdasarkan nilai pretes, (5) Membuat Lembar
Pengamatan Sikap (untuk pertemuan 1 dan 3), (6) Membuat Lembar Aktivitas Siswa (LAS)
dengan pertanyaan terbuka untuk menentukan kemampuan berpikir kritis. LAS 1 untuk tugas
diskusi pada pertemuan 1 dan LAS 2 untuk tugas individu pada pertemuan 2, (7) Membuat
lembar penilaian kemampuan berpikir kritis, (8) Membuat lembar jadwal penyelesaian tugas
proyek pada pertemuan 3, (9) Membuat panduan majalah dinding, (10) membuat panduan
bahan tayang presentasi, (11) Membuat Panduan Artikel, (12) Membuat lembar penilaian
tugas proyek, (13) Menyediakan lembar catatan lapangan yang diisi pengamat dengan hal-hal
yang tidak tercantum dalam lembar observasi, (14) Menyiapkan pendokumentasian kegiatan.
Pelaksanaan Tindakan dimulai dengan pretes yang nilainya digunakan untuk mengelompokkan
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siswa sehingga masing-masing kelompok mempunyai kemampuan yang berimbang.
Pada Tahap Pendahuluan siswa menerima pengarahan tentang tujuan penelitian, model
Pembelajaran berbasis proyek dan jadwal pelaksanaan penelitian. Tahap Orientasi Materi
Pembelajaran memberikan kesempatan siswa mempelajari materi pembelajaran dengan
buku siswa dan penjelasan dari guru yang dilanjutkan dengan mengerjakan tugas dengan
Lembar Aktivitas Siswa untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis. Tahap nPembelajaran
Berbasis proyek meliputi: mementukan tema tugas proyek, mendesain dan menyusun proyek,
memonitor kemajuan proyek dan menguji hasil. Pada tahap refleksi dilakukan analisis lembar
pengamatan sikap, lembar penilaian tugas proyek, lembar penilaian proyek antar kelompok,
LAS dan catatan lapangan. Hasil yang diperoleh pada kegiatan refleksi digunakan untuk
menyempurnakan tindakan pada siklus 2.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen
Ada 2 teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: pengamatan (observasi) dan tes.
Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan sikap, lembar jadwal penyelesaian
tugas proyek , Lembar Aktivitas Siswa sebagai tes kemampuan berpikir kritis dan Lembar
penilaian tugas proyek yang terdiri atas: (1) Tahap perencanaan terdiri dari persiapan untuk
pengamatan dan pengumpulan data. (2) Tahap pelaksanaan terdiri dari proses pencatatan data
dan analisis data. (3) Tahap pelaporan adalah deskripsi dari isi laporan dan bentuk penyajian
laporan (tayangan presentasi atau majalah dinding) yang diisi oleh guru. Sedangkan lembar
penilaian proyek antar kelompok yang meliputi : kreativitas, kelengkapan, kebenaran, kerja
sama kelompok, keaslian data dan kerapian. Dengan kriteria pensekoran: 4 jika tidak ada
kesalahan, 3 jika sedikit kesalahan, 2 jika banyak kesalahan dan 1 jika tidak melakukan. Teknik
analisis data yang digunakan adalah statistik diskriptif.

Indikator Keberhasilan
Penelitian tindakan kelas ini berhasil jika: kemampuan berpikir kritis siswa mencapa 2,67 dan
nilai tugas proyek mencapai 2,67 dari skala nilai 1 – 4.

4. Hasil dan Pembahasan
Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
Pembelajaran Matematika kelas XI Teknik Instalasi Listrik 3 SMKN 3 Yogyakarta adalah 4
jam pelajaran per minggu, yaitu 2 jam pelajaran pada hari Rabu jam ke 5-6 di runag 42 dan
Kamis jam ke 7-8 di ruang 43. Jadwal pelaksanaan Tindakan kelas siklus 1 dan 2 adalah
sebagai berikut:
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Siklus I dan II
Pert.
1.
2.

Siklus I
Kamis, 22
Januari 2015
Rabu, 28 Januari
2014

Siklus 2
Rabu, 11
Februari 2015
Kamis, 12
Februari 2015

Jam
pelajaran
7-8
5 -6

Materi
Orientasi materi pelajaran
dengan diskusi kelompok
Penilaian kemampuan berpikir
kritis denga LAS secara individu
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3.

Kamis, 29
Januari 2015

Rabu, 18
Februari 2015

7–8

4.

Rabu, 4 Januari
2015

Rabu, 25
Februari 2015

5-6

5.

Kamis, 5 Januari
2015

Kamis, 26
Februari 2015

7-8

Penyusunan Jadwal Penyelesaian
Tugas Proyek
Laporan Kemajuan Penyelesaian
Tugas Proyek (Mading, Bahan
Tayang dan Artikel)
Presentasi ( Bahan Tayang dan
Mading)

Deskripsi Hasil Penelitian
4
p
3.5
n e
3
i n
l g 2.5
a e
2
i t
… 1.5

2.72

1.63

1

Gambar 1. Kemampuan Berpikir Kritis

Gambar 2. Nilai Tugas Proyek

Pembahasan
Materi pelajaran yang digunakan saat penelitian adalah Statistika Data Kelompok. Guru
menyampaikan pada siswa bahwa siswa kelas XI TL 3 akan menjadi subjek penelitian tidakan
kelas dengan menerapkan model Pembelajaran Berbasis Proyek. Penilaiannya meliputi
penilaian pengetahuan, sikap, dan penilaian tugas proyek. Disampaikan pula tujuan dari
penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pada
Pembelajaran berbasis Proyek siswa akan menghasilkan produk dari tugas proyek berupa
majalah dinding, bahan tayang untuk presentasi dan artikel. Adapun tema dari data yang akan
disajikan dapat diperoleh dilingkungan sekolah atau tempat tinggal.
Guru menyampaikan contoh penggunaan data statistik dalam kehidupan sehari-hari agar
diperoleh gambaran gambaran tentang keadaan seperti banyaknya bahan bakar yang diperlukan
siswa dalam satu minggu, tinggi badan siswa, pendapatan penjual pulsa, banyaknya tamu di
suatu kantor dan lain-lain. Guru menyampaikan bahwa Statistika yang akan di pelajari di kelas
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XI menggunakan dasar materi Statistika data tunggal yang telah diperoleh di kelas X, yang
terdiri dari ukuran pemusatan, letak data dan ukuran penyebaran.
Siswa diarahkan untuk membuat tabel sebagai alat bantu untuk menentukan mean, median dan
modus. Penentuan interval dari data yang diperoleh ternyata masih memerlukan bimbingan
guru. Pengisian frekuensi dilanjutkan dengan menentukan nilai tengah dan frekuensi kumulatif.
Pada tahap orientasi pada materi pembelajaran siswa mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, dan mengasosiasi permasalahan melalui Lembar Aktivitas Siswa 1 untuk
memperoleh penilaian ketrampilan dan Lembar Aktivitas 2 untuk memperoleh kemampuan
berpikir kritis. Hasil dari LAS 2 menunjukkan sebagian besar siswa belum mampu membuat
kesimpulan.
Pada pertemuan ke tiga guru memberikan evaluasi dari LAS 2, yang terjadi kesalahan
penentuan median dan kesalahan menentukan frekuensi sehingga nilai mean lebih dari median.
Pada pertemuan tiga ini adalah tahan Perencanaan Proyek maka siswa diminta memilih tema,
membuat desain deskripsi tugas proyek beserta jadwal penyelesaian tugas proyek dengan
minimal 60 data. Siswa diminta mencari data otentik, baik secara langsung dengan wawancara
dan lembar pengamatan maupun data tidak langsung yang diperoleh dari dokumen data
tertulis. Siswa diberi cek list jadwal penyelesaian proyek dan diminta mengisi sesuai hasil
diskusi kelompok. Seminggu kemudian masing-masing kelompok presentasi. Pertemuan
berikutnya siswa melaporkan perkembangan dan konsultasi tugas proyek. Siswa diingatkan
untuk mendokumentasi kegiatan kelompok dengan kamera ponsel untuk memperoleh data
asli atau otentik. Diingatkan pula siswa untuk menepati jadwal yang telah disusun dengan
pembagian tugas agar efektif dalam penyelesaian proyeknya. Persiapan alat dan bahan untuk
majalah dinding dan bahan tayang juga perlu disepakati. Pada tahap ini ternyata masih banyak
kesulitan penulisan naskah matematika menggunakan equetion sehingga guru memberikan
bimbingan menulis naskah matematika. Penilaian sikap tanggung jawab dilakukan oleh guru
dengan lembar pengamatan.
Tahap keempat adalah tahap laporan perkembangan proyek. Beberapa kelompok belum
optimal dalam mengumpulkan data. Guru menyarankan melengkapi data atau mengganti
data sehingga dengan waktu yang ditentukan data tersebut dapat terpenuhi. Tema yang dipilih
antara lain adalah: banyaknya tamu di SMKN 3 Yogyakarta, banyaknya lembar foto copy yang
tervatat di operasi Sumber SMKN 3 Yogyakarta, banyaknya bahan bakar yang digunakan siswa
XI Teknik Instalasi Listrik selama seminggu, banyaknya pengunjung perpustakaan SMKN 3
Yogyakarta, dan pembelian pulsa ponsel dalam rupiah dari 60 nomor ponsel. Saat penutupan
guru menyampaikan layout majalah dinding.
Pada pertemuan ke lima adalah tahap laporan proyek. Guru membagikan lembar penilaian
proyek antar kelompok yang meliputi: kreativitas, kelengkapan, kebenaran, kerja sama
kelompok, keaslian data dan kerapihan. Presentasi dilakukan oleh kelompok yang telah
menyelesaikan bahan tayangnya. Foto dokumentasi belum ditayangkan sehingga diminta
untu melengkapi. Ada juga kesalahan menentukan panjang kelas, penulisan simbol dan
kurang sempurnanya judul. Untuk mading karena hampir semua belum menyelesaikan maka
disepakati untuk dipresentasikan pada siklus 2.
Refleksi siklus 1, siswa kurang menguasai materi ukuran pemusatan sehingga pada siklus
2 awal diberikan ringkasan materi ukuran letak data dan ukuran penyebaran yang dapat
dikerjakan di rumah. Siswa dalam menyelesaikan LAS masih kesulitan dan membutuhkan
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waktu yang lebih lama. Hal ini dimungkinkan interval kelas yang besar. Peneliti pada LAS
siklus 2 akan menggunakan data sehingga menjadi 5 kelas saja.
Materi pada siklus 2 adalah Ukuran Letak Data dan Ukuran Penyebaran. Bangku di ruang
43 sulit dipindahkan untuk kerja kelompok, sehingga agar suasana diskusi lebih nyaman dan
menyenangkan maka siswa diperbolehkan berdiskusi di taman depan ruang 43 di bawah pohon
rindang dengan kursi taman. Sebagian kelompoklain berdiskusi di selasar depan ruang 43.
Pertemuan 1 siklus 2 pada tahap pendahuluan guru mengingatkan bahwa pembelajaran masih
menggunakan Pembelajaran Berbasis Proyek dengan pendekatan saintifik dan 3 macam
penilaian. Pada Tahap orientasi materi pelajaran guru menyampaikan contoh kuartil, desil,
persentil, simpanga kuartil, simpangan rata-rata dan simpangan baku. Siswa menggunakan
LAS untuk mengerjakan materi seperti yang disampaikan guru dan dikerjakan secara kelompok.
Ternayata masih ada masalah tentang menentukan tepi bawah sehingga guru mengulang
menyampaikan cara menentukan tepi bawah kelas. Untuk mendekatan pada bilangan pecahan
disepakati hingga 2 angka di belakang koma. Siswa diperbolehkan menggunakan alat bantu
hitung (kalkulator). Siswa dibimbing dalam menggunakan alat bantu hitung agar kesalahan
darena pendekatan bisa diminimalisir. Pendokumentasian LAS 1 dianjurkan guru sebagai
bahan belajar untuk mengerjakan LAS 2 pada pertemuan 2 yang dikerjakan secara individu.
Pertemuan 2 adalah tahaporientasi materi pembelajaran yang menggunakan LAS 2 dikerjakan
secara individu. Pertanyaan terbuka pada LAS 2 diupayakan guru agar siswa memilih bilangan
yang berbeda. Kalaupun pilihan bilangannya sama maka dipastikan siswa tersebut tetap
mengerjakan secara individu atau duduknya tidak berdekatan. Pada bagian penutup diingatkan
bahwa pada pertemuan 3 siswa menyelesaikan majalah dinding, memperbaiki bahan tayang
dan artikel dengan menambahkan statistika ukuran letak data dan ukuran penyebaran.
Pertemuan 3 digunakan untuk menyelesaikan majalah dinding dan bahan tayang. Guru
membimbing dan menyampaikan ralat pada mading atau bahan tayang beberapa kelompok
yang terlihat kurang benar. Guru meminta anggota kelompok untuk mempunyai peranan yang
saling melengkapi dan mendukung sehingga dapat mengefektifkan waktu. Hai ini dilanjutkan
pada pertemuan ke 4 yang seharusnya untuk menyelesaikan artikel secara individu. Sehingga
tugas membuat artikel diselesaikan siswa diluar jam pembelajaran.
Pertemuan ke 5 adalah presentasi bahan tayang dan majalah dinding. Majalah dinding
ditempelkan di papan tulis. Secara bergantian masing-masing kelompok menayangkan hasil
karyanya yang telah dilengkapi hingga materi simpangan baku. Dari beberapa presentasi
masih nampak penulisan naskah matematika yang menggunakan equetion pada power point
belum optimal. Siswa maupun guru memberikan saran pada kelompok yang telah presentasi.
Softcopy bahan tayang dikumpulkan, mading juga dikumpulkan setelah didokumentasi.
Beberapa kelompok masih ingin memperbaiki bahan tayangnya maka guru tetap memberikan
kesempatan namun hasil presentasi tetap diserahkan pada pertemuan ke 5. Pada pertemuan ini
dibagikan lembar penilaian antar kelompok untuk penilaian tugas kelompok yang diisi saat
kelompok lain presentasi. Pertemuan selanjutnya adalah postes.
Setelah pengolahan data maka diperoleh hasil penelitian bahwa: (1) Kemampuan berpikir
kritis siswa dengan pendekatan saintifik mencapai 2,72 dengan peningkatan dari siklus I ke
siklus II sebesar 1,09. (2) Penilaian proyek mencapai 2,71 pada siklus II dengan peningkatan
0,22 dari siklus 1. Kedua hal tersebut menggunakan skala penilaian 1 s.d. 4. Hasil penelitian
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telah memenuhi indikator keberhasilan penelitian, sehingga dapat disimpulkan bahwa:
Pembelajaran Berbasis Proyek dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa kelas XI TL 3 SMK Negeri 3 Yogyakarta tahun pelajaran 2014-2015
semester 4.

5. Kesimpulan dan Saran
Kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI TL 3 semester genap SMKN 3 Yogyakarta tahun
pelajaran 2014-2015 dapat ditingkatkan dengan penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek
dengan pendekatan saintifik yang dilaksanakan sesuai dengan tahapannya.
Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah (1) Pembelajaran Berbasis Proyek dengan
pendekatan saintifik sebaiknya digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis
pada siswa, untuk semua mata pelajaran dan tingkatan.(2) Pembelajaran Berbasis Proyek
dapat diterapkan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan memperkaya
variasi pembelajaran. (3) Penelitian selanjutnya perlu dilakukan agar siswa memperoleh hasil
yang optimal.
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PENINGKATAN KOMUNIKASI MATEMATIS DAN
PEMAHAMAN KONSEP SISWA DENGAN MODEL
PEMBELAJARAN KOOPERATIF THINK TALK
WRITE PADA SISWA KELAS XI TKR SMK NEGERI 1
CANGKRINGAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Ari Priyanti
SMK Negeri 1 Cangkringan, Sintokan Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta, ari_priyayi@
yahoo.com
Abstrak:Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Tujuan penelitian yang
ingin dicapai adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh
guru di kelas melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif Think Talk Write
dan melihat keefektifannya, sehingga dapat meningkatkan Komunikasi Matematis dan
Pemahaman Konsep siswa pada mata pelajaran matematika materi trigonometri kelas
XI TKR1 semester gasal tahun pelajaran 2015/2016 di SMK Negeri 1 Cangkringan.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes objektif untuk mengukur
pemahaman konsep siswa dan observasi untuk mengukur komunikasi matematis
siswa. Prosedur penelitian dimulai dengan penetapan fokus masalah, perencanaan
tindakan, pelaksanaan tindakan dan monitoring, serta analisis dan refleksi. Analisis
data dengan deskriptif kualitatif. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah
siswa kelas XI TKR1 SMK Negeri 1 Cangkringan dengan jumlah sebanyak 32 peserta
didik. Hasil penelitian yaitu dengan penerapan model pembelajaran kooperatif Think
Talk Write dapat meningkatkan komunikasi matematis dan pemahaman konsep siswa
pada mata pelajaran matematika materi trigonometri pada kelas XI TKR1 SMK
Negeri 1 Cangkringan tahun pelajaran 2015/2016. Keadaan tersebut diperkuat oleh
hasil analisis data bahwa : 1) Komunikasi Matematis mengalami peningkatan pada
siklus I dengan rata-rata 27,34 dan menjadi rata-rata 32,47 pada siklus II dengan
kategori tinggi, 2) Pemahaman Konsep siswa untuk setiap siklus senantiasa mengalami
peningkatan secara signifikan, semula prasiklus sebanyak 6,25%, kemudian menjadi
21,87% pada siklus 1 dan menunjukkan 75% pada siklus II. Oleh karena secara klasikal
pemahaman konsep siswa telah memenuhi kriteria ketuntasan belajar dengan nilai lebih
dari atau sama dengan 75, dengan demikian Penggunaan model pembelajaran kooperatif
Think Talk Write cukup efektif untuk dapat meningkatkan komunikasi matematis dan
pemahaman konsep siswa di SMK Negeri 1 Cangkringan Tahun pelajaran 2015/2016.
Kata Kunci. Model Think Talk Write, Komunikasi Matematis, Pemahaman Konsep

1. Pendahuluan
Matematika termasuk mata pelajaran yang dianggap sulit dipelajari dibanding dengan mata
pelajaran lain, karena matematika merupakan pelajaran yang mengharuskan siswa berpikir
logis dan kritis. Banyak siswa dalam mempelajari matematika walaupun pengerjaannya
terlihat sederhana banyak yang menyelesaikannya belum tepat karena tidak memahami dengan
baik konsepnya. Karena mata pelajaran matematika berisi tentang konsep-konsep matematika
yang bersifat abstrak dan terkadang dianggap sukar, ruwet sehingga siswa tidak antusias
untuk memahaminya. Kebanyakan siswa menghafalkan rumus yang diberikan guru, sehingga
dengan variasi bentuk soal yang berbeda, siswa kesulitan untuk menguasai materi dengan baik.
Dalam pembelajaran matematika di sekolah, setiap materi yang diberikan dilakukan dengan
penanaman konsep yang membutuhkan pemahaman konsep yang baik. Pemahaman konsep
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peserta didik selama ini di sekolah belum begitu bagus, yang dapat dilihat dari perolehan nilai
yang diperoleh peserta didik dalam setiap penilaian baik yang berasal dari ulangan harian
maupun ulangan semester yang dilakukan guru selama ini. Rendahnya pemahaman konsep ini
dimungkinkan karena matematika merupakan pelajaran yang penuh dengan konsep abstrak,
dalam realita selama ini masih matematika merupakan pelajaran yang tidak disukai oleh
sebagian besar peserta didik. Konsep abstrak yang ada di materi matematika tidak semuanya
mudah untuk divisualisasikan. Untuk dapat memahami konsep matematika, dibutuhkan
penalaran yang tinggi sehingga konsep matematika dapat diterima siswa dengan baik. Pada
kenyataan yang terjadi selama ini, berdasarkan observasi di SMK Negeri 1 Cangkringan,
model pembelajaran yang digunakan dan diterapkan oleh guru belum bisa meningkatkan
pemahaman konsep dan komunikasi matematis peserta didik dengan maksimal. Hasil ulangan
siswa sebagian besar belum memenuhi nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang
diterapkan di sekolah yaitu 75. Sehingga Proses pembelajaran yang melibatkan semua peserta
didik memerlukan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan pemahaman konsep
peserta didik. Model pembelajaran yang baik dilakukan dengan proses mengalami oleh peserta
didik secara langsung untuk menghasilkan pemahaman konsep yang bermakna. Rendahnya
pemahaman konsep peserta didik antara lain adalah kurangnya komunikasi peserta didik untuk
mengungkapkan pendapat, maupun penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat. Salah
satu alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendorong siswa berpikir
dan meningkatkan pemahaman konsep siswa akan pelajaran matematika adalah metode
pembelajaran Think Talk Write (TTW). Model pembelajaran Think Talk Write merupakan
salah satu model pembelajaran yang memberikan kebebasan siswa dalam mengutarakan ideide mereka kepada teman-temannya karena biasanya siswa lebih terbuka dengan temannya
untuk saling berkomunikasi.

2. Tinjauan Pustaka
Model Pembelajaran Kooperatif
Matematika merupakan ilmu universal, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan
menunjukkan daya pikir manusia. Oleh karena demikian pembelajaran matematika hendaknya
dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem).
Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik dibimbing untuk menguasai konsep
matematika.
Cooperative learning telah lama dikembangkan oleh para ahli sebagai alternatif untuk
meningkatkan mutu pembelajaran, terutama untuk mentransformasikan model pembelajaran
yang berpusat pada guru kepada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Model ini
menekankan efektivitas pembelajaran pada keterlibatan peserta didik pada proses belajar.
Kooperatif berarti bekerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut
Slavin (Eveline Siregar, 2011:114) mengatakan bahwa belajar kooperatif dapat membantu
siswa dalam mendefinisikan struktur motivasi dan organisasi untuk menumbuhkan kemitraan
yang bersifat kolaboratif (collaborative partnership). Pendekatan belajar kooperatif menganut
lima prinsip utama yaitu : a. Saling ketergantungan positif : arti ketergantungan dalam hal
ini adalah keberhasilan kelompok merupakan hasil kerja keras seluruh anggotanya. Setiap
anggota berperan aktif dan mempunyai andil yang sama terhadap keberhasilan kelompok. b.
Tanggung Jawab perseorangan : tanggung jawab perseorangan muncul ketika seorang anggota
kelompok bertugas untuk menyajikan yang terbaik di hadapan guru dan teman sekelasnya.
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Anggota yang tidak bertugas, dapat melakukan pengamatan terhadap situasi kelas, kemudian
menctat hasilnya agar dapat didiskusikan dalam kelompoknya. c. Interaksi tatap muka : bertatap
muka merupakan satu kesempatan yang baik bagi anggota kelompok untuk berinteraksi
memecahkan masalah bersama, di samping membahas materi pelajaran. Anggota dilatih untuk
menjelaskan masalah belajar masing-masing, juga diberi kesempatan untuk mengajar apa
yang dikuasainya kepada teman satu kelompok. d. Komunikasi antar anggota : Keberhasilan
suatu kelompok bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan
kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapatnya. e. Evaluasi proses secara kelompok :
perlu dijadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok
dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerjasama dengan lebih efektif.

Model Pembelajaran Think Talk Write
Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) diperkenalkan oleh Huinker
& Laughlin. Think Talk Write merupakan suatu model pembelajaran untuk melatih
keterampilan peserta didik dalam menulis. Think Talk Write menekankan perlunya peserta
didik mengomunikasikan hasil pemikirannya. Pada dasarnya pembelajaran ini dibangun
melalui proses berpikir, berbicara dan menulis. Strategi pembelajaran yang dapat menumbuh
kembangkan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematik siswa adalah strategi ThinkTalk-Write (TTW) (Yamin dan Ansari, 2012: 84). Alur kemajuan pembelajaran TTW dimulai
dari keterlibatan peserta didik dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah
proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide dengan temannya sebelum menulis.
Aktivitas berpikir, berbicara dan menulis ini adalah salah satu bentuk aktivitas belajar mengajar
yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Tahapan-tahapan
yang dilakukan dalam pembelajaran menggunakan tipe ini adalah berpikir (Think), berbicara
(Talk), dan menulis (Write). Think artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu
(Aris Shoimin, 2014:212). Talk artinya berbicara. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, bicara artinya pertimbangan, pikiran, pendapat. Menurut Huinker dan Laughlin
(1996:81) „Classroom opportunities for talk enable students to (1) connect the language they
know from their own personal experiences and backgrounds with the language of mathematics,
(2) analyzes and synthesizes mathematical ideas, (3) fosters collaboration and helps to build
a learning community in the classroom‰. Artinya, peserta didik yang diberikan kesempatan
untuk berdiskusi dapat: (1) megkoneksikan bahasa yang mereka tahu dari pengalaman dan latar
belakang mereka sendiri dengan bahasa matematika, (2) menganalisis dan mensintesis ide-ide
matematika, (3) memelihara kolaborasi dan membantu membangun komunitas pembelajaran
di kelas.
Menurut Kamus Inggris-Indonesia bahwa Write artinya menulis. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia menulis adalah membuat huruf, angka dan sebagainya dengan pena, pensil, kapur
dan lain-lain. Aktivitas siswa selama phase ini adalah (1) menulis solusi terhadap masalah/
pertanyaan yang diberikan termasuk perhitungan, (2) mengorganisasikan semua pekerjaan
langkah demi langkah, baik penyelesaiannya ada yang menggunakan diagram, grafik, ataupun
tabel agar mudah dibaca dan ditindaklanjuti, (3) mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin
tidak ada perkerjaan ataupun perhitungan yang ketinggalan, (4) meyakini bahwa pekerjaannya
yang terbaik yaitu lengkap, mudah dibaca dan terjamin keasliannya (Martinis Yamin dan
Bansu I. Ansari, 2012:88).
Langkah-langkah pembelajaran kooperatif dengan tipe Think Talk Write

menurut Aris

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

100

Shoimin (2014:214) adalah 1. Guru membagikan LKS yang memuat soal yang harus
dikerjakan oleh siswa serta petunjuk pelaksanaannya. 2.Peserta didik membaca masalah yang
ada dalam LKS dan membuat catatan kecil secara individu tentang apa yang ia ketahui dan
tidak ketahui dalam masalah tersebut. Ketika peserta didik membuat catatan kecil inilah akan
terjadi proses berpikir (think) pada peserta didik. Setelah itu, peserta didik berusaha untuk
menyelesaikan masalah tersebut secara individu. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik
dapat membedakan atau menyatukan ide-ide yang terdapat pada bacaan untuk kemudian
diterjemahkan kedalam bahasa sendiri. 3. Guru membagi siswa dalam kelompok kecil (3-5
siswa) 4. Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman satu grup untuk membahas
isi catatan dari hasil catatan (talk). Dalam kegiatan ini mereka menggunakan bahasa dan
kata-kata mereka sendiri untuk menyampaikan ide-ide dalam diskusi. Pemahaman dibangun
melalui interaksinya dalam diskusi. Diskusi diharapkan dapat menghasilkan solusi atas soal
yang diberikan. 5. Dari hasil diskusi, peserta didik secara individu merumuskan pengetahuan
berupa jawaban atas soal (berisi landasan dan keterkaitan konsep, metode, dan solusi) dalam
bentuk tulisan (write) dengan bahasanya sendiri. Pada tulisan itu peserta didikmenghubungkan
ide-ide yang diperolehnya melalui diskusi. 6. Perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi
kelompok, sedangkan kelompok lain diminta memberikan tanggapan. 7. Kegiatan akhir
pembelajaran adalah membuat refleksi dan kesimpulan atas materi yang dipelajari. Sebelum itu
dipilih beberapa atau satu orang peserta didik sebagai perwakilan kelompok untuk menyajikan
jawabannya, sedangkan kelompok lain diminta memberikan tanggapan.
Kelebihan dari penggunaan model pembelajaran kooperatif Think Talk Write antara lain adalah
: 1.Mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam memahami materi ajar. 2.Dengan
memberikan soal open ended dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif
siswa. 3. Dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan siswa secara
aktif dalam belajar. 4. Membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru,
bahkan dengan diri sendiri.
Kekurangan penggunaan model pembelajaran kooperatif Think Talk Write antara lain adalah
: 1. Kecuali kalau soal open ended tersebut dapat memotivasi, siswa dimungkinkan sibuk. 2.
Ketika siswa bekerja dalam kelompok itu mudah kehilangan kemampuan dan kepercayaan
karena didominasi oleh siswa yang mampu. 3. Guru harus benar-benar menyiapkan semua
media dengan matang agar dalam menerapkan strategi think talk write tidak mengalami
kesulitan. (Aris Shoimin, 2014:215)
Menurut Suseli (2010:39), kelebihan dari penggunaan model pembelajaran Think Talk Write
(TTW) yaitu a. Mendidik siswa lebih mandiri b. Membentuk kerjasama tim c. Melatih
berfikir, berbicara dan membuat catatan sendiri d. Lebih memberikan pengalaman pribadi
e. Melatih siswa berani tampil f. Bertukar informasi antar kelompok/siswa g. Guru hanya
sebagai pengarah dam pembimbing h. Siswa menjadi lebih aktif.

Komunikasi Matematis
Menurut Sumarno (2003) komunikasi matematis meliputi kemampuan siswa untuk
: 1. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam idea matematika;
2. Menjelaskan idea, situasi dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata,
gambar, grafik dan aljabar; 3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol
matematika; 4. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; 5. Membaca
dengan pemahaman atau presentasi matematika tertulis; 6. Membuat konjektur, menyusun
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argument, merumuskan definisi dan generalisasi; 7. Menjelaskan dan membuat pertanyaan
tentang matematika yang telah dipelajari. Jadi jelaslah bahwa komunikasi matematika
merupakan kemampuan merepleksikan pemahaman matematik dengan berbagai bentuk baik
itu tulisan, lisan, gambar, grafik dan lain sebagainya.

Pemahaman Konsep
Menurut Zulaiha, hasil belajar yang dinilai dalam mata pelajaran matematika ada tiga aspek.
Ketiga aspek itu adalah pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, serta pemecahan
masalah. Ketiga aspek tersebut bisa dinilai dengan menggunakan penilaian tertulis, penilaian
kinerja, penilaian produk, penilaian proyek, maupun penilaian portofolio.(http://ahli-definisi.
blogspot.com/2011/03/definisi-pemahaman-konsep.html diakses 25 juni 2015). Kemampuan
pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan
pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan,
namun lebih dari itu. Dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi
pelajaran itu sendiri. Pemahaman matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap
materi yang disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk mencapai
konsep yang diharapkan. Hal ini menyatakan tujuan mengajar adalah agar pengetahuan yang
disampaikan dapat dipahami peserta didik. Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang
ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam prosedur (algoritma) secara luwes,
akurat, efisien dan tepat. Adapun indikator pemahaman konsep menurut Kurikulum 2006 yaitu
: 1. Menyatakan ulang suatu konsep. 2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat
tertentu (sesuai dengan konsepnya). 3. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 4.
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 5. Mengembangkan syarat
perlu dan syarat cukup suatu konsep. 6. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur
atau operasi tertentu. 7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. (http://
ahli-definisi.blogspot.com/2011/03/definisi-pemahaman-konsep.html diakses 25 Juni 2015).

3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas XI Teknik
Kendaraan Ringan (TKR) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan pada semester
I tahun pelajaran 2015/2016 dengan jumlah siswa 32 siswa yang kesemuanya laki-laki.
Prosedur dalam penelitian ini adalah tahapan penelitian atau desain penelitian siklus. Terdapat
empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan
(4) refleksi, seperti pada gambar berikut.
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Jenis data yang dikumpulkan setiap akhir siklus adalah data pemahaman konsep matematika
siswa dengan menggunakan instrument tes dan data komunikasi matematis siswa dengan
menggunakan observasi. Tes digunakan untuk mendapatkan data tentang pemahaman konsep
siswa setelah mengikuti pembelajaran kooperatif model Think Talk Write. Alat yang digunakan
adalah instrument tes pemahaman konsep dalam bentuk tes formatif. Sedangkan observasi
data komunikasi matematis menggunakan lembar observasi.
Dilihat dari waktu pelaksanaannya, ada dua macam tes yang digunakan yaitu tes awal dan
tes akhir. Tes awal dilakukan untuk memperoleh data awal sebelum dilaksanakannya suatu
tindakan. Sedangkan Tes akhir dilakukan untuk memperoleh data pada setiap berakhirnya
pelaksanaan tindakan. Tes tiap akhir siklus dilakukan sebanyak dua kali. Masing-masing
menjelang berakhirnya pelaksanaan tindakan pada siklus I dan menjelang berakhirnya siklus
II. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang komunikasi matematis siswa dalam
kegiatan belajar mengajar, dan digunakan alat berupa lembar observasi komunikasi matematis.
Teknik yang dipakai dalam analisis data adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data
kuantitatif dalam penelitian diperoleh dengan mengadakan tes. Tes dilakukan dengan
menggunakan soal yang dibuat oleh peneliti. Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu tes
pada siklus pertama dan tes pada siklus yang kedua. Hasil tes dari siklus I dianalisis untuk
mengetahui perbandingan hasil belajar kondisi awal dengan kondisi hasil belajar siklus I.
Tehnik pengumpulan data kualitatif yaitu menggunakan lembar pengamatan komunikasi
matematis siswa yang dilakukan oleh peneliti/pengamat. Observasi komunikasi matematis
siswa digunakan untuk mengetahui komunikasi matematis pada siswa yang menggunakan
lembar pengamatan komunikasi matematis.
Penelitian ini berawal dari rendahnya komunikasi matematis dan pemahaman konsep siswa.
Dengan latar belakang tersebut maka penelitian ini dikatakan berhasil jika :1. Lebih 75%
siswa mempunyai komunikasi matematis tinggi, 2. Lebih 75% siswa mempunyai pemahaman
konsep yang baik.

4. Pembahasan
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Dari pelaksanaan tes awal yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015, diperoleh
data bahwa kemampuan siswa mengerjakan soal-soal perbandingan trigonometri dan sudut
berelasi masih rendah. Nilai yang diperoleh siswa sebagian besar belum memenuhi batas
KKM yaitu 75.
Secara rinci dapat diuraikan bahwa dari 32 siswa kelas XI TKR1 yang hadir pada pelaksanaan
tes awal dengan menggunakan Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran matematika
yaitu 75, hanya 2 orang ( 6,25 %) yang tuntas, dan 30 orang (93,75%) lainnya belum tuntas.
Nilai terendah 45 (frekuensi 4 orang), nilai tertinggi 80 (frekuensi 1 orang) dengan rata-rata
nilai sebesar 56,64 . Dari hasil observasi/pengamatan awal peneliti, pemahaman konsep siswa
terhadap pembelajaran matematika masih perlu ditingkatkan agar prestasi belajar siswa dalam
menyelesaikan soal trigonometri akan lebih baik. Pemahaman konsep tersebut berkaitan
dengan komunikasi matematis siswa. Sehingga dari data tersebut perlu adanya perbaikan
pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga dapat tercapai ketuntasan
yang diharapkan.
Dari implementasi yang dilakukan pada siklus I, terdapat 16 siswa berkemampuan komunikasi
matematis sedang (50%) dan 16 siswa kategori tinggi. Hal ini karena siswa masih belum
seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi. Setelah dilakukan perbaikan pada siklus II, skor
kemampuan komunikasi matematis siswa kategori tinggi 56,25% dan kategori sangat tinggi
43,75%. Skor yang diperoleh dari observasi komunikasi matematis diperoleh bahwa skor
tertinggi adalah 36 dan skor terendah adalah 30 sedangkan rata-rata skor 32,47. Dari data
tersebut, kategori komunikasi matematis kategori tinggi adalah sebanyak 14 orang (43,75%)
dan kategori komunikasi matematis sangat tinggi sebanyak 18 orang juga (56,25%). Secara
ringkas kemampuan komunikasi matematis siswa untuk 2 siklus yang dilakukan seperti pada
tabel 1 berikut.
Tabel 1. Skor Komunikasi Matematis siswa siklus I dan siklus II
Interval

Interval Skor

M+1,5SD ≤ X ≤ 40

32,5 ≤ X ≤ 40

Kategori
Sangat
Tinggi

Jml

%

Jml

%

0

0

14

43,75

M+0,5SD ≤ X ≤
M+1,5SD

27,5 ≤ X ≤
32,5

Tinggi

16

50

18

56,25

M-0,5SD ≤ X ≤
M+0,5SD

22,5 ≤ X ≤
27,5

Sedang

16

50

0

0

M-1,5SD ≤ X ≤ M-0,5
SD

17,5 ≤ X ≤
22,5

Rendah

0

0

0

0

10 ≤ X ≤ M-1,5 SD

10 ≤ X ≤ 17,5

Sangat
rendah

0

0

0

0

Secara grafik, peningkatan komunikasi matematis siswa dari siklus I dan siklus II dapat
disajikan dalam diagram sebagai berikut :
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Grafik 1. Pemahaman konsep siswa
Sedangkan dari pemahaman konsep implementasi tindakan siklus I diperoleh data pemahaman
konsep matematika siswa, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Secara Klasikal
ketuntasan belajar siswa kelas XI TKR1 pada siklus I sebanyak 7 siswa atau 21,87 % dan yang
belum tuntas 78,13%. Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai kriteria keberhasilan yaitu
dengan ketuntasan 75 %. Rata-rata pemahaman konsep siswa secara klasikal 62,81 belum
mencapai hasil yang diharapkan yaitu minimal dengan KKM 75. Daya serap siswa mencapai
62,81 %. Yang berada pada kategori sedang, namun belum mencapai hasil yang diharapkan
yaitu minimal 75 % untuk mencapai kategori tinggi.
Pada implementasi siklus II dari 32 Siswa di kelas XI TKR 1 yang sudah tuntas berjumlah
24 orang (75%), sedangkan yang belum tuntas sebanyak 8 orang (25%). Sehingga ketuntasan
belajar siswa kelas XI TKR 1 pada siklus II 75%. Dengan ketuntasan belajar 75 % menunjukkan
bahwa sudah mencapai kriteria keberhasilan dengan standar minimal. Kriteria keberhasilan
adalah 75 %. Rata-rata pemahaman konsep siswa adalah 76,09. Rata-rata pemahaman konsep
secara klasikal 76,09 menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan siklus I,
walaupun masih ada 8 orang siswa yang nilainya berada di bawah standar ketuntasan. Daya
serap siswa 76,09% termasuk pada kategori tinggi. Peningkatan Pemahaman konsep yang
dicapai oleh siswa bisa dikatakan optimal. Secara rinci hasil tes akhir pada siklus I diuraikan
pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Rekap Skor Pemahaman Konsep Siklus I
Nilai
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Jumlah

Frekuensi
1
4
6
5
7
2
5
0
2
0
0
32

Siklus I
%
3.125
12.5
18.75
15.625
21.875
6.25
15.625
0
6.25
0
0
100

Kategori
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas

Frekuensi
0
0
0
0
2
6
14
6
2
1
1
32

Siklus II
%
Kategori
0
0
0
0
6.25
Belum Tuntas
18.75
Belum Tuntas
43.75
Tuntas
18.75
Tuntas
6.25
Tuntas
3.125
Tuntas
3.125
Tuntas
100
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Berdasarkan data seperti pada tabel di atas, maka secara grafik, peningkatan pemahaman
konsep siswa tiap siklus dari siklus I sampai siklus II dapat disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 1. Peningkatan pemahaman konsep siswa

5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Penerapan model pembelajaran kooperatif model Think Talk Write yang dilakukan dengan
diskusi pada siswa kelas XI TKR1 sangat efektif dapat meningkatkan komunikasi matematis
dan pemahaman konsep peserta didik. Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif Think
Talk Write peserta didik dapat mengemukakan pendapatnya dalam diskusi kelompok secara
aktif sehingga mereka dapat saling berbagi informasi dan dapat meningkatkan Komunikasi
Matematis serta Pemahaman Konsep peserta didik kelas XI TKR1.

Saran
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana salah satu alternatif penggunaan model
pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran
matematika, mengingat masalah pembelajaran sebagai salah satu masalah antara guru dan
siswa, maka sepenuhnya merupakan tugas guru, yang harus dipecahkan oleh guru. Hasil
penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih bagi peneliti sebagai upaya peningkatan
pembelajaran siswa khususnya di SMK Negeri 1 Cangkringan dan juga sekolah lainnya yang
dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
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PENGGUNAAN THE MATH BODY DAPAT
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP
MATEMATIKA PADA MATERI FPB DAN KPK SISWA
SMP NEGERI 1 KUALA KABUPATEN BIREUEN
Asmudi
SMP Negeri 1 Kuala, Jl. Ule Gajah, Desa Lancok-lancok, Kec. Kuala, Kab. Bireuen asmudi.garda@
gmail.com

Abstrak. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat
kemampuan siswa dalam memahami konsep dasar FPB dan KPK, serta mendeskripsikan
aplikasi praktis penggunaan Alat Peraga The Math Body pada pembelajaran Matematika
dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan pada diri peserta didik, analisis hasil
aplikasi praktis penggunaan Alat Peraga The Math Body pada pembelajaran Matematika dapat
menigkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil yang diperoleh dalam karya tulis ini menunjukkan
bahwa dengan menggunakan Alat Peraga The Math Body siswa lebih kreatif dan lebih memahami
konsep tentang FPB dan KPK, dan bahkan siswa telah mampu menyelesaikan permasalahan
dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan materi tersebut. Penggunaan Alat Peraga
The Math Body dalam pembelajaran Matematika kelas VII SMP Negeri 1 Kuala khususnya
pada materi FPB dan KPK merupakan strategi untuk dapat menciptakan pembelajaran yang
menyenangkan. Pencapaian kompetensi peserta didik yang diperoleh pada kompetensi spiritual
dan sosial rata-rata sangat baik (A-) dan baik (B+), capaian kompetensi pengetahuan pada peserta
didik rata-rata 3,4 (baik), dan capain kompetensi ketrampilan pada peserta didik kelas VII SMP
Negeri 1 Kuala rata-rata 3,4 (baik) (3). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan
Alat Peraga The Math Body dalam pembelajaran Matematika dapat menciptakan suasana yang
menyenangkan dan meningkatkan prestasi belajar siswa.
Kata Kunci: Strategi, Peraga The Math Body, Hasil Belajar, Pembelajaran Matematika

1. Pendahuluan
Latar Belakang
Bagi peserta didik untuk mencari Kelipatan Persekutuan Terkecil ( KPK )dan Faktor
Persekutuan terbesar (FPB) biasanya dengan menentukan faktor-faktor bilangannya secara
bergantian, jadi akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kami menyajikan cara menentukan
KPK dan FPB suatu bilangan ini dengan lebih cepat, yaitu dengan menggunakan Anatomi
Badan Matematika ini yang disebut The Math Body. Dengan media ini siswa akan merasa
seperti bermain, sehingga siswa akan lebih senang untuk memahami materi KPK dan FPB.
Inovasi pembelajaran yang penulis lakukan adalah dengan membuat alat peraga matematika
yang menarik dan interaktif. Pengajaran dengan bantuan alat peraga lebih meningkatkan hasil
pembelajaran, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrifa (2007:69) dalam
penelitiannya „efektivitas pembelajaran matematika dengan menggunakan alat peraga terhadap
prestasi belajar matematika ditinjau dari segi motivasi belajar siswa‰. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa pengajaran matematika dengan alat peraga lebih berhasil dibandingkan
dengan tidak menggunakan alat peraga. Pembelajaran semacam inilah yang menjadi salah
satu tujuan dan sasaran penerapan kurikulum 2013 ini yakni menciptakan generasi yang
siap menghadapi tantangan perubahan dalam kehidupan lokal, nasional, dan global melalui
pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan yang outputnya diharapkan dapat
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membatu peserta didik menjadi generasi yang cerdas seutuhnya yaitu cerdas spiritual, cerdas
emosional, cerdas sosial,cerdas intelektual, dan cerdas kinestetik.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam karya inovasi ini adalah:
a.

Bagaimanakah penggunaan The math Body Interaktif dalam pembelajaran matematika
meningkatkan daya ingat peserta didik?

b. Bagaimanakah metode pembelajaran yang diterapkan pada penggunaan The Math Body
interaktif dalam pembelajaran matematika meningkatkan pemahaman konsep tentang
KPK dan FPB oleh peserta didik?

Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam karya tulis ini maka tujuan penulisan
karya tulis ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:
a.

Penggunaan The Math Body interaktif dalam pembelajaran matematika meningkatkan
daya ingat peserta didik.

b. Metode pembelajaran yang diterapkan pada penggunaan The Math Body interaktif dalam
pembelajaran matematika meningkatkan pemahaman konsep peserta didik

Manfaat
a.

Bagi Guru
Menjadi alat bantu belajar atau sebagai alat peraga alternative untuk menanamkan konsep
tentang materi KPK dan FPB dalam proses belajar mengajar.

b. Bagi Siswa
Memberi masukan pada siswa untuk meningkatkan kegiatan belajar, meningkatkan daya
ingat dan pemahaman konsep matematika serta mengembangkan dirinya dalam meraih
keberhasilan belajar atau prestasi belajar yang optimal.

2. Landasan Teori
Pengertian Alat Peraga
Belajar yang efektif harus mulai dengan pengalaman lansung atau pengalaman kngkret dan
menuju kepada pengalaman yang lebih abstrak. Alat peraga diharapkan dapat mempermudah
pemahaman matematika dan meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran
matematika, serta menumbuhkan citra bahwa mata pelajaran matematika menyenangkan.
Alat peraga pengajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh guru ketika mengajar untuk
membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa dan mencegah
terjadinya verbalisme pada diri siswa (Moh. Uzer Usman, 1989:26). Sedangkan menurut
Nasution (1989: 132) bahwa: alat peraga adalah alat yang dipergunakan oleh guru atau pendidik
untuk membantu dalam menerangkan sesuatu kepada anak sesuai dengan bahan pengajaran
yang diajarkan. .

Fungsi Alat Peraga
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Dalam mengajarkan metematika guru harus berusaha agar siswa memahami materi pelajaran,
sehingga aktifitas belajar pada pelajaran matematika bertambah besar. Pengajaran yang
menggunakan banyak verbalisme tentu akan segera membosankan, sebaliknya pengajaran
akan lebih menarik bila siswa gembira belajar atau senang karena mereka merasa tertarik dan
mengerti pelajaran yang diterimanya. Siswa akan lebih besar aktifitasnya terhadap matematika.
Menurut pendapat Moh. Uzer Usman (1989:132) fungsi alat peraga pengajaran adalah:
a.

Meletakkan dasar-dasar yang kongkrit untuk berpikir. Oleh sebab itu mengurangi
verbalisme (tahu istilah tidak tahu arti, tahu nama tetapi tidak tahu bendanya).

b. Meningkatkan perhatian siswa.
c.

Membuat pelajaran lebih lama menetap atau tidak mudah dilupakan

d. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri
dikalangan siswa.
e.

Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu.

f.

Membantu tumbuhnya pengertian dan membantu perkembangan kemampuan

Gambar 2: Alur pembelajaran matematika dengan The Math Body dengan pendekatan
Saintifik.

3. Rancangan Karya Inovasi dalam Pembelajaran
Untuk menggunakan alat peraga matematika yang tepat, guru harus mengetahui prinsipprinsip umum dalam penggunaan alat peraga, di antaranya sebagai berikut.
a.

Penggunaan alat peraga hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran.

b. Alat peraga yang digunakan hendaknya sesuai dengan metode/strategi pembelajaran.
c.

Tidak ada satu alat peragapun yang dapat atau sesuai untuk segala macamkegiatan belajar.

d. Guru harus terampil menggunakan alat peraga dalam pembelajaran.
e.

Peraga yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan siswa dan gaya belajarnya.

f.

Pemilihan alat peraga harus obyektif, tidak didasarkan kepada kesenangan pribadi.

g. Keberhasilan penggunaan alat peraga juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.
Bentuk Alat peraga Matematika yang penulis rancang diawali oleh analisis teori atau konsep
tentang pengertian dan fungsi dari alat peraga matematika. Berikut ini beberapa langkah yang
penulis lakukan dalam proses pembuatannya :
a.

Identifikasi kebutuhan alat peraga dengan cara menganalisis kurikulum yang sedang
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digunakan/berlaku menurut jenjang kelas yang diampu dari guru yang bersangkutan.
b. Mendesain alat peraga yang akan dibuat.
c.

Merencanakan dan memilih bahan dari alat peraga yang akan dibuat.
Alat peraga The Math body menggunakan bahan ramah lingkungan dan dari barang bekas
ditambah kayu, triplek, Cat, perkakas yang diperlukan, lampu on/off dan kabel listrik.

d. Membuat alat peraga.
Dimulai merancang rangka dasar dari kayu terdiri dari rangka badan dan tangan, semua
sambungan menggunakan baut untuk memudahkan bongkar pasang saat diperlukan.
Selanjutnya baru dilanjutkan dengan membuat bagian bagian yang akan disematkan pada
rangka mengacu pada materi matematika dan disesuaikan dengan bentuk tubuh manusia.
e.

Menyusun petunjuk penggunaan alat peraga atau lembar kerja,

f.

Penilaian alat peraga dan petunjuk yang telah dibuat dari catatan-catatan guru saat
digunakan.
Alat peraga juga dirancang berdasar analisis kurikulum sesuai KI/KD dan catatan-catatan
guru tentang kesulitan-kesulitan yang sering ditemui dalam pembelajaran bila tidak
menggunakan alat peraga.

4. Aplikasi Praktis dalam Pembelajaran
Untuk laporan ini, penulis hanya mendeskripsikan hasil aplikasi di kelas VII/a. SMP Negeri 1
Kuala pada materi bilangan dengan materi kelipatan dan factor bilangan bulat dengan materi
prasyarat KPK dan FPB dalam implementasi Kurikulum 2013 yang menggunakan badan
bagian depan berupa Panel Balok Putar KPK dan FPB dari The Math Body dengan langkahlangkah sebagai berikut.
Misalkan diberi masalah sederhana misalnya kasus dari buku siswa kurikulum 2013.
Contoh permasalahan:
Anita, Indri dan Wati belanja bersamaan di sebuah mall. Anita balanja 3 hari sekali, Indri
berbelanja 6 Hari sekali, dan Wati berbelanja 9 Hari sekali. Setelah berapa hari ketiganya
berbelanja bersamaan di Mall tersebut?
Penyelesaian Dengan The Math Body
-

Pada bagian atas tulis angka sejajar masing- masing panel yaitu 3,6 dan 9.

-

Tekan saklar/letakkan gantungan disetiap kelipatan masing-masing angka tersebut pada
puluhan yang pertama.

-

Jika pada puluhan yang pertama tidak ada saklar yang menyala di dalam satu garis untuk
ketiga angka tersebut, matikan saklar yang ada dan lanjutkan di puluhan yang kedua dan
seterusnya.

-

KPK akan didapat pada puluhan yang kedua yaitu pada angka 18 di mana semua lampu
menyala pada satu garis diangka 18.

-

Jadi Anita, Indri dan Wati akan bertemu atau berbelanja secara bersamaan pada mall
tersebut pada hari ke 18.
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Gambar 3. Simulasi mencari KPK dengan Panel Balok Putar

Gambar 4. Kombinasi beberapa alat peraga membentuk anatomi tubuh manusia

5. Aplikasi di Kelas
Pada tahap pendahuluan guru mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses
pembelajaran. Mulai dari alat peraga yang sudah standby di kelas, memeriksa arus listrik,
lembar instrumen, spidol/pulpen, penataan meja dan kursi peserta didik sesuai kebutuhan
pembelajaran, serta perlengkapan-perlengkapan lainnya. Setelah memastikan kondisi kelas
sudah siap guru memberikan penjelasan kepada peserta didik.

6. Tahap pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan penggunaan media guru mulai memasuki kegiatan pendahuluan
pembelajaran dengan menyapa peserta didik.. Selanjutnya guru menyiapkan peserta didik
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secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dan memeriksa kehadiran peserta
didik. Setelah itu guru masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Pada kegiatan inti pembelajaran
guru memfasilitasi dan memotivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan 5M (mengamati,
menanya, mengasosiasi, mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikan).

Data Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran
Data aplikasi pembelajaran fokus terhadap siswa kelas VII/a. SMP Negeri 1 Kuala sebagai
sampel tahun tahun pelajaran 2013/2014. Dengan jumlah 23 peserta didik dengan menggunakan
metode STAD dalam proses pembelajaran dan menggunakan teknik penilaian essay, pilihan
ganda, unjuk kerja, tes tertulis, lembar kerja dan tes keterampilan. (Adaptasi dari yang sudah
ada).
Tabel 1: Nilai Rata-rata Pertemuan ke-1 Kelas alat peraga

FORMAT PENILAIAN KELAS
(pertemuan I)
No

Nama peserta
didik

Predikat

Total
Rata-Rata

Aspek yang Dinilai
Spritual &
Pengetahuan
social
82.95
3.3

Keterampilan
81.04
3.24

Tabel 2 : Konversi Pengetahuan,Keterampilan dan sikap
Predikat
A
AB+
B
BC+
C
CD
D

Nilai Kompetensi
Pengetahuan
4
3.56
3.33
3
2.56
2.33
2
1.56
1.33
1

Keterampilan
4
3.56
3.33
3
2.56
2.33
2
1.56
1.33
1

Sikap
SB
B

C
D

Pedoman Penskoran :
Nilai Perolehan
NA = –––––––––––––––– X 4
Nilai Maksimal
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Tabel 5: Nilai Rata-rata Pertemuan ke -2 Kelas alat Peraga

FORMAT PENILAIAN KELAS
(pertemuan II)
No

Nama peserta didik

Predikat

Total
Rata-Rata

Aspek yang Dinilai
Spritual &
Pengetahuan
sosial
85.11
3.4

Keterampilan
81.04
3.24

Pedoman Penskoran :
Nilai Perolehan
NA = –––––––––––––––– X 4
Nilai Maksimal

Analisis Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran
a. Pertemuan I (Satu)
Penilaian setiap pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan dan
kompetensi sikap. Kompetensi pengetahuan ada kompetensi keterampilan menggunakan skala
1-4 (untuk kelipatan 0.33), yang akan dikonversi kedalam predikat A-D sedangkan kompetensi
sikap menggunakan skala sangat baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (D).seperti Tabel
Pada di atas. Setiap Nilai dari setiap aspek selanjutnya dianalisis untuk mengetahui Pencapaian
Kompetensinya, baik itu Kompetensi Spritual, Sosial dan Pengetahuan dan Ketrampilannya.
b. Pertemuan II (dua)
1) Analisis Nilai Pencapaian Kompetensi Spritual dan Sosial
Capain kompetensi spritual peserta didik SMP Negeri 1 Kuala setelah penerapan media
pembelajaran The Math Body pada pertemuan kedua, diperoleh hasil dari 25 peserta didik,
14 diantaranya memperoleh nilai sangat baik (SB) dan 9 peserta didik memperoleh nilai
baik (B). Dengan capain predikat adalah 12 peserta didik memperileh predikat sangat
baik (A-) dan 13 peserta didik memperoleh predikat baik (B+). Dari capaian tersebut
dapat disimpulkan bahwa setelah penerapan media pembelajaran The Math Body pada
peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Kuala sikap spiritual mereka rata-rata sangat baik
(A-) dan baik (B+).
2) Analisis Nilai Pencapaian Kompetensi Pengetahuan
Berdasarkan data yang dipaparkan di atas dapat dideskripsikan bahwa capain kompetensi
pengetahuan peserta didik SMP Negeri 1 Kuala setelah penerapan media pembelajaran
The Math Body, diperoleh hasil dari 25 peserta didik, 7 diantaranya memperoleh nilai
sangat baik (4), 10 peserta didik memperoleh nilai sangat baik (3,66), 7 peserta didik yang
memperoleh nilai baik (3,2), dan 1 peserta didik memperoleh nilai baik (2,66). Dengan
capain predikat adalah 10 peserta didik memperileh predikat sangat baik (A-) dan 15
peserta didik memperoleh predikat baik (B+). Dari capaian tersebut dapat disimpulkan
bahwa setelah mengunakan media pembelajaran The Math Body pada peserta didik kelas
VII SMP Negeri 1 Kuala kompetensi pengetahuan mereka rata-rata berada pada capaian
3,5 (A-).
3) Analisis Nilai Pencapaian Kompetensi Keterampilan
Penilaian Pencapaian Kompetensi keterampilan merupakan penilaian untuk menilai
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sejauhmana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan yang
meliputi keterampilan mencoba, mengolah, menyaji, dan menalar. Dalam ranah konkret
keterampilan ini mencakup aktivitas menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat. Sedangkan dalam ranah abstrak keterampilan ini mencakup aktivitas
menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. (Permendikbud nomor 68
tahun 2013).
Berdasarkan data yang dipaparkan di atas dapat dideskripsikan bahwa capaian kompetensi
keterampilan peserta didik SMP Negeri 1 Kuala setelah penerapan media pembelajaran The
Math Body, diperoleh hasil dari 23 peserta didik, 2 diantaranya memperoleh nilai sangat baik
(4), 4 peserta didik memperoleh nilai sangat baik (3,66), 12 peserta didik yang memperoleh
nilai baik (3,2), dan 2 peserta didik memperoleh nilai baik (2,66). Dengan capain predikat
adalah 7 peserta didik memperileh predikat sangat baik (A-) dan 13 peserta didik memperoleh
predikat baik (3,5 ).
Dari capain tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah penerapan media pembelajaran The
Math Body pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Kuala kompetensi keterampilan mereka
rata-rata berada pada capaian sangat baik (3,3 /B+).
c.

Perbandingan dengan capaian siswa kelas control

Dalam kesempatan ini penulis juga mengajarkan hal yang sama di kelas VII.b SMP Negeri
1 Kuala tanpa mengunakan alat peraga The Math body dengan materi Kelipatan dan Faktor
Bilangan Bulat dengan sub materi KPK dan FPB. Paparan hasil penilaian disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel 3: Nilai Rata-rata Pertemuan ke -2

a. Pertemuan yang ke II
Tabel 4: Nilai Rata-rata Pertemuan ke -2

FORMAT PENILAIAN KELAS
(pertemuan II)
No

Nama peserta didik

Predikat

Total
Rata-Rata

Aspek yang Dinilai
Spritual &
Pengetahuan
sosial
76.96
3.07

Keterampilan
73.
2.9

b. Hasil perbandingan
Hasil perbandingan Nilai Spiritual, Sosial, Pengetahuan, Ketrampilan antara kelas alat peraga
menggunakan The Math body dengan kelas Kontrol dapat disajikan dalam table berikut:
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Tabel 5: Hasil Perbandingan Kelas Alat Peraga dan Kelas Kontrol.
Spiritual

Kelas
Pertemuan
Kelas Alat peraga
Kelas Kontrol

I
B
B

II
B
B

Sosial
I
B
B-

II
B
B

Pengetahuan

Ketrampilan

I
3.3
2.85

I
3
2.73

II
3.4
3.07

II
3.24
2.9

Hasil perbandingan rata-rata hasil capaian siswa untuk pertemuan satu (Pa.1) dan pertemuan
dua (Pa.2) untuk kelas alat peraga menggunakan The Math Body dapat kami sajikan dalam
diagram berikut.

7. Penutup
Simpulan
Berdasarkan data dan analisis data yang dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa
setelah penulis menggunakan alat peraga The Math body dalam pembelajaran matematika
kelas VII/a SMP Negeri 1 Kuala khusunya pada submateri KPK dan FPB dapat diperoleh
hasil;
a.

Capaian kompetensi spiritual sosial pada peserta didik rata-rata sangat baik(A-) dan baik
(B+)

b. Capaian kompetensi pengetahuan pada peserta didik rata-rata 3,5 (baik)
c.

Capaian kompetensi keterampilan pada peserta didik kelas VII/a SMP Negeri 1 Kuala
rata-rata 3,3 (baik)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan alat peraga The Math body dalam
pembelajaran matematika dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Saran
Saran-saran dalam karya tulis ini antara lain:
a.

Guru, hendaknya menggunakan alat peraga (media) dalam pembelajaran, dan alat peraga
The Math Body menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran matematika.

b. Pihak sekolah; hendaknya mengupayakan ketersediaan prasarana pendukung untuk
penggunaan media pembelajaran. Menumbuhkan kreatifitas guru dam proses pembelajaran.
c.

Dinas kabupaten; hendaknya menyosialisasikan media pembelajaran The Math Body ini
ke seluruh sekolah-sekolah, Membuat Instrumen analisis untuk mengetahui kelebihan dan
kelemahan dari alat peraga ini untuk penyempurnaan berkelanjutan.

d. Kemendikbud, hendaknya memfasilitasi sentra – sentra pembuatan alat peraga
pembelajaran di daerah dengan segala kekhasannya agar lebih bergairah untuk
mensukseskan Implementasi materi kurikulum 2013.
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PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
PADA MATERI PERBANDINGAN DENGAN SOAL
BERNILAI
Bambang Nursusanto
SMPN 4 Tegalombo, Pacitan; bnursusanto@gmail.com

Abstrak. Tujuan pengembangan ini adalah menghasilkan Lembar Kerja Siswa (LKS)
materi perbandingan untuk siswa kelas VII SMPN 4Tegalombo dengan soal-soal yang
bernilai, yaitu soal yang dikaitkan dengan nilai positif dalam pembentuka karakter.
Prosedur yang dilakukan dalam mengembangkan LKS ini yaitu menerapkan 4 tahap,yaitu:
(1) Studi pendahuluan; (2) Pengumpulan data; (3) Mendesain produk; (4) Validasi desain;
(5) Revisi Desain; (6) Menyusun LKS (prototipe); (7). Data dari pengembangan ini terdiri
dari data hasil validasi valilidator, hasil pekerjaan siswa mengerjakan LKS, dan hasil
angket setelah siswa menyelesaikan semua LKS yang dikembangkan. Dari hasil validasi
validator, LKS yang dikembangkan dapat dinyatakan cukup layak dipergunakan dengan
perbaikan, hasil uji coba terbatas,setelah siswa mengerjakan LKS pada bagian “aku bisa”
diperoleh rata-rata nilai 68,58 di atas kriteria yang ditetapkan, sedangkan dari angket
mendapatkan respon positif dari siswa
Kata Kunci. Lembar Kerja Siswa, LKS, Perbandingan, Soal Bernilai

1. Pendahuluan
Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter
serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian
pendidikan nasional tidak hanya sekedar mengembangkan intelektualitas pembentukan
watak dan perilaku yang mulia (Prajitno, Edi & Widyantini,Th., 2011). Selain hal di atas,
menurut Ibrahim (2009) Sekolah memiliki potensi sebagai pusat pembudayaan berbagai
kemampuan, nilai dan sikap, khususnya sikap ilmiah, penguasaan IPTEK, etos kerja, disiplin,
sikap demokratis, berkepribadian mantap, bermoral dan memiliki rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa selama ini
banyak siswa yang hanya menguasai ilmu pengetahuan namun tidak mempunyai karakter yang
seharusnya menjadi bagian dari hasil pendidikan yang mereka peroleh di sekolah. Selain hal di
atas buku-buku sumber belajar juga sangat diperlukan siswa sebagai penunjang pemahaman
mereka terhadap materi pelajaran. Berdasarkan Direktorat Pembinaan SMP (dalam Prajitno,
Edi & Widyantini,Th. 2011) mengemukakan bahwa banyak guru yang mengajar dengan
semata-mata mengikuti urutan penyajian dan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti yang
ditulis oleh penulis buku bahan ajar, tanpa melakukan adaptasi atau perubahan yang dapat
nilai-nilai karakter bangsa.
Selama ini berbagai upaya untuk pengembangan karakter siswa telah dilakukan diantaranya
melalu mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah (Pusat Kurikulum, 2010).
Upaya pengembangan melalui mata pelajaran yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai
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budaya tersebut dalam silabus dan RPP. Namun sebenarnya juga bisa ditambahkan dalam soalsoal cerita yang bernilai positif untuk pengembangan karakter tersebut. Hal ini berdasarkan
fakta bahwa kebanyakan siswa menyukai dongeng ketika masih kecil dan novel-novel yang
inspiratif selalu menempati best seler dan amat disukai. Maka jika memungkinkan agar
pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi peserta didik sekaligus menumbuhkan karakter
maka dalam proses pembelajaran perlu disusun bahan ajar yang sesuai, yang salah satunya
berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan soal-soal bernilai, di samping sumber belajar lain
yang relevan.
Dalam kenyataanya di SMP Negeri 4 Tegalombo Satu Atap, sumber belajar seperti buku
pegangan siswa juga kurang dari segi jumlah, yaitu satu buku untuk dua atau tiga siswa,
sehingga penggunaan buku pegangan tidak optimal, sehingga siswa lebih banyak menggunakan
LKS. Akhirnya LKS yang merupakan sumber wajib bagi siswa. Padahal dari pengamatan
penulis LKS yang digunakan siswa saat ini masih kurang menarik, beberapa konsep masih
kurang tepat, bahasa yang digunakan kurang komunikatif dan kurang efektif sehingga kurang
memfasilitasi siswa dalam belajar secara mandiri. Dari segi isi sebagian besar juga masih
berupa rangkuman materi, contoh soal dan latihan soal. Dari hasil wawancara, siswa sendiri
mengakui bahwa LKS yang mereka gunakan saat ini, kurang membantu dalam belajar.
Mereka merasa masih kesulitan memahami konsep dalam LKS tersebut. Mereka juga
menganggap ada beberapa soal yang tidak bisa dijawab atau terlalu sulit untuk dikerjakan
sehingga mereka agak malas mempelajari dan mengerjakannya. Selain itu fakta juga
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah, hal itu dapat dilihatdari nilai ulangan
harian pada materi sebelumnya bahwa yang mendapatkan nilai di atas KKM hanya 64% dari
siswa 22 siswa kelas VII A. Sedangkan pengamatan terhadap sikap menunjukkan bahwa nilainilai positif belum begitu berkembang seperti sikap tanggungjawab, pantang menyerah, dan
semangat belajar.
Dalam Sumardyono (2013) bahwa Lembar kerja siswa (LKS) merupakan bahan pembelajaran
yang dipergunakan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam melakukan analisis dan
menyelesaikan masalah secara mandiri. Konsep kemandirian ini merupakan ciri penting
dari penggunaan LKS. Soal bernilai merupakan soal dalam LKS yang dikaitkan nilai-nilai
positif yang diharapkan dapat menumbuhkan karakter siswa. Menurut Ibrahim (2009) bahwa
nilai merupakan sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subyek menyangkut sesuatu
yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman
dengan seleksi perilaku yang ketat. Selanjutnya dikemukakan pendidikan nilai merupakan
langkah yang tepat untuk menjadikan individu menjadi cerdas, berakhlak mulia dan mandiri.
Materi perbandingan merupakan materi pada siswa kelas VII dengan Standar Kompetensi
menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan
perbandingan dalam pemecahan masalah dan kompetensi dasar menggunakan perbandingan
untuk pemecahan masalah (Permendiknas Nomor 22 tahun 2006).

2. Prosedur Pengembangan
Pengembangan LKS ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Tegalombo Satu Atap pada semester
1 tahun 2015/2016 dengan melibatkan melibatkan dua validator dan siswa SMP Negeri 4
Tegalombo Satu Atap sebagai siswa uji coba. Validator dalam pengembangan LKS ini bertugas
untuk memvalidasi LKS yang dikembangkan yaitu dengan cara konsultasi, diskusi maupun
meminta saran untuk perbaikan yang dianggap perlu. Sedangkan siswa sebagai subyek uji
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coba lapangan untuk melihat kelayakan maupun efektifitas dari produk tersebut. Untuk itu juga
disusun instrumen untuk menilai kelayakan LKS yang dikembangkan, baik untuk validator
maupun dalam uji coba lapangan.
Prosedur pengembangan LKS ini merupakan pola pengembangan sederhana (Sumardyono,
2015) namun hanya sampai pada produk awal yang semestinya dilanjutkan uji coba pada
kelompok besar untuk mendapatkan produk akhir. Langkah-langkah pengembangan tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Studi pendahuluan, yaitu untuk menggambarkan atau
mendeskripsikan masalah dan potensi secara tepat untuk kepentingan sendiri atau orang lain;
(2) Pengumpulan data, baik data teoritis maupun empiris yang terkait dengan masalah dan
potensi yang ada;(3) Mendesain produk, yaitu merencanakan di atas kertas; (4)Validasi desain,
untuk mendapatkan penilaian dan saran dari seseorang yang dianggap memiliki kemampuan;
(5) Revisi Desain, merupakan perbaikan desain berdasarkan saran dari validator; (6) Menyusun
LKS (prototipe), merupakan model awal produk dengan spesifikasi yang lengkap guna uji coba;
(7) Uji coba terbatas, LKS (prototipe) diuji cobakan pada sekelompok siswa guna memperoleh
perbaikan lebih lanjut. Dalam bentuk diagram dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Pengembangan LKS ( modifikasi dari Sumardyono, 2015)
Pengumpulan data dalam pengembangan LKS ini meliputi data dari validator yang diambil
dari instrumen validasi dan data uji coba terbatas. Data dari validator direkapitulasi, karena
ada 14 item pertanyaan dengan nilai 1 sampai dengan 4 maka dibuat tabel dengan kriteria
penafsiran (Ekawati, E & Sumaryanta: 2011) sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria Penafsiran
Interval Nilai

Interpretasi
Sangat layak
Layak

Keterangan
Dapat dipergunakan
Dapat dipergunakan

Cukup Layak

Dapat dipergunakan dengan perbaikan

Kurang Layak

Tidak dapat dipergunakan, revisi

Tidak layak

Tidak dapat dipergunakan, revisi

Sedangkan data uji coba terbatas, meliputi data nilai siswa hasil mengerjakan LKS dan data
angket siswa. Nilai siswa mengerjakan LKS merupakan rata-rata dari empat LKS yang diuji
cobakan. Untuk angket diberikan kepada siswa uji coba setelah menyelesaikan semua LKS
yang dikembangkan, dengan beberapa pertanyaan yang harus dijawab siswa dengan pilihan
sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju.
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3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan LKS dengan soal bernilai, di sini akan jelaskan
hasil pengembangan berdasarkan setiap tahapan tersebut.

Studi pendahuluan dan pengumpulan data
Sebagai studi pendahuluan, diadakan kegiatan observasi awal terhadap siswa kelas VII.
Pengamatan tersebut meliputi hasil belajar dan sikap yang terkait dengan nilai-nilai positif
dalam pembentukan karakter siswa. Data hasil belajar merupakan nilai ulangan harian siswa
dan sikap melalui jurnal guru. Selain itu juga diadakan analisis LKS yang dipergunakan
sebagai sumber belajar siswa tahun 2015/2016.

Mendesain produk.
Pada tahap desain, dilakukan pendesainan LKS berdasarkan pada tahap studi pendahuluan
dan tahap pengumpulan data.Desain tersebut terkait dengan tampilan, penyususnan soal
bernilai dan isi LKS. Untuk itu isi dari LKS ini terdiri dari: (1) MARI RENUNGKAN, pada
bagian ini siswa diberikan permasalahan dengan soal bernilai untuk memahami konsep
yang dipelajari yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan dengan tanya jawab guru
dapat memberikan ulasan tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam soal tersebut. (2)
BELAJAR BERSAMA YUK, pada bagian ini siswa dapat belajar bersama (dengan bimbingan
guru) untuk menemukan konsep dari permasalahan yang diajukan. (3) AKU PASTI BISA,
dalam bagian ini siswa berlatih mengerjakan soal secara mandiri, sekaligus sebagai umpan
balik guru untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari. Soal-soal pada
bagian ini mengacu pada soal-soal Ujian Nasional ; (4) BELAJAR APA AKU HARI INI, pada
bagian ini berisi refleksi dari siswa tentang apa yang telah mereka pelajari, kesulitan-kesulitan
dalam mempelajari materi tersebut, dan perasaan setelah proses pembelajaran (Jurnal Belajar).
Desain awal LKS adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Desain LKS 1
Sedangkan penyusunan soal bernilai merupakan tambahan cerita dari soal yang telah disusun
pada materi perbandingan. Contoh dari soal tersebut adalah sebagai berikut :
Peta yang kamu pegang adalah peta Propinsi Bangka Belitung. Berapa jarak
sebenarnya antara Manggar dengan Tanjung Pandan?
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Soal di atas dijadikan soal bernilai sebagai berikut :
Peta yang kamu pegang adalah peta Propinsi Bangka Belitung. Pernah membaca
novel Laskar Pelangi? Atau melihat filmnya. Kalau sudah membaca kamu pasti
mengenal sosok Lintang. Anak nelayan di pulau Belitung yang harus naik sepeda
sejauh 40 km untuk menuju sekolahnya. Digambarkan bahwa Lintang adalah
anak yang cerdas, yang tidak pernah menyerah dan menganggap bahwa sekolah
merupakan suatu “kemewahan” karena begitu miskinnya. Bagaimana dengan
kalian? Bukankah tempat kamu belajar lebih memadai dan lebih dekat? Untuk itu,
kamu harus lebih semangat belajar untuk meraih cita-citamu . Berapakah jarak
yang ditempuh Lintang dalam peta, jika skala dalam peta tersebut 1 : 1.000.000 ?
Dari peta Propinsi Bangka Belitung, bisakah kamu menghitung berapa jarak antara
Manggar dengan Tanjung Pandan?

Validasi desain
Desain yang telah disusun didiskusikan dan dikonsultasikan dengan validator untuk melihat
kevalidan desain LKS pada aspek isi, konstruk,bahasa dan tampilan. Berbagai masukan yang
diberikan validator merupakan bahan untuk perbaikandesain LKS.Sebagai validator dalam
pengembangan LKS ini adalah Sunarko,S.Pd guru matematika SMP Negeri 2 Tegalombo
dan MustaÊinah,S.Pd guru matematika SMP Negeri 2 Bandar. Saran dari validator misalnya
LKS kurang menarik karena tidak ada gambar, soal kurang sesuai secara isi maupun bahasa
dan pendesaian antara soal dengan tempat mengerjakan yang berbeda lembar sehingga akan
menyulitkan siswa menyelesaikan soal.

Revisi Desain
Dari komentar dan saran validator, desain LKS pertama direvisi sehingga menghasilkan
desain LKS kedua. Berikut ini, beberapa gambar dari desain LKS kedua:

Gambar 3. Desain LKS 2

Menyusun LKS (prototipe)
Dari desain yang telah direvisi, disusun LKS prototipe pertama yang merupakan model awal
produk dengan spesifikasi yang lengkap guna diuji cobakan ke uji coba terbatas. Contoh LKS
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prototipe 1 adalah sebagai berikut:

Gambar 4. LKS Prototipe

Validasi LKS (prototipe)
Sebelum diujicobakan secara terbatas LKS prototipe pertama divalidasi oleh validator
berdasarkan lembar penilaian LKS. Validasi tersebut menggunakan instrumen validasi yang
memuat aspek isi, efektifitas, kebermaknaan, dan tampilan. Rekapitulasi validasi tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2. Rekapitulasi Penilaian Validator
No
1
2
3
4
5

Aspek
Isi
Bahasa
Efektifitas
Kebermaknaan
Tampilan
Jumlah rata-rata

Rata-Rata Skor
14,50
7,50
8,50
2,50
5,00
38,00

Berdasarkan hasil penilaian dari dua orang validator didapatkan bahwa LKS yang dikembangkan
layak untuk dipergunakan. Sebagai bahan revisi, validator memberikan beberapa saran
diantaranya angka-angka dalam soal hendaknya tidak menyulitkan siswa dalam penghitungan
sehingga siswa lebih terfokus memahami materi. Validator juga menyarankan agar lebih
menarik gambar dalam LKS tidak monoton, sesuai dengan topik yang dipelajari dan dapat
membedakan materi yang satu dengan lainnya.
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1.1 Uji coba terbatas
LKS (prototipe) diuji cobakan kepada 6 siswa. Uji coba dilaksanakan di SMP Negeri 4
Tegalombo dengan 4 kali pertemuan. Pertemuan I dengan topik skala, pertemuan kedua
dengan topik perbandingan, pertemuan ketiga perbandingan senilai dan pertemuan
ketiga dengan topik perbandingan berbalik nilai. Dalam setiap pertemuan siswa dibagi
menjadi 3 kelompok dengan anggota dua orang tiap kelompok.

Gambar 5. Kegiatan tahap uji coba terbatas
Pada pertemuan pertama untuk bagian „mari renungkan‰ 4 dari 6 siswa kurang tertarik terhadap
nilai yang terdapat dalam soal namun lebih terfokus untuk menjawab pertanyaan soal tersebut.
Untuk bagian „mari belajar bersama‰ karena materinya pernah mereka pelajari di SD tidak
terdapat masalah yang berarti dalam arti mereka dapat bekerja sama menyelesaikan tugas,
hanya kelihatan masih ragu apakah langkah mereka benar. Pada bagian „aku bisa‰ yang harus
dikerjakan secara mandiri siswa juga namapk tidak mengalami kesulitan, dan hal tersebut
sesuai dengan jurnal belajar yang menyatakan bahwa mereka tidak kesulitan mempelajari
materi skala. Dari validasi guru terhadap pekerjaan siswa terlihat mereka sudah memahami
materi dengan bantuan sumber belajar yang ada seperti buku pegangan maupun LKS yang
sebenarnya merupakan ringkasan materi yang menjadi sumber belajar utama selama ini.
Pada pertemuan kedua untuk bagian „mari renungkan‰ seperti pada pertemuan kedua siswa
nampak kurang tertarik dengan cerita pada soal, dan langsung berusaha menjawab soal. Untuk
menarik perhatian siswa, guru membacakan dan siswa diminta menyimak. Selanjutnya guru
memberi ulasan, terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam soal cerita tersebut. Untuk bagian
„mari belajar bersama‰ siswa justru kesulitan untuk memehami materi, karena dari satu soal
dapat dikembangkan ke beberapa permasalahan. Namun setelah dijelaskan dengan kata-kata
mereka dapat memahami. Hal tersebut nampak pada bagian „aku bisa‰ yang harus dikerjakan
secara mandiri siswa nampak tidak mengalami kesulitan. Dari validasi guru terhadap pekerjaan
siswa terlihat mereka sudah memahami materi dengan baik.
Pada pertemuan ketiga untuk bagian „mari renungkan‰ salah satu siswa diminta membaca
dengan nyaring, dan siswa lain menyimak. Untuk bagian „mari belajar bersama‰ siswa tidak
kesulitan karena materinya mudah dan jelas dipelajari, namun perlu perbaikan agar lebih
mengarah ke kesimpulan dan lebih terinci dalam menyelesaikan masalah dalam soal-soal pada
bagian tersebut. Begitu juga pada bagian „aku bisa‰ yang harus dikerjakan secara mandiri
siswa juga nampak tidak mengalami kesulitan, hanya untuk soal no. 3 angka-angkanya tidak
bulat siswa agak ragu apakah hasil mereka benar.
Pada pertemuan keempat untuk bagian „mari renungkan‰ guru meminta siswa untuk membaca
sendiri, dan tanggapan siswa jauh lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Misal dua orang
siswa membaca agak nyaring dan berusaha memahami maksud dari soal cerita.Bahkan ada
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yang menanyakan novel Laskar Pelangi yang tadi pagi dicari tidak ada dan dia ingin membaca.
Untuk bagian „mari belajar bersama‰ siswa sudah mulai bisa adaptasi lebih baik dalam belajar
bersama (berpasangan). Hanya pada bagian „aku bisa‰ mereka tidak bisa mengerjakan soal
nomer 4 karena sebenarnya soal tersebut untuk Kompetensi Dasar berikutnya dan agak bingung
ketika membedakan perbandingan senilai atau berbalik nilai jika soalnya tentang waktu dan
jarak atau waktu dan kecepatan.
Dari keempat pertemuan yang telah dilakukan secara umum LKS telah dikerjakan dengan baik,
dan dari catatan lapangan nampak bahwa secara umum siswa dapat menerima LKS sebagai
bahan untuk belajar. Selain itu dari jurnal belajar juga menunjukkan bahwa hampir semua
siswa merasa senang dengan pembelajaran yang mereka lakukan walaupun tidak menuliskan
alasannya namun dari beberapa siswa menuliskan bahwa ada beberapa soal yang mereka
anggap sulit. Sedangkanbeberapa hal yang perlu diperbaiki diantarnya adalah tampilan LKS
yang kurang menarik, beberapa soal yang secara komputasi masih menyulitkan siswa, dan
tempat penulisan jawaban kurang cukup dan sehingga siswa kesulitan dalam menuliskan hasil
kerjanya. Begitu juga langkah-langkah dalam LKS untuk memahami konsep masih sering
membuat siswa salah arah.
Hasil umpan balik siswa dalam mengerjakan LKS pada bagian „aku bisa‰ menunjukkan
bahwa ke enam siswa uji coba telah mencapai rata-rata 68,58 dari kriteria yang ditetapkan
yaitu 60,00.
Sedangkan hasil angket yang diberikan di akhir pertemuan ke empat dapat ditunjukkan dalam
tabel berikut:
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Angket Siswa
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Pernyataan
Saya mudah memahami petunjuk dalam LKS ini
Saya mudah memahami informasi yang terdapat pada
LKS ini.
LKS ini membantu saya dalam mempelajari materi
perbandingan
LKS ini memungkinkan saya bekerjasama dengan teman
LKS ini mendorong rasa keingintahuan saya untuk
mempelajari materi perbandingan
LKS ini bukan hanya untuk mempelajari materi tetapi
juga membuat saya memahami nilai-nilai positif dari
soal-soal ceritanya.
Soal cerita dalam LKS ini membuat saya lebih
bersemangat dalam belajar
Saya senang belajar dengan LKS ini karena tampilannya
menarik
Jmlah Rata-rata

Rata-rata skor
3,00
2,67
3,00
3,00
3,00
3,00
2,83
2,67
23,17

Revisi LKS prototipe dan penyusunan produk awal.
Dari hasil uji coba terbatas dan saran validator setelah dianalisis secara mandiri LKS
prototipe direvisi sehingga didapatkan produk awal. Revisi tersebut diantaranya dari tampilan
yang dilengkap gambar dan pewarnaan meskipun masih sederhana. Soal-soal yang hasil
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penghitungannya menyulitkan siswa disusun ulang sehingga hasilnya bulat. Langkah-langkah
dalam memahami konsep juga disusun lebih jelas sehingga siswa tidak salah arah dan lebih
efektif dari segi waktu.

4. Kesimpulan dan Saran
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa LKS yang dikembangkan berdasarkan penilaian
validator cukup layak dan dapat dipergunakan dengan revisi. Dari hasil penilaian pekerjaan
siswa uji coba memperoleh rata-rata di atas kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan dari
hasil angket mendapatkan respon positif dari siswa, dan hal tersebut diperkuat dari jurnal
belajar siswa. Namun keterbatasan pengembangan LKS ini adalah kurangnya validator ahli
dari kalangan dosen ataupun widyaiswara baik dari LPMP maupun P4TK Matematika. Selain
itu juga kecilnya sampel, karena tahap dari pengembangan ini adalah uji coba terbatas yang
setelah direvisi akan dilanjutkan dengan uji coba skala besar. Sebagai saran dalam laporan
ini guru hendaknya mengembangkan LKS dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan
prosedur pengembangan dalam arti bukan sekedar menyusun LKS tanpa meminta saran
validator (walaupun hanya teman sejawat) apalagi tanpa uji coba, karena dari uji coba inilah
kekurangan-kekurangan LKS yang kita susun dapat diketahui. Selain itu jika memungkinkan
juga mengembangkan soal-soal yang bernilai terutama untuk soal-soal cerita karena hal
tersebut dapat membangkitkan motivasi sekaligus dapat menumbuhkan karakter positif bagi
siswa.

Daftar Pustaka
Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
Jakarta : Depdiknas
Ekawati, E. & Sumaryanta. 2011. Modul Matematika SD/SMP Program Bermutu, Pengembangan
Instrumen Penilaian Pembelajaran Matematika SD/SMP. Jogyakarta :PPPPTK Matematika
Ibrahim,R dan Ali, M. 2009. Pendidikan Nilai. Dalam Ali M.,Ibrahim R.,Sukmadinata,N.S., Sudjana,
D., dan Rasjidin W (Penyunting), Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian III. Bandung : PT Imperial
Bhakti Utama (Halaman 46)
Ibrahim,R dan Ali, M. 2009. Pendidikan Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Ali M.,Ibrahim
R.,Sukmadinata,N.S., Sudjana, D., dan Rasjidin W (Penyunting), Ilmu dan Aplikasi Pendidikan
Bagian IV. Bandung : PT Imperial Bhakti Utama (Halaman 17)
Kusrini, dkk. 2003. Matematika Sekolah Lanjutan Pertama.Jakarta : Direktorat Pendidikan Lanjutan
Pertama.
Prajitno, Edi & Widyantini,Th. 2011. Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Dalam Pembelajaran
Matematika. Modul disampaikan pada Diklat GuruPengembang Matematika/Guru Inti MGMP
Matematika SMP Tahap I Angkatan Ke-27di P4TK Matematika Jogyakarta tanggal 9s.d. 22 Juni
2011.
Pusat Kurikulum. 2010. Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa. Bahan Pelatihan Penguatan
Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai Nilai Budaya dan Karakter Bangsa. Balitbang,
Kemdiknas.
Sumardyono 2011. Fungsi dan Komponen LKS. Modul disampaikan pada Diklat GuruPengembang
Matematika/Guru Inti MGMP Matematika SMP Tahap III Angkatan Ke-2 di PPPPTK Matematika
Jogyakarta tanggal 17s.d. 29 Oktober 2013.
Sumardyono. 2015. Konsep dan Macam Penelitian. Modul disampaikan pada Diklat Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Two in One Inservise Learning 1 (In 1) di PPPPTK Matematika
Jogyakarta tanggal 9 s.d. 18 Maret 2015.

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

126

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

127

EKSPLORASI ETNOMATEMATIKA PADA SERO
KOKAS FAKFAK DAN PENGEMBANGANNYA
SEBAGAI BAHAN AJAR MATEMATIKA SD DAN SMP
DALAM TOPIK GEOMETRI DAN BILANGAN
Chandra Sri Ubayanti
SMA Negeri 1 Fakfak, Jl. K.H. Dewantara Fakfak Papua Barat, csubayanti@gmail.com

Abstrak. Sero merupakan alat perangkap ikan berbentuk simetris yang telah lama
digunakan nelayan Indonesia. Di Kampung Sisir Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
Provinsi Papua Barat terdapat sero yang secara khas telah dikembangkan secara turun
temurun yang penting untuk dijadikan bahan ajar matematika, ditinjau dari bahan
baku, ukuran maupun teknik pengukuran dalam pembuatannya. Untuk merancang
bahan ajar berbasis budaya sero Kokas Fakfak yang layak dilakukan sebuah penelitian
pengembangan dengan metode pengembangan 4-D (four D) yang dimodifikasi hingga
tahap ketiga (develop). Tahap pertama pengembangan didahului studi etnografi untuk
menggali konsep-konsep matematika yang terkandung pada sero. Melalui wawancara,
kajian literatur, pencatatan lapangan dan dokumentasi selama observasi ditemukan
kaitan antara aktivitas etnomatematika pada sero dengan topik geometri dan bilangan
untuk SD dan SMP. Kaitan tersebut adalah: (1) pengukuran lebar antar lajur anyaman
sero terkait dengan prosedur pembagian, (2) penggunaan satuan pengukuran non baku
sero terkait dengan operasi hitung pada bilangan pecahan desimal, (3) rancang bangun
sero terkait dengan konsep luas, volume, prinsip simetri dan kesebangunan, serta
lingkaran, dan (4) penentuan lokasi sero terkait dengan konsep jarak, kecepatan, denah
lokasi dan diagram cartesius. Selain terkait dengan topik tersebut, rancangan bahan
ajar memuat sejarah sero Kokas, contoh dan latihan soal konteks sero, dan materi
yang mendukung pencapaian KD pembelajaran. Melalui dua kali siklus revisi uji ahli
(expert appraisal), rancangan bahan ajar dikategorikan layak dan dapat diujicobakan
di lapangan.
Kata kunci: Budaya, etnomatematika, Sero Kokas Fakfak, pengembangan bahan ajar

1. Pendahuluan
Matematika penting bagi kehidupan manusia karena matematika membantu manusia dalam
memahami dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi juga alam. Kedudukan matematika
bahkan menjadi penting bagi seseorang karena siapa yang memahami dan dapat mengerjakan
matematika dipandang memiliki peluang dan pilihan lebih banyak dalam menentukan masa
depannya. Walle (2007) menyebutkan bahwa kemampuan matematika membuka pintu masa
depan yang produktif, namun sebaliknya yang lemah dalam matematika membuat pintu itu
tertutup. Sayangnya meski peran matematika penting namun sejumlah bukti menunjukkan
bahwa matematika masih merupakan hal yang sulit bagi siswa tercermin dari masih rendahnya
prestasi matematikanya. Survei internasional TIMSS (Trends in International Mathematics and
Science Study) (Danoebroto, 2013) melaporkan bahwa prestasi matematika siswa Indonesia
sangat memprihatinkan. Dalam empat kali survei sejak tahun 1999 hingga 2011 tersebut siswa
Indonesia bukan saja tidak pernah beranjak dari peringkat bawah tetapi siswa Indonesia juga
memiliki skor di bawah rata-rata skor prestasi matematika negara-negara ASEAN, seperti:
Malaysia, Thailand dan Singapura.
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Perlunya pembenahan proses pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas akademik siswa
di sekolah tidak hanya penting secara nasional, namun menjadi semakin penting dan mendesak
khususnya bagi siswa di tanah Papua dan Papua Barat. Modouw (2013) menyebutkan bahwa
mutu pendidikan siswa di tanah Papua masih jauh tertinggal dibanding provinsi lainnya
di Indonesia. Fakta ini juga diperkuat berdasarkan laporan Unit Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Povinsi Papua Barat (UP4B, 2014) dari penerima beasiswa yang merupakan
para lulusan SMA suku asli Papua dan Papua Barat di 39 PTN di Indonesia yang berjumlah
1.243 orang sejak tahun 2012 – 2014, sebelas persennya mengundurkan diri. Pengunduran
diri mereka disebabkan antara lain karena kurangnya kemampuan menyerap materi akademik
karena mengalami kesulitan dalam memahami mata kuliah dasar seperti matematika.
Matematika, disadari atau tidak, sesungguhnya telah digunakan oleh setiap orang, Sumardyono
(2004) menyebutkan bahwa,
obyek-obyek matematika memiliki sifat sosio-kultural-histroris. Betapapun primitifnya
suatu masyarakat, matematika adalah bagian dari kebudayaannya. Matematika dan
pembelajarannya menjadikan matematika milik seluruh umat manusia, dan karenanya
matematika bersifat universal. Matematika bahkan lahir dari perjalanan panjang
yang menyejarah dalam kehidupan manusia.
Sanapiah (Bungin, 2008) menyebutkan bahwa kaitan matematika dengan budaya atau
etnomatematika merupakan fenomena matematika perwujudan dan lapisan ketiga dari budaya.
Fenomena matematika oleh Bishop dibagi menjadi enam kegiatan mendasar yang selalu dapat
ditemukan pada sejumlah kelompok budaya. Keenam fenomena matematika tersebut adalah
aktivitas: menghitung/membilang, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain dan
menjelaskan (Bishop, 1994).
Integrasi etnomatematika ke dalam kurikulum matematika formal sangatlah mungkin
dilakukan bahkan merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesulitan siswa belajar
matematika (Matang, 2002). Pelopor etnomatematika DÊAmbrosio (2001) menegaskan bahwa
etnomatematika melengkapi upaya dari guru dan siswa dalam pembelajaran matematika
sekolah formal dan memberikan makna kontekstual yang relevan. kurangnya pemanfaatan
budaya asli dalam kurikulum sekolah menurut Demmert dan Towner (2003) bahkan dapat
menyebabkan turunnya kepercayaan diri siswa untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan
masyarakat modern, sebagaimana terjadi pada anak-anak asli India dan Alaska. Hal ini
menunjukkan betapa pentingnya memanfaatkan budaya dalam pembelajaran di sekolah.
Di Indonesia, integrasi budaya dalam pembelajaran di sekolah khususnya di Papua menjadi
penting karena,
model pembelajaran yang selama ini digunakan pada umumnya kurang ramah
terhadap peradaban yang dimiliki oleh masyarakat. Bahkan bisa dikatakan bahwa
pendidikan telah dikembangkan sebagai suatu proses indoktrinasi kebudayaan asing
terhadap kebudayaan orang Papua. Hasil penelitian potensi belajar anak Papua yang
telah dilakukan tahun 2008 oleh Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa 77% anak
sekolah Papua harus berhadapan dengan hambatan-hambatan belajar, yang berpotensi
menyebabkan anak-anak tersebut mengalami putus sekolah, karena perbedaan
lingkungan budaya belajar di dalam keluarga dan lingkungan budaya sekolah (Modouw,
2013),
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Indonesia sebagai negara maritim kaya pula akan budaya maritim seperti beragam alat
penangkap ikan di antaranya perangkap (traps). Sebagai wujud dari budaya masyarakat,
maka potensi keberagaman alat penangkap ikan ini dapat menjadi sumber belajar bagi siswa.
Siswa yang menetap di pesisir pantai memiliki kesempatan untuk dapat belajar lebih baik
dengan menggunakan budayanya sendiri, misalnya sero. Sero adalah alat penangkap ikan jenis
perangkap (traps) yang sejak lama, secara turun temurun, telah digunakan masyarakat Kokas
yang berada di pesisir Indonesia bagian Timur tepatnya di Kampung Sisir, Distrik Kokas
Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
Integrasi budaya ke dalam kurikulum telah banyak dikembangkan di banyak negara dengan
laporan positif terhadap kualitas pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan.
Di Indonesia studi etnomatematika yang bertujuan mengeksplorasi ide-ide matematika di
berbagai daerah juga telah dilakukan di antaranya studi eksplorasi etnomatematika masyarakat
suku Dayak perbatasan Indonesia-Malaysia (Hartoyo, 2012), studi eksplorasi geometris
etnomatematika Toraja (Tandililing, F.,2012) dan studi etnomatematika masyarakat Dayak
KanayatÊn Kalimantan Barat ( Tandiling, E.,2013). Jika dikaitkan dengan begitu banyaknya
jumlah suku di Indonesia sesungguhnya masih banyak keragaman budaya Indonesia yang
perlu digali, termasuk budaya di tanah Papua. Studi implementasi etnomatematika masyarakat
Tolaki Sulawesi Tenggara pada pembelajaran matematika jenjang sekolah dasar (Sirate,
2012), pembelajaran matematika berbasis budaya Batak (Sinaga, B, 2008), atau pembelajaran
matematika berbasis budaya Sunda menggunakan media lidi (Supriadi, 2010) menunjukkan
pula bahwa studi mengenai pengembangan etnomatematika Indonesia yang diintegrasikan ke
dalam kurikulum sekolah masihlah langka.
Berdasarkan uraian di atas mengenai pentingnya matematika, kesulitan siswa dalam belajar
matematika, potensi budaya dalam pendekatan pembelajaran matematika, kekayaan budaya
bangsa Indonesia, dan masih langkanya studi mengenai eksplorasi etnomatematika di
Indonesia yang selanjutnya akan digunakan guru dalam perencanaan proses pembelajaran
berbasis budaya lokal, maka penelitian yang bertujuan menggali etnomatematika Papua Barat
khususnya pada sero Kokas untuk kemudian dijadikan bahan ajar menjadi perlu dan penting
untuk dilakukan.

2. Tujuan Penelitian
a.

Mengeksplorasi ide-ide matematika yang termuat dalam aktivitas etnomatematika pada
sero Kokas Fakfak.

b. Mengembangkan bahan ajar matematika pada topik Geometri dan Bilangan untuk siswa
SD dan SMP berdasarkan hasil eksplorasi etnomatematika pada sero Kokas Fakfak.

3. Manfaat Penelitian
a.

Meningkatkan hasil belajar matematika seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan
wawasan mengenai etnomatematika yang berasal dari budaya lokal.

b. Meningkatkan apresiasi dan motivasi belajar matematika.
c.

Meningkatkan apresiasi terhadap budaya bangsa Indonesia.

d. Menjadi salah satu alternatif bahan ajar berbasis budaya lokal.
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4. Sero
Sero telah lama digunakan nelayan Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan Kagoshima
University Jepang tahun 1983 menuliskan bahwa sero pernah ditemukan secara luas di daerah
tropis dan subtropis.
Fish corrals,which we think a more appropriate name for “labyrinth trap”, are found
widely tropical and subtropical areas. Formerly, the fish corrals SERO are prevalently
operted along the coast of Java and Madura, they are supersed by other kinds of gear
and likely to disappear from these areas. However, many fish corrals are still uded
ini Jakarta Bay and a few in Madura. A typical fish corral consists of a series of for
enclosures of chamber, flanked by two wings, and aprolonged leader. The set up is
made of bamboo poles and slabs of split bamboo (Kawamura, dkk. 1983).
Di Indonesia dahulu, sero banyak ditemukan di sepanjang pantai Jawa dan Madura. Meski
kini telah berganti dengan jenis lain, namun sero masih dapat ditemukan di Teluk Jakarta dan
Madura. Sero terdiri dari rangkaian empat ruang, diapit oleh dua sayap, dan satu sayap yang
panjang untuk menghalau ikan. Sero yang ditemukan di Teluk Jakarta terbuat dari lembaran
bambu sebagaimana terlihat pada Gambar 1. berikut.

Gambar 1. Sero (fish corral/labyrinth trap) di Teluk Jakarta
(Sumber: Kawamura, 1983)

Gambar 2. Tiang belo untuk membangun sero Kokas yang simetris
(Sumber: Dok.Pribadi, 21/1/2015 dan 25/1/2015)
Memperhatikan bangun sero dalam gambar-gambar di atas yang memiliki unsur simetri dan
kesebangunan, maka sero Kokas disimpulkan memiliki potensi untuk dijadikan sumber
belajar matematika pada topik geometri.

5. Etnomatematika dan Pembelajaran Matematika Berbasis Budaya
Suatu kelompok budaya atau etnik menurut Ormrod (2008a) bertalian dengan sistem sosial
atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama,
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bahasa. Sanapiah (Bungin, 2008) memandang budaya sebagai suatu organisasi atau sistem
makna yang dianalogikan seperti kulit bawang dengan tiga lapisan., lapisan terluar (the outler
layer), lapisan tengah (the middle layer), dan lapisan inti (the core). perwujudan lapisan terluar
adalah berbagai rupa budaya material. Nilai dan norma merupajan wujud dari lapisan kedua,
sedangkan makna di balik kedua lapisan itu terdapat pada lapisan inti. Bishop (Hartoyo, 2013)
menjelaskan bahwa aktivitas manusia yang bersentuhan dengan berbagai rupa budaya material
(wujud lapisan ketiga budaya) merupakan fenomena matematika. Fenomena matematika
tersebut terdiri dari enam kegiatan mendasar yang selalu dapat ditemukan pada sejumlah
kelompok budaya. Keenam fenomena matematika tersebut adalah aktivitas : menghitung/
membilang, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain dan menjelaskan.
Bishop (1994) menyatakan bahwa matematika pada hakekatnya memang tumbuh dari
keterampilan atau aktivitas lingkungan budaya, sehingga matematika seseorang dipengaruhi
oleh latar belakang budayanya. Matematika yang berkembang dalam lingkungan masyarakat
inilah yang kemudian ia sebut sebagai etnomatematika. Barta dan Shockey (Hartoyo,
2012) secara lebih khusus dalam konteks pembelajaran di sekolah mengungkapkan bahwa
„Ethnomathematics in the elementary classroom is where the teacher and the students
value cultures, and cultures are linked to curriculum‰ Etnomatematika diperkenalkan oleh
DÊAmbrosio, seorang matematikawan Brasil pada tahun 1977 didefinikan sebagai:
The prefix ethno is today accepted as a very broad term that refers to the socialcultural
context and therefore includes language, jargon, and codes of behavior, myths,
and symbols. The derivation of mathema is difficult, but tends to mean to explain, to
know, to understand, and to do activities such as ciphering, measuring, classifying,
inferring, and modeling. The suffix tics is derived from techné, and has the same root
as technique (Rosa dan Orey, 2013).
Artinya: secara bahasa awalan „etno‰ saat ini diterima sebagai istilah yang sangat luas yang
mengacu pada konteks sosio-kultural termasuk: bahasa, jargon, dan kode perilaku, mitos, dan
simbol. Kata dasar „mathema‰ cenderung berarti menjelaskan, untuk mengetahui, memahami,
dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan
pemodelan. Adapun akhiran „tics‰ yang berasal dari techne memiliki akar yang sama dengan
teknik.

6. Bahan Ajar
Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur dalam
perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. National Center for Vocational
Education Research Ltd/National Center for Competency Based Training (Depdiknas, 2008)
menyebutkan bahwa bahan ajar juga merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk
membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan
yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Pentingnya bahan
pembelajaran ini bahkan menurut Hernawan, dkk. (2012) tanpa bahan pembelajaran maka
pembelajaran tidak akan menghasilkan apa-apa. Berdasarkan isinya, bahan pembelajaran ada
yang didesain lengkap dan tidak lengkap. Desain yang lengkap berisi kompetensi yang akan
dicapai, materi yang tersusun sistematis, ilustrasi dan peraga pembelajaran, latihan dan tugas,
evaluasi, serta umpan balik. Contohnya modul, video pembelajaran, atau pembelajaran berbasis
komputer. Bahan pembelajaran dengan desain yang tidak lengkap adalah yang memiliki
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komponen terbatas, misalnya sumber belajar, media sebagai alat bantu/peraga. Berdasarkan
uraian di atas, bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini termasuk bahan ajar dengan
desain yang tidak lengkap dengan pertimbangan waktu penelitian dan banyaknya konsepkonsep matematika yang terkait dengan sero Kokas Fakfak .

7. Metode Penelitian
Untuk menggali ide-ide matematika dari aktivitas etnomatematika pada sero Kokas Fakfak
dicapai melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Agar data tentang sero
Kokas valid, dipilih informan utama yaitu tokoh nelayan yang paling faham tentang sero,
serta paling sering membuat sero di Kokas. Pemilihan dilakukan peneliti dengan cara bertanya
kepada tokoh masyarakat (pemuka agama/imam) dan beberapa nelayan berpengalaman dan
berusia lanjut. Data dalam penelitian ini adalah aktivitas etnomatematika pada sero Kokas
yang diperoleh dari data pustaka, data lisan, dan catatan etnografi.
Setelah data dikumpulkan dan direduksi hingga diperoleh data yang valid melalui triangulasi
sumber, metode maupun waktu, tahap selanjtutnya adalah analisis domain dan taksonomi.
Data sero yang terkait dengan ide-ide/konsep matematika dikelompokkan sesuai lima kategori/
domain yaitu domain etnomatematika sero dalam aktivitas membilang, mengukur, merancang
bangun, menetapkan lokasi, dan menjelaskan. Konsep-konsep matematika yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah konsep-konsep matematika yang termuat dalam Kurikulum 2006
(KTSP) yang akan digunakan sebagai data pada tahap pertama pengembangan. Adapun
pengembangan bahan ajar yang akan dikembangkan memuat komponen: (a) pendahuluan:
berisi sejarah sero Kokas yang terkait dengan topik/sub topik, (b) tujuan rencana pembelajaran,
(c) metode pembelajaran, (d) materi dan (e) referensi . Alur model pengembangan 4-D hasil
modifikasi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3. berikut.

Gambar 3. Modifikasi model 4-D
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8. Hasil Dan Pembahasan
Dari data yang terkumpul dan dinyatakan valid, tahap selanjutnya adalah analisis domain atau
pengkategorian data berdasarkan lima aktivitas etnomatematika. Analisis domain dijabarkan
pada Tabel 1, sedangkan penjabaran hasil analisis domain berdasarkan topik-topik matematika
terkait disajikan pada Tabel 2.
Tabel 1. Analisis domain etnomatematika pada sero Kokas
Domain

Berkaitan dengan

Aktivitas
Membilang

Untuk menjawab
berapa

Aktivitas etnomatematika pada sero
Kokas

Gambar

Muncul pada saat menentukan: berapa
banyak jumlah bambu, berapa jarak lajur
anyam pada popar, berapa batang pinang
hutan untuk belo sero, dan berapa lembar
mayang kelapa.
Muncul pada saat mengukur: tinggi
bambu yang harus ditebang, panjang
bambu anyaman sero, jarak antar
belo,.dan menaksir panjang tali sero.
Untuk
mengukur
panjang/tinggi
digunakan satuan ukuran tubuh manusia
seperti:depa, hasta, jengkal, jari, buku
jari telunjuk, dan langkah, Untuk satuan
panjang tali sero menggunakan analog
sebesar ban mobil atau ban motor.

Aktivitas
Mengukur

Untuk menjawab
berapa (panjang,
lebar, tinggi,
lama waktu)
menggunakan
alat ukur tertentu

Aktivitas
Merancang
bangun

Untuk menjawab
bagaimana
membuat hasil
budaya (dari
perencanaan
hingga
pembuatan)
terkait dengan
teknik

Muncul pada saat: membuat patron/ pola
lajur anyaman sero, teknik membangun
sero yang simetris (tali tengah yang
tidak permanen), teknik cungkilan
berbentuk trapesium pada popar agar
tali anyaman sero tidak bergeser, teknik
ikatan ujung anyaman, teknik ikatan
anyaman pada belo, teknik pemeliharaan
sero, teknik perangkap pada pintu sero,
teknik menangkap ikan, dan teknik
berkomunikasi dengan pantulan cermin.

Aktitas
menentukan
lokasi

Untuk menjawab
di mana letak
suatu lokasi/
tempat

Muncul pada saat menentukan letak
sero yang strategis, membaca arah mata
angin saat melaut atau saat di hutan

Aktivitas
menjelaskan

Untuk menjawab
mengapa

Muncul pada empat aktivitas di atas.
Bentuk penjelasan terbagi dua, yaitu
penjelasan berdasarkan tujuan praktis
dan penjelasan berdasarkan kepercayaan/
nilai-nilai budaya.
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Tabel 2. Analisis taksonomi etnomatematika pada sero Kokas
Aktivitas etnomatematika
Kokas (Sero)
Mengukur lebar antara
lajur anyaman

Topik
Bilangan

Konsep/prosedur
Matematika

Karakteristik sumber
belajar

Pembagian

Strategi Pemecahan
Masalah

Penggunaan satuan
pengukuran sero Kokas

Bilangan

Operasi pada bilangan
pecahan bentuk desimal

Konteks materi
pelajaran

Bangun sero Kokas

Geometri dan
Pengukuran

Luas dan volume,
dan simetri dan
kesebangunan

Konteks materi
pelajaran

Penentuan lokasi sero
Kokas

Geometri dan
Pengukuran

Konsep jarak dan
kecepatan

Konteks materi
pelajaran

Penentuan lokasi sero
Kokas

Geometri dan
Pengukuran

Denah lokasi, dan
koordinat Cartesius

Konteks materi
pelajaran

Bambu sebagai bahan
baku sero Kokas

Geometri dan
Pengukuran

Lingkaran

Konteks materi
pelajaran

Bangun sero Kokas

Geometri dan
Pengukuran

Simetri

Strategi Pemecahan
Masalah

Berdasarkan konsep-konsep yang diperoleh dari studi etnografi, bahan ajar dikembangkan
dengan mengikuti Panduan Pengembangan Bahan Ajar yang dikeluarkan Depdiknas (2008),
Ethnomathematics Curriculum Textbook: Lesson Plans for Precalculus, Trigonometry, and
Analytic Geometry University of HawaiÂi – West OÂahu (2012). Yang menjadi titik berat
bahan ajar ini adalah pada contoh-contoh soal konteks sero Kokas sehingga bahan ajar ini
dapat digunakan pada pembelajaran yang memerlukan soal kontekstual. Hasil perancangan
awal ini disebut dengan Draft Produk. Draft Produk yang dihasilkan divalidasi oleh ahli.
Validator yang melakukan validasi terhadap bahan ajar yang dikembangkan (Draft Produk)
terdiri dari dua orang dosen Prodi Magister Pendidikan Matematika Uncen dalam dua siklus
dan dikategorikan baik atau layak untuk selanjutnya diujicobakan di lapangan untuk menguji
efektivitas dan kepraktisan bahan ajar berbasis budaya sero Kokas ini.

9. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktivitas etnomatematika pada sero
Kokas Fakfak, adalah: pengukuran lebar antar lajur anyaman sero adalah prosedur pembagian,
penggunaan satuan pengukuran non baku sero adalah operasi hitung pada bilangan pecahan
desimal, rancang bangun sero adalah konsep luas, volume, prinsip simetri dan kesebangunan,
dan lingkaran, penentuan lokasi sero adalah konsep jarak, kecepatan, denah lokasi dan diagram
cartesius. Selanjutnya berdasarkan konsep-konsep etnomatematika sero Kokas Fakfak dapat
dikembangkan sebuah bahan ajar yang layak atau valid.
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“MATEMATIKA PENTING, TAPI SULIT DAN
MEMBOSANKAN”
PENTINGNYA SIKAP RESPEK GURU DALAM
MENGEMBANGKAN SIKAP POSITIF SISWA
TERHADAP MATEMATIKA
Desiana Margayanti
SMP Negeri 1 Pejawaran, Banjarnegara, desianamargayanti@gmail.com

Abstrak.Sikap positif siswa terhadap matematika merupakan hal yang sangat penting untuk
dikembangkan, karena baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh
terhadap prestasi belajar siswa. Ironisnya sampai saat ini masih banyak siswa beranggapan
bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit, membosankan dan berbagai bentuk
sikap negatif yang lain. Sikap negatif terhadap matematika tersebut salah satunya dapat
terbentuk melalui pengalaman belajar siswa yang tidak menyenangkan dalam interaksinya
dengan matematika itu sendiri, guru, teman, maupun unsur pembelajaran yang lain. Dalam
hal ini, Guru sebagai sosok yang secara langsung berinteraksi dengan siswa memiliki
peluang yang sangat besar untuk mengatasi hal tersebut. Untuk itu berbagai metode
dan pendekatan pembelajaran inovatif saja tidak cukup jika tanpa diiringi sikap respek
terhadap siswa. Sikap respek terhadap siswa adalah sikap meghargai dan menghormati
semua siswa dengan segala karakteristiknya tanpa tendensi apapun. Dengan memiliki sikap
respek, seorang guru akan memperlakukan siswa sebagaimana mereka ingin diperlakukan
sehingga terjalin suatu proses pembelajaran humanis. Makalah ini membahas mengenai
apa dan bagaimana sikap respek yang harus dimiliki seorang guru sehingga siswa memiliki
sikap positif terhadap matematika.
Kata kunci:Pembelajaran matematika, Sikap respek guru, Sikap terhadap matematika

1. Pendahuluan
Hampir semua siswa menyadari pentingnya matematika, terutama dalam posisinya sebagai
pelajaran wajib di sekolah yang pada akhirnya menentukan keberhasilan dalam studi dan
kehidupanya. Di sisi lain, tidak sedikit siswa yang merasa „terpaksa‰ harus belajar matematika
karena tuntutan kurikulum. Banyak siswa yang merasa bahwa matematika adalah pelajaran yang
sulit, pelajaran yang membosankan bahkan menakutkan. Berbagai pandangan negatif terhadap
matematika tersebut tidak jarang terjadi karena pengalaman belajar yang tidak menyenangkan
dalam interaksinya dengan guru, teman, sumber belajar maupun unsur pembelajaran yang
lain. Di samping itu beberapa faktor lain yang juga mungkin adalah tuntutan orang tua dan
masyarakat terhadap nilai matematika yang tinggi. Tuntutan tersebut akan membuat siswa
semakin tertekan dan berakibat pada semakin negatifnya sikap siswa terhadap matematika.
Kondisi tersebut harus mendapat perhatian khusus, karena jika tidak di atasi sikap negatif
siswa terhadap matematika akan memberikan dampak negatif terhadap siswa itu sendiri.
Dampak tersebut antara lain adalah rendahnya prestasi belajar siswa dan semakin sulitnya
siswa memahami matematika pada jenjang selanjutnya. Hubungan antara sikap positif siswa
terhadap matematika dan prestasi belajar siswa antara lain telah diungkap oleh banyak
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

138

penelitian, yaitu bahwa sikap terhadap matemtika berpengaruh secara langsung maupun tidak
langsung terhadap hasil belajar siswa. Salah satunya seperti yang ditulis oleh Adeni Mariani
(2011) dalam penelitianya yang menyatakan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara
sikap siswa teradap matematika dan hasil belajar siswa.
Untuk itu dalam rangka perbaikan prestasi belajar siswa, terlebih dahulu harus ada perbaikan
pada sikap negatif siswa terhadap matematika. Untuk itu berbagai usaha dalam meningkatkan
sikap positif terhadap matematika telah diakukan oleh berbagai pihak. Usaha-usaha tersebut
antara lain dengan menerapkan berbagai pendekatan, metode, model maupun strategi
pembelajaan yang berpotensi mengembangkan sikap postif terhadap matematika dalam
rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu berbagai alat peraga, media dan fasilitas
pembelajaran juga digunakan dengan tujuan yang sama. Tetapi ada sesuatu yang terkadang
dilupakan bahwa selain hal-hal yang bersifat teknis tersebut ada satu hal lain yang mungkin
justru lebih penting dari sekedar serangkaian sintak pembelajaraninovatif maupun seperangkat
media pembelajaran yang canggih yaitu sikap respek guru terhadap siswa.Makalah ini akan
membahas tentang apa dan bagaimana sikap respek guru dapat mengembangkan sikap positif
siswa terhadap matematika.

2. Pembahasan
Sikap Siswa Terhadap Matematika
Menurut Whittaker (Rusgianto, 2006: 69) sikap adalah suatu kecenderungan atau kesiapan
seseorang memberikan respon dalam bentuk perilaku tertentu terhadap suatu stimulus
(rangsangan) yang diberikan. Lebih jauh Whittaker(Rusgianto, 2006: 70) menyatakan bahwa
sikap: (1) dapat dipelajari, (2) lebih dari sekedar pengalaman masa lalu, (3) secara tidak
langsung merupakan suatu hubungan subjek dan objek yang berkaitan dengan kelompok,
persoalan, individu tertentu, (4) dapat diungkap melalui sedikit atau banyak butir (item), (5)
memiliki motif afektif. Pengertian tersebut memandang bahwa sikap adalah reaksi terhadap
rangsangan, salah satu rangsangan yag diberikan kepada siswa adalah matematika, jadi
berdasarkan definisi di atas sikap terhadap matematika adalah suatu kecenderungan atau
kesiapan seseorang memberikan respon dalam bentuk perilaku tertentu terhadap matematika.
Definisi lain tentang sikap terhadap matematika mengacu dari salah satu dari tiga hal berikut:
a.

Menurut McLeod et al (Rosetta Zan& Pietro Di Martino,2007: 153) sikapdigambarkan
sebagai tingkat positif atau negatif terhadap topik tertentu. Menurut sudut pandang ini
sikap terhadap matematika hanya disposisi emosional yang positif atau negatif terhadap
matematika.

b. Daskalogianni & Simpson (Rosetta Zan& Pietro Di Martino,2007: 153) memberikan
definisi bidimensional bahwa sikap tidak dapat dijelaskan secara eksplisit. Sikap terhadap
matematika dipandang sebagai pola keyakinan dan emosi yang terkait dengan matematika.
c.

Hart (Rosetta Zan& Pietro Di Martino,2007: 153) memberikan definisi multidimensional,
yang mengakui tiga komponen dalam sikap yaitu: respon emosional, keyakinan tentang
subjek dan perilaku yang berkaitan dengan subjek. Dari sudut pandang ini, suatu sikap
individu terhadap matematika didefinisikan dengan cara yang lebih kompleks melalui
emosi yang diasosiasikan dengan matematika (yang memiliki nilai positif atau negatif),
keyakinan individu terhadap matematika, dan bagaimana siswa berperilaku.
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sikap terhadap matematika terdiri dari tiga
komponen,yaitu mengacu pada komponen emosi, keyakinan dan perilaku. Ketika dipandang
sebagai emosi, sikap „positif‰ dipandang sebagai hal yang menyenangkan, jadi kecemasan saat
menghadapi matematika dipandang sebagai sikap negatif dan kesenangan saat menghadapi
matematika dipandang sebagai hal yang positif. Jika dipandang sebagai keyakinan maka
„positif‰ dipandang sebagai sesuatu yang dipercaya kegunaannya, jadi sikap menghargai
kegunaan matematika dipandang sebagai sikap positif dan tidak menghargai kegunaan
matematika dipandang sebagai sikap negatif. Bila mengacu pada perilaku „positif‰ berarti
sukses, dalam konteks pembelajaran matematika sukses berarti memiliki prestasi tinggi dalam
bidang matematika. Berdasarkan pandangan ini siswa yang memiliki sikap positif terhadap
matematika akan cenderung berusaha memberikan prestasi belajar yang baik dan berlaku juga
sebaliknya.
Center for Technology in Learning(2007) menyebutkan bahawa sikap positif terhadap
matematika menimbulkan ketekunan siswa dalam belajar matematika.Hal senada diungkapkan
oleh Skemp (1971: 125) bahwa kecemasan secara subjektif dapat meningkatkan kesulitan
pemahaman. Meskipun demikian lebih jauh lagi Skemp (1971: 125) mengungkapkan bahwa
sebenarnya kecemasan dalam kadar tertentu dapat digunakan dalam hal yang konstruktif untuk
meningkatkan motivasi belajar. Generalisasi dari masalah ini adalah bahwa sebenarnya sikap
negatif dalam matematika siswa dalam kadar tertentu dapat dimanfaatkan untuk membangun
sikap positifnya, dan dalam hal ini peran guru mutlak diperlukan.

Sikap Respek Guru
Menghargai, meghormati, menyukai adalah beberapa kondisi yang menunjukan sikap respek
(patterson, 1985). Hal senada diungkapkan olehDarwall ( 2006 :1200) bahwa respek adalah
memperlakukan martabat seseorang dengan tepat, yang meliputi sikap saling menghargai dan
menghormati. Disisi lain Millie (2009 :77) bahwa respek adalah „a common set of values
expressed throught behaviour that is considerate of others‰ definisi tersebut mengandung arti
bahwa respek adalah sekumpulan nilai-nilai umum yang menunjukan perilaku peduli pada
orang lain. Sedangkan Kovic (2005:122) mengemukakan bahwa inti dari sikap respek adalah
bekerja sama dan berbicara dengan baik. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa respek adalah suatu sikap yang didasari nilai-nilai untuk memperlakukan
orang lain dengan baik yang meliputi sikap menghargai, menghormati, peduli, bekerja sama,
dan berbicara dengan baik kepada orang lain.
Sikap respek sangat diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama untuk berinteraksi
dengan orang lain. Dalam interaksinya dengan siswa, sikap respek juga sangat penting dimiliki
oleh seorang guru. Sikap respek guru dapat ditunjukan melalui sikap menghargai siswa
dengan segala karakteristik dan kemampuanya, menghormati siswa, peduli kepada kesulitan
dan kebutuhan siswa, mampu bekerjasama dengan siswa, dan berbicara dengan cara yang baik
kepada siswa. Selain itu guru juga hendaknya bersikap adil kepada siswa. Adil dalam hal ini
adalah tidak mengharapkan suatu hasil belajar yang sama dan sempurna pada semua siswa
dan tidak beranggapan bahwa suatu strategi belajar dapat memfasilitasi semua siswa dengan
sama baiknya.
Guru yang memiliki sikap respek selalu memandang bahwa masing-masing siswa unik dan
istimewa baik dari segi karakter, sikap maupun gaya belajarnya. Disisi lain sikap respek
bertambah mealaui pemahaman (Patterson, 1985). Dengan sikap respek yang dimilikinya,
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seorang guru dapat memahami siswa dengan lebih baik dan selalu berusaha membangun
hubungan yang lebih baik dengan siswa.Lebih jauh Deiro(2005: 48) menyatakan bahwa
memperlakukan siswa dengan respek berarti menunjukan rasa menghargai hak asasi siswa dan
percaya bahwa siswa mampu sukses dalam hidupnya. Dalam respek, guru perlu mendengarkan
dengan sunggguh-sungguh apa yang dikatakan siswa.
Terkait dengan sikap respek guru Kareen Smith of the Institute (2005)mengungkapkan ada tiga
komponen yang harus dikembangkan dalam membangun hubungan baik antara guru dengan
siswa yaitu komunikasi, guru sebagai model dan harapan Positif.
a.

Komunikasi
Setiap komunikator memainkan dua peranan penting yaitu sebagai pengirim dan
penerima pesan. Dalam hal mengirim pesan, bagaimana cara guru menyampaikan pesan
kepada siswa akan menentukan respon siswa kepada guru, suatu pesan yang sama jika
disampaikan dengan kekerasan akan memiliki respon berbeda ketika disampaikan dengan
ketulusan dan empati. Menerima pesan adalah bagaimana seorang guru merespon setiap
hal yang dikomuikasikan siswa, sikap acuh dan menyepelekan pendapat siswa akan
memberikan dapak psikologis yang sangat berbeda dengan jika guru mendengarkan dan
merespon pesan siswa dengan penuh perhatian dan sikap positif.
Hal-hal penting dari komunikasi yang harus diperhatikan guru antara lain berbicara
langsung dengan siswa, berbicara dengan cara yang sopan terhadap siswa, memberikan
umpan balik positif, memberikan pernyataan positif , menjadi pendengar yang aktif
dan empatik. Terkait dengan komunikasi, Kay, Fanning & Paleg (1994) memberikan
beberapa arahan dalam melakukan komunikasi yang efektif. Beberapa diantaranya
adalah menghindari menggunakan kata yang menghakimi, menghindari pemberian label
kepada siswa, menghindari menuduh dan menyalahkan, menghindari cerita masa lalu,
menghindari perbandingan yang negatif, menghindari ancaman, jaga bahasa tubuh dengan
sikap terbuka dan mau menerima, dan menyampaikan pesan dengan jelas.

b. Guru sebagai model
Siswa cenderung memiliki seorang figur untuk dicontoh di lingkungan di mana dia
berinteraksi, di lingkungan sekolah guru harus memerankan diri sebagai tokoh yang baik
yang selalu memberi contoh positif bagi siswa.
c.

Harapan Positif
Harapan positif bagi semua siswa adalah penting, tidak peduli bagaimanapun kemampuan
akademis yang dimilikinya, semua siswa memiliki kemampuan dan keinginan untuk
berhasil. Tetapi jangan dilupakan bahwa siswa yang berbeda juga memiliki harapan
yang berbeda, dan mengharapkan hasil yang sama untuk semua siswa adalah suatu
bentuk ketidakadilan bagi siswa. Bagaimanapun karakteristik dan kemampuan siswa,
semunya berhak mendapatkan bantuan dari guru ketika mereka mengalami kesulitan.
Seorang guru harus berhati-hati ketika berinteraksi dengan siswa, jangan sampai guru
menghindari interaksi dengan siswa yang memiliki kemampuan akademis kurang dan
selalu mengutamakan siswa yang aktif dan selalu menjawab benar. Masing-masing siswa
berharga dan memiliki peluang yang sama untuk berhasil.

Selanjutnya Tol (2010) menyebutkan enam cara guru untuk menunjukan sikap respek kepada
siswa.
1. Mendengarkan
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Hentikan apa yang sedang dilakukan. buat kontak mata. Tugas guru saat ini tidak begitu
jauh lebih penting daripada memberi perhatian pada seseorang yang sudah menjadi
tugasnya untuk dibimbing. Setiap orang berhak untuk merasa didengarkan.
2. Perlakukan siswa seperti memperlakukan rekan
Gunakan nada yang sama ketika menangani siswa seperti ketika sedang menangani
seorang rekan kerja. Bersikap dengan lembut, tidak suka memerintah. Tanyakan pada diri
sendiri bagaimana seseorang yang dihormati dan kagumi akan menangani situasi.
3. Menawarkan pilihan
Memberikan siswa pilihan sebagai konsekuensi atas kesalahanya adalah kebijakan yang
baik. Menawarkan pilihan memungkinkan siswa kesempatan untuk menyelamatkan diri
dari rasa malu sekaligus melatih siswa bertanggungjawab atas perbuatan dan pilihanya.
4. Adil
Lakukan apa yang telah dikatakan. Jangan mengubah aturan tanpa memberi alasan yang
logis. Tentu saja guru diperbolehkan untuk mengubah pikiran dan bahkan untuk membuat
kesalahan. Tapi jangan takut untuk mengakui penyesalan dan kesalahan.
5. Melaksanakan
Lakukan apa yang telah dijanjikan kepada siswa.
6. Menunjukkan rasa peduli
Peduli kepada siswa dapat ditunjukan dengan berbagai cara, antara lain adalah dengan
mengucapkan ulang tahun, memberi tanggung jawab yang disukai anak, memuji anak,
dan lain sebagainya.
Karena begitu pentingnya sikap respek dan begitu besar dampaknya pada psikologis siswa
maka guru hendaknya selalu melakukan evaluasi tentang sikap respek dalam interaksinya
dengan siswa. Rogers (Kareen Smith of the Institute, 2005)mengungkapkan daftar pertanyaan
untuk bahan evaluasi guru antara lain:
1. Apakah saya berbicara buru-buru, tenang, jelas? Apakah saya cerewet? Bagaimana
pandangan siswa tentang saya?
2. Apakah saya memiliki aturan yang jelas dan prosedur yang dikenal dan diperkuat?
3. Apakah saya menyadari apa yang siswa saya lakukan? Apakah saya mendorong mereka,
mendengarkan mereka dan memperhatikan mereka?
4. Apakah saya berencana untukmemfasilitasi pembelajaran dengan metode yang variatif
untuk memenuhi kebutuhan siswa?
5. Apakah saya menghormati siswa bahkan jika saya tidak suka mereka? Apakah saya
konsisten dalam disiplin saya?
6. Apakah saya menindaklanjuti perilaku siswa yang menyimpang?
Daftar pertanyaan tersebut dapat diaplikasikan oleh guru setiap saat untuk menciptakan
kualitas pembelajaran yang lebih baik,hal itu berarti guru harus selalu berusaha memfasilitasi
kebutuhan belajar siswa dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Sebagai fasilitator, guru
juga dituntut untuk mengenal karakter siswa dengan lebih baik dan memiliki pengetahuan
bagaimana menjalankan perannya, seperti yang dikemukakan oleh Erich Fromm, seorang
filsuf Jerman (Eliasa, ) yang mengatakan bahwa:
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“To respect a person is not possible without knowing him; care and responsibility
would be blind if they were not guided by knowledge”
Jadi seseorang guru yang melakukan aktivitas respek terhadap siswa seharusnya didasari
oleh ilmu pengetahuanyang mendasarinya melakukan hal tersebut, antara lain meliputi
pengetahuan tentang psikologis siswa, metode pembelajaran, dan pengetahuan lain yang
relevan.Skemp (1971) mengatakan bahwa „The best teachers are those who are still active
learners‰. Hal itu berarti guru bukanlah orang yang telah „selesai‰ belajar, karena seiring
dengan perkembangan dunia pendidikan, dan paradigma pendidikan, pengetahuan guru
tentang siswa, dan pembelajaranpun harus berkembang.

3. Hubungan Sikap Respek Guru dengan Sikap Positif Siswa
Terhadap Matematika
Faktor yang mempengaruhi sikap siswa terhadap atematika adalah faktor yang berasal dari
sekolah, guru dan pembelajaranya, faktor yang berasal dari siswa sendiri maupun faktor
yang berasal dari lingkungan keluarga dan masyarakat (Mohamed&Waheed,2011, 278). Dari
ketiganya faktor yang sangat mungkin dikendalikan oleh guru adalah faktor yang berasal
dari guru dan pembelajan. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan di kelas, memiliki
peluang yang sangat besar dalam menentukan sikap siswa terhadap matematika. Pengetahuan
dan kepribadian guru menjadi salah satu indikator tersendiri dalam menciptakan pembelajaran
yang menyenangkan ataupun sebaliknya.
Kepribadian yang ditunjukan guru dalam berinteraksi dengan siswa meliputi bagaimana cara
guru memandang siswa, cara dalam berkomunikasi, cara dalam bertingkah laku dan cara dalam
mengelola pembelajaran. Terkait dengan hal tersebut sikap siswa terhadap matematika akan
cenderung positif jika siswa selalu diperlakukan dengan baik oleh guru. Salah satu bentuk
sikap yang menjadi syarat bagi guru dalam mengembangkan sikap positif siswa terhadap
matematika adalah sikap respek.
Dengan sikap respek, siswa merasa selau dihargai dan diakui keberadaaan dan kemampuanya
yang mungkin berbeda dengan siswa yang lain. Siswa juga tidak merasa takut dan cemas
berlebihan ketika mengalami kesulitan dalam matematika karena tidak akan ada hukuman
maupun penghinaan baginya. Siswa menjadi lebih terbuka dalam menyemapaikan gagasan
maupun kesulitan dalam belajar matematika karena mereka yakin pendapatnya akan didengar.
Lebih dari itu siswa akan merasa menjadi seseorang yang berarti bagi dirinya sendiri, merasa
percaya pada kemampuan dirinya dan merasa siap dengan segala kesulitan yang mungkin
akan dihadapinya. Sikap tersebut memabuat siswa tidak akan menjauhi matematika tetapi
justru termotvasi dalam belajar matematika.

4. Kesimpulan
Sikap positif siswa terhadap matematika mutlak diperlukan dalam pembelajaran matematika
karena baik secara langsung maupun tidak langsung hal itu akan mempengaruhi prestasi
belajar siswa. Tetapi dilain pihak bukan perkara yang mudah untuk mengembangkan sikap
positif terhadap matematika, terbukti hingga saat ini masih banyak siswa yang menganggap
matematika sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan.
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Penggunaan berbagai model dan metode pembelajaran inovatif memang dipercaya dapat
meningkatkan sikap positif terhadap matematika, tetapi hal itu tidak akan berdampak efektif jika
tanpa diiringi sikap respek guru. Sikap respek guru adalah sikap menghargai dan menghormati
semua siswa dengan segala karakteristiknya tanpa tendensi apapun. Dengan sikap respek guru
siswa selalu merasa dihargai pendapatnya, difasiltasi kebutuhan belajarnya dan diperlakukan
sebagaimana siswa ingin diperlakukan.
Sikap respek guru membuat siswa nyaman, senang, termotivasi dan terfasilitasi dengan baik
dalam belajar sehinga kesan matematika yang sulit dan membosankan akan tereliminasi dari
diri siswa. Bagi seorang guru yang memiliki sikap respek tidak perlu menunggu waktu lama
atau menunggu siswa menjadi seperti apapun untuk menghargai dan menghormati siswa karena
bahkan saat inipun siswa telah menjadi seseorang yang pantas untuk dihargai dan dihormati.
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KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS
SISWA MAN 2 MODEL BANJARMASIN MELALUI
PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH PADA
MATERI PROGRAM LINEAR DI KELAS XII IPA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Desy Arnita Dewi
Guru Matematika pada MAN 2 Model Banjarmasin; email: desyarnitadewi@gmail.com

Abstrak. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi
modern serta mempunyai peran penting dalam menghadapi permasalahan diberbagai bidang
kehidupan. Kemampuan matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan
baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Salah satu bagian dari kemampuan
matematis adalah kemampuan representasi matematis. Salah satu cara mengembangkan
kemampuan representasi matematis tersebut adalah dengan pembelajaran berbasis
masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan representasi matematis
melalui pembelajaran berbasis masalah pada materi program linear di MAN 2 Model
Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Kelas yang
diteliti dipilih secara acak dua kelas, satu sebagai kelas eksperimen dan satu sebagai kelas
kontrol. Kelas XII IPA 4 sebagai kelas eksperimen mendapatkan pembelajaran berbasis
masalah dan kelas XII IPA 3 sebagai kelas kontrol mendapat pembelajaran matematika
konvensional. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tes kemampuan
awal matematis dan tes kemampuan representasi matematis. Analisis data menggunakan
rata-rata dan uji-t. Hasil analisis data menunjukkan siswa yang memperoleh pembelajaran
berbasis masalah secara rata-rata memiliki kemampuan representasi matematis yang
lebih baik dibandingkan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Pengujian
secara statistik dengan uji-t diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
rata-rata kemampuan representasi matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran
berbasis masalah dibandingkan yang konvensional.
Kata Kunci. Kemampuan Matematis, Representasi Matematis, Pembelajaran Berbasis
Masalah

1. Pendahuluan
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membawa pengaruh besar pada dunia
pendidikan. Paradigma pembelajaran termasuk didalamnya pembelajaran matematika turut
mengalami perubahan dari yang semula berorientasi pada guru menjadi pembelajaran yang
berorientasi pada siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan umum pembelajaran matematika
yang dirumuskan oleh National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) yaitu:
(1) belajar untuk berkomunikasi (mathematical communication); (2) belajar untuk bernalar
(mathematical reasoning); (3) belajar untuk memecahkan masalah (mathematical problem
solving); (4) belajar untuk mengaitkan ide (mathematical connections); (5) belajar untuk
merepresentasikan ide-ide (mathematical representation).
Kemampuan representasi matematis adalah salah satu keterampilan matematika yang perlu
dikuasai siswa di samping kemampuan matematis lainnya. Untuk dapat mengkomunikasikan
ide-idenya seseorang perlu representasi agar ide yang ia sampaikan dapat dengan mudah dan
jelas dipahami orang lain. Menyadari akan pentingnya kemampuan representasi matematis
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tersebut, maka dalam pembelajaran matematika perlu diupayakan untuk menggunakan
pendekatan atau metode yang dapat memberi peluang dan mendorong siswa untuk melatih
kemampuan tersebut. Sehingga diharapkan siswa akan mampu meningkatkan prestasi atau
hasil belajarnya.
Pembelajaran matematika dengan pendekatan konvensional (PMK) cenderung kurang
memberikan kesempatan yang cukup untuk menanamkan dan melatih kemampuan-kemampuan
matematis yang dibutuhkan siswa. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) adalah salah satu
pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan matematis
tersebut. Hal ini karena dalam PBM siswa dilatih untuk mampu berpikir dengan kritis dalam
menyelesaikan masalah yang diajukan/diberikan dalam pembelajarannya. Dengan PBM, baik
secara individu maupun kelompok, siswa dituntut untuk dapat mengemukakan solusi-solusi
dari masalah yang diajukan/diberikan melalui berbagai representasi yang mungkin. Mereka
juga diharapkan dapat mengkomunikasikan gagasan-gagasan mereka dengan baik melalui
representasi yang mereka buat.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian
yang mampu mengungkapkan bagaimana kemampuan representasi matematis siswa melalui
pembelajaran berbasis masalah dan apakah terdapat perbedaan representasi matematis antara
siswa yang belajar melalui pembelajaran berbasis masalah (PBM) dengan yang belajar melalui
pembelajaran matematika konvensional (PMK)?

2. Kajian Pustaka
Kemampuan Representasi Matematis
Representasi dalam Sabirin (2011) adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi
masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Sebagai contoh, suatu masalah dapat
direpresentasikan dengan obyek, gambar, kata-kata, atau simbol matematika. Dalam NCTM
(2000) dinyatakan bahwa representasi merupakan cara yang digunakan seseorang untuk
mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematik yang bersangkutan. Standar representasi
yang ditetapkan adalah bahwa siswa selama pembelajaran di sekolah memiliki kemampuan
untuk:
1. menciptakan dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat, dan
mengkomunikasikan ide-ide matematika;
2. memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematika untuk memecahkan
masalah;
3. menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik,
sosial, dan fenomena matematika
Representasi yang dimunculkan oleh siswa merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasangagasan atau ide-ide matematika yang ditampilkan siswa dalam upayanya untuk mencari suatu
solusi dari masalah yang sedang dihadapinya (NCTM, 2000).
Dalam Hudoyo (2002) representasi merupakan proses pengembangan mental yang sudah
dimiliki seseorang, yang terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai model matematika,
yakni: verbal, gambar, benda konkret, tabel, model-model manipulatif atau kombinasi dari
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

147

semuanya. Cai, Lane, dan Jacabcsin (1996) menyatakan bahwa ragam representasi yang
sering digunakan dalam mengkomunikasikan matematika antara lain: tabel, gambar, grafik,
pernyataan matematika, teks tertulis, ataupun kombinasi semuanya. Pada dasarnya representasi
dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni representasi internal dan representasi eksternal.
Berpikir tentang ide matematika yang kemudian dikomunikasikan memerlukan representasi
eksternal yang wujudnya antara lain: verbal, gambar dan benda konkrit. Berpikir tentang ide
matematika yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar ide tersebut merupakan
representasi internal.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa representasi merupakan perwujudan dari
interpretasi pemikiran siswa terhadap sebuah situasi masalah, yang digunakan sebagai alat
bantu untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Wujud interpretasi
tersebut dapat berupa kata-kata (verbal), tulisan, gambar, tabel, benda konkrit, simbol
matematika dan lain-lain.
Kemampuan representasi matematis menurut Sabirin (2011) adalah kemampuan siswa dalam
menggunakan representasi simbolik (pendekatan matematis) untuk menjelaskan masalah
matematis yang diwujudkan bisa melalui gambar, grafik, tabel, kata-kata, benda nyata maupun
simbol matematika. Dari beberapa bentuk representasi tersebut, siswa dapat memilih bentuk
representasi yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan atau yang dihadapi. Untuk
dapat memahami dan memecahkan masalah, siswa membutuhkan kemampuan representasi
matematis. Representasi matematis berguna untuk mengantarkan konsep-konsep yang sifatnya
abstrak tersebut menjadi lebih konkret dan mudah dipahami siswa. Melalui representasi
matematis siswa dapat dengan jelas menangkap maksud yang diinginkan dari sebuah masalah
yang diberikan kepadanya. Kemampuan representasi matematis merupakan salah satu tujuan
umum dari pembelajaran matematika di sekolah. Kemampuan ini juga sangat penting bagi
siswa dan erat kaitannya dengan komunikasi. Untuk dapat mengkomunikasikan sesuatu
seseorang perlu representasi baik berupa gambar, grafik, diagram, maupun bentuk representasi
lainnya.

Pembelajaran Berbasis Masalah
Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran matematika selama ini lebih
sering didominasi oleh guru, atau sering disebut sebagai pembelajaran matematika
konvensional. Burrowes (2003) menyampaikan bahwa pembelajaran konvensional
menekankan pada resitasi konten, tanpa memberikan waktu yang cukup kepada siswa
untuk merefleksi materi-materi yang dipresentasikan, menghubungkannya dengan
pengetahuan sebelumnya, atau mengaplikasikannya kepada situasi kehidupan nyata.
Ciri-ciri pembelajaran konvensional disebutkan sebagai berikut :
1) Pembelajaran berpusat pada guru.
2) Terjadi passive learning.
3) Interaksi di antara siswa kurang.
4) Tidak ada kelompok-kelompok kooperatif.
5) Penilaian bersifat sporadis.
Tan (2003) mengungkapkan suatu bentuk pembelajaran aktif yang progresif (progressive activelearning) dan sebuah pembelajaran yang berpusat pada siswa, disebut sebagai pembelajaran
berbasis masalah (PBM). Pembelajaran ini berfokus pada tantangan yang membuat siswa
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benar-benar berpikir untuk mencari solusi dari masalah yang diberikan. Masalah-masalah
yang tidak terstruktur (bisa masalah dunia nyata maupun simulasi yang kompleks) digunakan
sebagai titik awal dan acuan selama proses pembelajaran.
Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah berikut diadaptasi dari Arends (2004)
Tabel 1. Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah
Langkah

Fase

Tingkah laku guru

1

Orientasi siswa pada
masalah kontekstual yang
menarik dan menantang

Menjelaskan tujuan pembelajaran
Menjelaskan prasyarat yang diperlukan
Memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif

2

Mengorganisasi siswa
untuk belajar

Membantu siswa mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah tersebut

3

4

5

Membimbing penyelidikan
yang dilakukan siswa baik
secara individual maupun
kelompok
Mengembangkan dan
menyajikan penyelesaian
masalah
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai dalam memecahkan
masalah
Membantu siswa dalam merencanakan
dan mengerjakan penyelesaian pemecahan
masalah
Membantu siswa dalam melakukan refleksi
dan evaluasi terhadap proses penyelesaian
yang mereka gunakan

Masih menurut Tan (2003), beberapa karakteristik pembelajaran berbasis masalah sebagai
berikut:
1) Masalah adalah sebagai titik awal pembelajaran
2) Masalah biasanya adalah masalah dunia nyata (real-world) yang tidak terstruktur atau
masalah simulasi yang kompleks. Masalahnya yang disajikan menantang siswa untuk
menggunakan kompetensi yang ada untuk memecahkan masalah tersebut.
3) Utamanya adalah self-directed learning.
4) Menggunakan berbagai sumber pengetahuan dan informasi.
5) Pembelajarannya biasanya collaborative, communicative, dan cooperative. Siswa bekerja
dalam kelompok kecil, berinteraksi dengan teman kelompok, dengan guru dan dalam
presentasi kelas.
6) Mengembangkan keterampilan inkuiri dan pemecahan masalah.
7) Proses PBM meliputi sintesis dan integrasi selama pembelajaran.
8) PBM juga mencakup evaluasi dan memeriksa kembali pengalaman siswa dan proses
pembelajaran.
Herman (2005) mengemukakan bahwa hal-hal yang penting diperhatikan guru dalam
mengimplementasikan belajar berbasis masalah adalah:
1. Sajian bahan ajar berupa masalah harus memicu terjadinya konflik kognitif di dalam diri
siswa.
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2. Tidak perlu cepat-cepat memberikan bantuan kepada siswa, agar perkembangan aktual
siswa maksimal. Intervensi yang diberikan guru harus minimal dan diberikan ketika siswa
benar-benar membutuhkannya.
3. Agar intervensi yang dilakukan efektif, perlu mengetahui pengetahuan individual (priorknowledge) siswa dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi masalah yang berada
dalam koridor pengetahuan siswa.

3. Metodologi dan Hasil Penelitian
Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen karena peneliti melakukan pemberian
perlakuan kepada subjek penelitian untuk selanjutnya diketahui pengaruh perlakuan tersebut.
Perlakuan yang diberikan adalah pembelajaran berbasis masalah (PBM) pada kelas eksperimen
dan pembelajaran matematika konvensional (PMK) pada kelas kontrol. Penelitian dilaksanakan
di MAN 2 Model Banjarmasin pada semester 1 tahun pelajaran 2015/2016. Kelas yang diteliti
dipilih secara acak dua kelas, satu sebagai kelas eksperimen dan satu sebagai kelas kontrol.
Kelas XII IPA 4 sebagai kelas eksperimen mendapatkan materi Program Linear dengan
pembelajaran berbasis masalah dan kelas XII IPA 3 sebagai kelas kontrol mendapat materi
Program Linear dengan pembelajaran matematika konvensional.
Instrumen tes yang digunakan adalah tes kemampuan awal siswa (KAM) dan tes representasi
matematis siswa. Untuk tes kemampuan awal siswa yang digunakan adalah data hasil ulangan
bab sebelumnya yaitu materi integral. Untuk mengukur kemampuan representasi matematis
siswa diberikan tes representasi matematis baik pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen.
Untuk mengetahuai apakah terdapat perbedaan maka data hasil penelitian dianalisis
menggunakan uji-t namun sebelumnya harus diuji asumsi kenormalan dan homogenitas data.

Hasil Penelitian
3.2.1 Pengujian Kemampuan Awal Matematis Siswa
Data KAM siswa dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui kemampuan awal matematika
siswa sebelum penelitian ini dilaksanakan. Data untuk kemampuan awal siswa kelas XII IPA
3 dan kelas XII IPA 4 adalah nilai ulangan bab sebelumnya yaitu materi Integral. Untuk
memperoleh gambaran kualitas KAM siswa tersebut, data dianalisis secara deskriptif agar dapat
diketahui rata-rata, simpangan baku, nilai minimum, dan nilai maksimum. Rangkuman hasil
analisis deskriptif data KAM siswa disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2. Deskripsi Data KAM Siswa Kedua Kelas
Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

n

X

s

n

X

S

38

70,92

18,45

35

70,14

23,15

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kemampuan awal di kelas kontrol dan
kelas eksperimen tidak jauh berbeda jika dilihat dari selisihnya. Namun kesetaraan kedua
KAM ini masih perlu di uji. Analisis statistik terhadap KAM menggunakan bantuan perangkat
lunak SPSS yaitu uji-t untuk dua sampel independen. Sebelum melakukan uji-t, terlebih dahulu
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dilakukan uji asumsi, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas varians.
Rumusan hipotesis untuk menguji normalitas data adalah:
H0 : sampel berdistribusi normal
H1 : sampel tidak berdistribusi normal.
Kriteria pengujian yang digunakan adalah: jika nilai probabilitas (sig.) dari Z lebih besar dari
α = 0,05, maka H0 diterima; dalam hal lainnya, H0 ditolak. Uji normalitas data yang digunakan
adalah uji Kolmogorov-Smirnov.
Hasil uji normalitas data KAM siswa kedua kelas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 3. Uji Normalitas Data KAM Siswa
Kelas Eksperimen
n
KS-Z
sig.

N

38

35

1,188

0,119

Kelas Kontrol
KS-Z
sig.
1,041

0,229

Pada Tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (sig.) data KAM untuk pendekatan
pembelajaran PBM dan PMK lebih dari 0,05 yang berarti H0 diterima, sehingga dapat
disimpulkan bahwa data untuk kedua kelas ini berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk
melihat ada tidaknya perbedaan varians data dari kedua kelompok pembelajaran dilakukan uji
homogenitas. Hipotesis yang diuji:
H0 : σ12 = σ22
H1 : σ12 ≠ σ22.
Kriteria pengujian yang digunakan adalah: jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari α =
0,05, maka H0 diterima; dalam hal lainnya, H0 ditolak. Uji homogenitas varians yang digunakan
adalah uji Levene.
Hasil perhitungan uji homogenitas varians kedua KAM disajikan pada tabel berikut.
Tabel 4. Uji Homogenitas Varians kedua kelas
Statistik Levene (F)

dk

Sig.

H0

0,062

71

0,874

Terima

Pada Tabel 4 terlihat bahwa nilai sig. lebih besar dari 0,05. Ini berarti hipotesis nol diterima.
Dengan demikian, varians data kedua kelas adalah homogen. Berdasarkan hasil uji hipotesis
yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa data KAM berdistribusi normal dan variansinya
homogen.
Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas varians data kemampuan awal matematis
(KAM) maka untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata kedua kelas dilakukan uji-t.
Kriteria pengujian adalah jika nilai sig lebih kecil dari α = 0,05, maka hipotesis nol ditolak.
Hasil perhitungan uji-t kedua kelas sebagai berikut.
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Rumusan hipotesis statistik yang diuji adalah:
H0 : μ1 = μ2
H1 : μ1 ≠ μ2
dengan
μ1 = rata-rata KAM siswa kelas eksperimen.
μ2 = rata-rata KAM siswa kelas kontrol.
Hasil uji perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji-t terhadap data KAM siswa disajikan
pada Tabel 5.
Tabel 5. Uji – t Data KAM kelas eksperimen dan kelas kontrol
t

dk

0,159

71

sig.
(2-tailed)
0,874

H0
Terima

Pada Tabel 5 terlihat bahwa nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari 0,05, sehingga Ho diterima.
Jadi, tidak ada perbedaan KAM yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kelas
kontrol.
Berdasarkan pengujian kesetaraan kedua kelas, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol
memiliki kualitas KAM yang relatif sama. Hal ini cukup memenuhi syarat untuk memberikan
perlakuan yang berbeda pada setiap kelompok. Jika terjadi perbedaan kemampuan siswa
pada akhir proses pembelajaran, maka perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai akibat adanya
perlakuan yang berbeda pada kedua kelompok, bukan karena adanya perbedaan kedua
kelompok sebelum pembelajaran.

3.2.2 Pengujian Data Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Setelah pembelajaran berbasis masalah dicobakan pada kelas eksperimen kemudian dievaluasi
kemampuan representasi matematisnya, diperoleh hasil pada tabel berikut.
Tabel 6. Deskripsi Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

n

X

s

n

X

s

38

73,03

10,56

35

67,14

10,45

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa siswa kelas eksperimen yang memperoleh pembelajaran PBM
secara rata-rata lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa kelas control yang memperoleh
pembelajaran PMK, hal ini dapat dilihat dari perolehan skor rata-rata PBM sebesar 73,03
sedangkan rata-rata PMK sebesar 67,14. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya perbedaan
skor rata-rata kemampuan representasi matematis ini selanjutnya dilakukan pengujian secara
statistik dengan uji-t. Sebelumnya di uji kenormalan dan homogenitas data.
Rumusan hipotesis untuk menguji normalitas data adalah:
H0 : sampel berdistribusi normal
H1 : sampel tidak berdistribusi normal.
Kriteria pengujian yang digunakan adalah: jika nilai probabilitas (sig.) dari Z lebih besar dari
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α = 0,05, maka H0 diterima; dalam hal lainnya, H0 ditolak. Uji normalitas data yang digunakan
adalah uji Kolmogorov-Smirnov.
Hasil uji normalitas data KAM siswa kedua kelas disajikan pada Tabel 2.
Tabel 7. Uji Normalitas Kemampuan Representasi Matematis
Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

n

KS-Z

sig.

n

KS-Z

sig.

38

1,268

0,080

35

0,956

0,320

Pada Tabel 7 tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (sig.) data KAM untuk pendekatan
pembelajaran PBM dan PMK lebih dari 0,05 yang berarti H0 diterima, sehingga dapat
disimpulkan bahwa data untuk kedua kelas ini berdistribusi normal.
Selanjutnya, untuk melihat ada tidaknya perbedaan varians data dari kedua kelompok
pembelajaran dilakukan uji homogenitas. Uji ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya
perbedaan varians data dari kedua kelompok pembelajaran Hipotesis yang diuji:
H0 : σ12 = σ22
H1 : σ12 ≠ σ22.
Kriteria pengujian yang digunakan adalah: jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari α =
0,05, maka H0 diterima; dalam hal lainnya, H0 ditolak. Uji homogenitas varians yang digunakan
adalah uji Levene.
Hasil perhitungan uji homogenitas varians kedua KAM disajikan pada tabel berikut.
Tabel 8. Uji Homogenitas Varians Kemampuan Representasi Matematis
Statistik Levene (F)
0,024

dk
71

Sig.
0,878

H0
Terima

Pada Tabel 8 terlihat bahwa nilai sig. kemampuan pemecahan masalah matematis lebih besar
dari 0,05. Ini berarti hipotesis nol diterima. Dengan demikian, varians data kemampuan
representasi matematis dari kedua pembelajaran adalah homogen. Berdasarkan hasil uji
hipotesis yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa data kemampuan representasi
matematis berdistribusi normal dan variansinya homogen. Selanjutnya dilakukan uji-t dua
sampel independen pada kedua rata-rata hasil pembelajaran.
Hipotesis yang diuji adalah:
H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis siswa yang belajar melalui
PBM dan PMK
H1 : Terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis siswa yang belajar melalui PBM
dan PMK
Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai sig. lebih besar dari 0,05, maka hipotesis
nol (H0) diterima. Hasil perhitungan uji-t kemampuan representasi matematis disajikan pada
Tabel 9.
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Tabel 9. Uji –t Kemampuan Representasi Matematis PBM
t

dk

2,390

71

sig.
(2-tailed)
0,02

H0
Tolak

Pada Tabel 9 terlihat bahwa nilai sig. kemampuan representasi matematis lebih kecil dari
0,05. Ini berarti hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan
kemampuan representasi matematis siswa antara yang memperoleh pembelajaran materi
program linear dengan PBM dan yang memperoleh pembelajaran materi program linear dengan
PMK. Dari data nilai rata-rata terlihat bahwa kemampuan representasi matematis siswa yang
diberikan pembelajaran PBM lebih tinggi dibandingkan kemampuan representasi matematis
siswa yang diberikan pembelajaran dengan PMK. Di mana nilai rata-rata kemampuan
representasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran PBM sebesar 75,55 sedangkan
nilai rata-rata kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran PMK
adalah 67,49.

4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan antara kemampuan representasi matematis siswa kelas eksperimen
yang diberikan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dengan kemampuan representasi
matematis siswa kelas kontrol yang diberikan Pembelajaran Matematika Konvensional (PMK)
pada materi program linear.
Untuk para peneliti lain, mengingat berbagai keterbatasan yang ada dalam penelitian ini,
kiranya perlu dilakukan penelitian sejenis dengan tempat dan karakteristik yang berbeda dan
materi yang lebih luas untuk konsep matematika lainnya.
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GAME TURNAMEN MATEMATIKA BERBANTUAN
SOFTWARE WQC DALAM PEMBELAJARAN
EKSPONEN DAN LOGARITMA
Desy Arnita Dewi
Guru Matematika pada MAN 2 Model Banjarmasin; email: desyarnitadewi@gmail.
com

Abstrak. Perubahan paradigma pembelajaran dari semula berorientasi pada guru
menjadi berorientasi pada siswa menuntut guru lebih kreatif membuat inovasi-inovasi
dalam pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang dimaksud hendaknya bisa menciptakan
suasana belajar yang melibatkan siswa secara lebih aktif. Makin majunya teknologi
dan beragamnya fasilitas multimedia dapat digunakan guru untuk menunjang proses
pembelajaran seperti di atas.
Software seperti Wondershare Quiz Creator (WQC) dapat dimanfaatkan sebagai salah satu
media inovasi pembelajaran. Tujuan pembuatan media inovasi ini adalah menciptakan
alat bantu bagi guru matematika agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik, aktif,
kompetitif, dan kolaboratif. Materi pelajaran matematika Eksponen dan Logaritma biasa
dikenal siswa sebagai pelajaran yang serius dan monoton. Dengan menggunakan Game
Turnamen Matematika berbantuan software WQC bisa menjadikan pembelajaran lebih
menyenangkan dan variatif, sehingga diharapkan membawa hasil belajar yang lebih baik.
Kata Kunci : Game Turnamen Matematika, Wondershare Quiz Creator, Media

1. Pendahuluan
Pembangunan suatu bangsa sangat dipengaruhi bagaimana pembangunan sumber daya
manusianya. Pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari kualitas pendidikan.
Kualitas pendidikan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain.
Hal ini terlihat dari kemampuan anak Indonesia usia 15 tahun di bidang matematika, sains,
dan membaca dibandingkan anak-anak lain di dunia. Hasil Programme for International
Student Assesment (PISA) tahun 2012 menempatkan Indonesia di peringkat ke-64 dari
65 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Selain itu, berdasarkan data Education For All
(EFA) Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education
yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan di New York pada tanggal 1 Maret 2011, indeks
pembangunan pendidikan atau education development index (EDI) berdasarkan data tahun
2008 menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia (Sumber: Kompas
Cetak tanggal 5 Desember 2013). Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru agar pendidikan di
Indonesia bisa lebih baik perkembangannya. Dengan memanfaatkan kemajuan pada sektor ilmu
pengetahuan serta teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat, diharapkan akan
membawa dampak positif dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kemampuan teknologi yang
dimiliki komputer baik perangkat lunak maupun perangkat keras dapat menjadi sarana yang
sangat efektif dan efisien sebagai penunjang proses pembelajaran. Fasilitas multimedia yang
beragam diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pendidik agar proses
pembelajaran menjadi lebih menarik. Sejalan dengan itu, pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi saat proses pembelajaran memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih
aktif dan menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang tersebut,
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penulis tertarik membuat inovasi dalam pembelajaran yang bertujuan agar proses pembelajaran
menjadi lebih menarik, aktif, kompetitif dan kolaboratif dengan judul „Game Turnamen
Matematika Berbantuan Software WQC dalam Pembelajaran Eksponen dan Logaritma‰.

2. Kajian Pustaka
Pengertian Media
Media (bentuk jamak dari kata medium), merupakan kata yang berasal dari bahasa latin medius,
yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Oleh karena itu, media dapat
diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media
dapat berupa sesuatu bahan (software) dan/atau alat (hardware). Media adalah sarana yang
disebut pula channel, karena pada hakikatnya media telah memperluas atau memperpanjang
kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar dan melihat batas-batas jarak, ruang dan
waktu tertentu. Saat ini, dengan bantuan media, batas-batas itu hampir menjadi tidak ada lagi.
Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa media adalah saluran di mana perantara ini
merupakan jalan atau alat untuk lalu lintas suatu pesan antara komunikator dengan komunikan.
Ada dua pendapat mengenai media pendidikan yang dapat diutarakan di sini. Pertama,
Santoso S. Hamidjojo dalam Achsin (1990), mengemukakan bahwa media penggunaannya
diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan
pencapaian suatu kegiatan belajar mengajar. Kedua, menurut Briggs dalam Sadiman (2009),
media pendidikan adalah peralatan fisik untuk membawakan atau menyampaikan pengajaran,
mencakup buku, film, video tape, sajian slide tape, suara guru dan perilaku non verbal, dan
sebagainya. Berpedoman pada kedua batasan media pendidikan tersebut di atas, kita dapat
menyimpulkan bahwa yang dimaksud media pendidikan berbasis TIK adalah perangkat
hardware dan software yang berfungsi sebagai alat belajar dan alat bantu belajar. Yang
dimaksud dengan hardware yaitu peralatan seperti: komputer/laptop, hp, overhead projector,
radio, recorder, televisi, video tape, slide projector film, dan lain-lain. Menurut Arsyad (2012),
yang dimaksud software adalah informasi, aplikasi atau cerita yang terdapat pada hardware.

Pemanfaatan Software Wondershare Quiz Creator (WQC)
Media pembelajaran berbasis TIK sangat penting dalam dunia pendidikan sekarang ini. Sangat
banyak media pembelajaran berbasis TIK yang bisa dimanfaatkan guru dalam mengolah materi
dan tugas pembelajaran kepada peserta didik, baik yang free maupun berlisensi. Software
Wondershare Quiz Creator (WQC) adalah salah satunya. Perangkat lunak ini adalah aplikasi
untuk membuat soal atau quiz interaktif dalam bentuk flash. Adapun keunggulan program ini
adalah terdapat settingan waktu yang berjalan mundur saat dijalankan, terdapat umpan balik,
bisa dipakai baik untuk keperluan offline maupun online, dan bisa dishare ke media sosial.
Mengingat salah satu tugas guru adalah mengevaluasi pencapaian pembelajaran yang sudah
dilakukan, maka aplikasi pembuatan soal seperti ini akan sangat bermanfaat baik sebagai alat
bantu dalam menjalankan pembelajaran di kelas maupun sebagai alat evaluasi di akhir materi.
Terdapat banyak jenis soal yang dapat dibuat dengan aplikasi ini. WQC menyediakan bidang
media bagi kita untuk memasukkan file gambar, audio dan video. Kita juga dapat merekam
klip suara, mengimpor file audio atau bahkan mengubah teks pidato untuk pertanyaan baik
berupa file FLV atau SWF. Yang terpenting lagi, aplikasi ini sudah dilengkapi dengan tool
equation untuk menyisipkan simbol atau rumus yang sangat diperlukan bagi guru matematika.
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3. Penerapan dalam Pembelajaran
Skenario Pembelajaran
Berbagai cara bisa dilakukan guru untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam
pembelajaran. Pada pembelajaran materi eksponen dan logaritma di kelas X dapat diberikan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan
mengembangkannya memakai media berbasis TIK. Dalam hal ini, media yang digunakan adalah
dengan alat bantu berupa software Wondershare Quiz Creator (WQC) yang menghasilkan
aplikasi berupa soal, yang dapat dijalankan secara interaktif dalam format flash menggunakan
komputer/laptop. Kegiatan inti dalam pembelajaran seperti ini yaitu :
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen yang terdiri atas 4-5 orang.
2. Guru membagikan lembar materi untuk dipelajari dan didiskusikan dalam kelompok.
3. Guru memberikan aplikasi game turnamen matematika dalam bentuk flashdisk atau CD
untuk dicopy pada laptop masing-masing kelompok.
4. Setiap kelompok memulai memainkan game yang diberikan, dengan instruksi guru.
5. Guru mendorong siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan permainan.
6. Guru memberi penghargaan kepada kelompok tertinggi. Apabila nilai yang diperoleh
sama, maka pemenangnya dilihat dari waktu pengerjaan paling cepat.
Skenario pembelajaran seperti ini diharapkan membawa manfaat baik bagi siswa, guru,
sekolah, ataupun dunia pendidikan umum. Selain bisa dijadikan alat evaluasi guru untuk
mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam penyelesaian materi eksponen dan logaritma,
juga diharapkan bisa menjadi sarana belajar aktif, mengembangkan sikap kolaboratif,
menumbuhkan jiwa kompetitif, kejujuran dan tanggung jawab.

Proses Pengembangan
Untuk pengembangan produk ini, diperlukan kreatifitas guru dalam hal membuat konten
maupun tampilan produk aplikasi agar lebih variatif. Bentuk soal juga bisa dikembangkan
menjadi kombinasi beragam variasi seperti pilihan ganda, essay, isian singkat, menjodohkan,
dan lain-lain. Pengembangan/modifikasi dari produk ini dapat berupa soal-soal tes formatif
maupun soal ulangan semester. Sehingga setiap ulangan/tugas yang dirancang menggunakan
software WQC ini tidak perlu lagi memakai kertas yang banyak, sehingga sangat memudahkan
guru dalam pengoreksian. Dengan adanya menu beragam yang bisa disesuaikan dengan
kebutuhan, maka pengembangan aplikasi ini dapat sebagai media pembelajaran berbasis
teknologi informasi, seperti memberi PR yang ditautkan secara online, di mana hasilnya bisa
langsung terkirim melalui email. Bentuk pengembangan lainnya adalah sebagai media uji coba
bagi siswa kelas XII yang akan menghadapi ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Pembelajaran matematika yang biasanya dikenal siswa sebagai pelajaran yang serius akan
menjadi lebih menyenangkan dan variatif. Siswa diajak belajar sambil bermain menggunakan
game turnamen matematika ini, karena game ini bisa dipakai pada semua materi, namun
sebaiknya dimainkan pada pertemuan akhir bab setelah seluruh materi pada bab tersebut
sudah dikuasai oleh siswa. Permainan ini akan menjadi seru dan menegangkan, karena adanya
timer yang terus berjalan mundur sebagai batasan waktu dalam menjawab seluruh soal yang
diberikan. Selain itu, dalam turnamen ini tidak bisa loncat soal, sehingga mereka diharuskan
menjawab pertanyaan secara berurutan. Setelah satu soal terjawab, sistem dalam aplikasi akan
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langsung memberitahu benar atau salahnya jawaban. Sehingga ekspresi siswa bisa langsung
terbaca saat itu. Siswa akan gembira dan spontan bersorak kegirangan ketika jawaban mereka
benar. Dan ketika jawaban salah, mereka juga spontan menunjukkan ekspresi kekecewaan.
Manfaat software WQC ini dalam membuat soal-soal latihan, untuk dijawab dan dimainkan
dalam bentuk turnamen (pertandingan), membuat suasana belajar menjadi aktif, kompetitif,
kolaboratif dan menyenangkan. Setelah semua kelompok menyelesaikan seluruh soal, maka
otomatis akan muncul skor akhir dan waktu pengerjaan, sehingga guru dapat memberi
penghargaan kepada kelompok yang mempunyai nilai tertinggi. Apabila nilai tertinggi sama,
maka penghargaan kelompok diberikan kepada yang menyelesaikan permainan dengan waktu
tercepat.

Penerapan Game Turnamen Matematika Berbantuan Software WQC dalam
Pembelajaran Eksponen dan Logaritma di MAN 2 Model Banjarmasin
Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3 adalah contoh soal materi eksponen dan logaritma yang
dikerjakan siswa dalam permainan.

Gambar 1. Soal Berbentuk Menjodohkan

Gambar 2. Soal Berbentuk Pilihan Ganda
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Gambar 3. Soal Berbentuk Isian Singkat
Gambar 4 dan Gambar 5 adalah suasana saat proses pembelajaran berlangsung ketika
menggunakan model pembelajaran seperti ini di kelas X MAN 2 Model Banjarmasin

Gambar 4. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya
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Gambar 5. Siswa mengerjakan soal dalam kelompoknya
Setelah permainan selesai, kelompok siswa dengan skor tertinggi diberikan reward berupa
voucher internet. Siswa kelas X IKA 3 MAN 2 Model Banjarmasin menanggapi model
pembelajaran dengan menggunakan game turnamen matematika ini dengan sangat antusias.
Berikut beberapa tanggapan siswa.

Gambar 6. Komentar Siswa

Gambar 7. Komentar Siswa
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Gambar 8. Komentar Siswa

4. Kesimpulan dan Saran
Pembelajaran yang memadukan antara tatap muka di kelas dengan bantuan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) bisa membantu guru menumbuhkan sikap aktif, kompetitif,
dan kolaboratif. Di samping itu, proses pembelajaran yang didapatkan juga bisa menjadi
menyenangkan. Media pembelajaran berbasis TIK bisa dimanfaatkan oleh guru untuk
meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran. Software WQC sebagai aplikasi pengolah
soal bisa dimainkan di dalam kelas sebagai suatu Game Turnamen Matematika. Aplikasi ini
bisa menjadi bagian dari upaya guru untuk meningkatkan minat dan aktivitas siswa dalam
pembelajaran matematika.
Disarankan agar para guru memaksimalkan kompetensi dan daya kreasinya dalam menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, misalnya dengan
menggunakan software WQC dalam membuat kuis interaktif dan mengembangkannya pada
berbagai pokok bahasan matematika lainnya. Selain itu, software ini bisa dimanfaatkan untuk
membuat soal-soal ulangan berbasis komputer. Jika akan dilakukan penelitian lebih lanjut,
disarankan melakukan penelitian untuk melihat bagaimana hubungan antara penggunaan
game turnamen matematika dengan hasil belajar siswa.
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA
MATERI BARISAN DAN DERET DENGAN MODEL
PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING PADA SISWA
KELAS XI IPS 4 SMA NEGERI 1 KAJEN SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Dewi Kartika Yuniana
SMA Negeri 1 Kajen Pekalongan
Abstrak. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1)Bagaimanakah proses pembelajaran
menggunakan Model Blended Learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika
materi barisan dan deret bagi siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kajen Kabupaten
Pekalongan semester 1 tahun pelajaran 2014/2015?, 2)Bagaimanakah proses
Pembelajaran menggunakan Model Blended Learningdapat meningkatkan keterampilan
proses dalam menyelesaiakan soal matematika materi barisan dan deret bagi siswa
kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan semester 1 tahun pelajaran
2014/2015?. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus di mana masing-masing siklus
terdiri dari 3 pertemuan, subyek penelitian siswa Kelas XI IPS 4 Semester 1 SMA Negeri
1 Kajen Tahun Pelajaran 2014/2015. Terjadi peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus
I Hasil belajar sebesar 77 %dan keterampilan proses sebesar 76 % menjadi hasil belajar
sebesar 88 % dan ketermpilan proses sebesar 89 % pada siklus II.
Kata kunci : Matematika, Barisan dan Deret, Hasil Belajar, Blended Learning

1. Pendahuluan
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 Tahun 2003 pasal 1 menyebutkan
bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paradigma pembelajaran di
sekolah banyak mengalami perubahan, terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran dari
yang bersifat behavioristic menjadi kontruktifistik.
Konstruktivisme mengajarkan bahwa belajar adalah membangun pemahaman atau pengetahuan
yang dilakukan dengan cara mencocokkan fenomena, ide atau aktivitas yang baru dengan
pengetahuan yang telah ada dan sudah pernah dipelajari. Konsekuensi dari konsep belajar
kontruktifistik adalah siswa diharapkan mampu membangun konsep pribadi (mind concept)
dalam sudut pandangan belajar bermakna dan bukan sekedar hafalan.
Pada umumnya mata pelajaran matematika dianggap oleh sebagian besar siswa SMA Negeri1
Kajen sebagai mata pelajaran yang sulit. Anggapan ini didasarkan pada pengalaman mereka
dalam mengikuti kegiatan belajar yang sering menemui kendala. Salah satu kendala utama
adalah model pembelajaran yang digunakan terkadang belum bisa diterima oleh siswa sehingga
menyebabkan siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, siswa lebih cenderung
menerima apa saja yang disampaikan oleh guru, diam dan enggan dalam mengemukakan
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pertanyaan maupun pendapat. Hal ini dikarenakan oleh pembelajaran yang dilakukan oleh guru
belum sesuai dengan taraf belajar siswa dan latarbelakang siswa. Sehingga mengakibatkan
siswa tidak termotivasi beraktivitas dan berkreativitas sesuai dengan kemampuan yang
mereka miliki dalam mengikuti pelajaran.
Selain itu berdasarkan data tentang nilai rata-rata ulangan harian dan persentase ketuntasan
belajar siswa kelas XI IPS 4 pada materi Barisan dan Deret tahun pelajaran 2014/2015 SMA
Negeri 1 Kajen kabupaten Pekalongan diperoleh keterangan dari 37 siswa kelas XI IPS 4
rata-rata ulangan harian adalah 65,25 padahal KKM yang ditetapkan adalah 75, sedangkan
persentase ketuntasan belajar siswa adalah 43,24 %, hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar
matematika siswa kelas XI IPS 4 di SMA Negeri I Kajen masih tergolong rendah.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka diduga bahwa rendahnya hasil belajar siswa
disebabkan karena proses pembelajaran yang tidak efektif,pembelajaranmasih terpusat
pada guru, dan penggunaan perangkat pembelajaran yang belum dapat meningkatkan hasil
belajar dan keterampilan proses siswa. Oleh karena itu perlu diupayakan suatu pembelajaran
dengan pendekatan, metode atau model tertentu, yang dapatmeningkatkan hasil belajar dan
keterampilan proses siswa sehingga proses pembelajaran menjadi efektif. Untuk itu peneliti
melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul : Peningkatkan Hasil Belajar Matematika
Materi Barisan dan Deret dengan Model Pembelajaran Blended Learning pada SiswaKelas XI
IPS 4 SMA Negeri I KajenSemester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015. Berdasarkan uraian pada
latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
Bagaimanakah proses pembelajaran menggunakan Model Blended Learning dapat
meningkatkan hasil belajar matematika materi barisan dan deret bagi siswa kelas XI IPS 4
SMA Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan semester 1 tahun pelajaran 2014/2015?
Bagaimanakah proses Pembelajaran menggunakan Model Blended Learningdapat
meningkatkan keterampilan dalam menyelesaiakan soal matematika materi barisan dan deret
bagi siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan semester 1 tahun
pelajaran 2014/2015?

2. Metode Penelitian
SettingPenelitian
PenelitianTindakanKelas (PTK) ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yang masing-masing siklus
terdapat 3 pertemuan. Siklus I dilaksanakan pada Bulan Oktober 2014. Pada masing-masing
siklus prosedur peneltian yang dilakukan antara lain :perencanaan, pelaksanaan, observasi,
dan refleksi untuk mengetahui efektifitas tindakan pelaksanaan pembelajaran.
Dalam pelaksanaan siklus I dan siklus II peneliti dibantu oleh observer yang dilengkapi dengan
lembar observasi untuk mempermudah membuat catatan pengamatan selama proses perbaikan
pembelajaran berlangsung.
Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam perbaikan pembelajaran adalah
sebagai berikut :

Siklus I
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1) Perencanaan
Berangkat dari temuan faktual pada prasiklus kegiatanpembelajaranmateri Barisan dan
Deret kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kajen TahunPelajaran 2014/2015 yang dibahas dalam
analisis dan refleksi maka perencanaan pada siklus I ini pada dasarnya memperbaiki
prasiklus. Perbedaan yang dapat dikemukakan dalam pembelajaran ini adalah pada
kegiatan pembelajaran siklus I model pembelajaran yang digunakan adalah model
pembelajaran Blended Learning. Apabila pada pembelajaran siklus I, belum mendapatkan
hasil yang diharapkan maka penelitian tindakan kelas ini dilanjutkan dengan siklus II.
2. Tindakan/Pelaksanaan
Tahap ini merupakan implementasi dari perencanaan yang telah disusun yaitu
penggunaanBlended Learninguntuk meningkatkan hasil Belajar dan Keterampilan siswa
terhadap materi barisan dan Deret. Pelaksanaan tindakan pada siklus I ini diawali dengan
mengondisikan kelas dengan apersepsi dan penjajagan kemampuan siswa sekaligus
sebagai motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran.
3) Observasi
Observasi dilakukan padakegiatanpembelajaraniniuntuk mengetahui tingkah laku siswa
pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan membuat catatan penting yang dapat
dipakai sebagai data penelitian. Sebagaimana pada siklus I ini pengamatan dilakukan
terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan pedoman pengamatan yang sudah
dipersiapkan oleh peneliti.
4) Refleksi
Setelah melakukan tindakan dan pengamatan peneliti kembali melakukan refleksi terhadap
hasil yang didapat pada siklus I. Tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan hasil
belajar siswa dan keterampilan proses siswa.
Peneliti berdiskusi dengan teman sejawat tentang kelebihan dan kekurangan pada kegiatan
pembelajaran siklus I. Hasil pengamatan pada kegiatan Siklus I dijadikan sebagai bahan
pertimbangan perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya sampai diperoleh hasil belajar
dan keterampilan proses yang sesuai dengan indikator keberhasilan.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kajen
Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2014/2015.SiswakelasXI IPS 4 ini berjumlah 37 siswa
terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan.Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan
pada semester 1 dimulai bulan Oktober sampai bulan Desember 2014. Materi pada Penelitian
Tindakan Kelas ini adalah Barisan dan Deret .

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari lembar observasi guru, lembar observasi siswa,
serta hasil tes siswa dianalisis secara diskriptif kualitatif dengan melihat persentase siswa
yang mencapai KKM. Hasilnya digunakan untuk refleksi yaitu dengan cara membandingkan
data tersebut dengan hasil yang diperoleh sebelumnya. Hasil refleksi ini sebagai bahan
pertimbangan untuk kegiatan belajar mengajar berikutnya.

Instrumen Penelitian
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a.

Lembar observasi guru, lembar observasi ini digunakan sebagai alat evaluasi proses
kegiatan belajar mengajar yang dilakukan peneliti selama proses KBM berlangsung

b. Lembar observasi siswa yang digunakan untuk mengetahui keterampilan proses siswa
selama mengikuti KBM.
c.

Jurnal guru yang merupakan catatan harian guru yang dilakukan setelah proses
pembelajaran selesai.

d. Soal tes.

Analisis Data
Setelah peneliti melaksanakan perbaikan pembelajaran, tahap selanjutnya adalah melakukan
analisis data.Analisis data dilakukan melalui:
1. Mengumpulkan data
2. Menyajikan data
Data yang terkumpuldisajikandalamberbagaibentukdiantaranya tabeldan diagram yang
diuraikandengankalimat yang jelas.
3. PengambilanKeputusanatauverifikasi
data.
Dalamtahapinimerupakantahapterakhirdalammenganalisis data.Dalamtahapinidilakukan
pemeriksaantentangbenardantidaknyahasillaporanpenelitian.

Indikator Kinerja
Indikator Keberhasilan dalam pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2 adalah tercapainya target
keberhasilan siswa dalam meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran matematika materi barisan dan deret. Hasil belajar siswa dari siklus 1
dan siklus 2 ditampilkan dalam tabel peningkatan hasil belajar. Dalam penelitian ini peneliti
mentargetkan indikator keberhasilan antara lain:
1. Rata-rata hasil UH siklus 1 dan siklus 2 siswa minimal mencapai KKM 75 .
2. Ketuntasan Belajar klasikal dan keterampilan proses siklus II mencapai 87 %

3. Hasil dan Pembahasan
Sebagaimana telah dibahas di depan bahwa penelitian ini mengambil setting peserta didik
kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan semester 1 tahun pelajaran
2014/2015. Data awal yang digunakan adalah nilai ulangan pada materi Barisan dan Deret.
Berdasarkan data observasi dan nilai tes siswa maka dapat dilaporkan hasil sebagai berikut.

Prasiklus
Peserta didik kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kajen kabupaten Pekalongan semester 1 tahun
pelajaran 2014/2015 sebanyak 37 orang. Dari jumlah 37 orang yang mendapat nilai º 75
sebanyak 16 orang atau sebanyak 43,24 %. Dari hasil pengamatan dan penelitian prasiklus
tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta didik masih dalam kategori kurang. Peserta
didik yang memperoleh nilai dalam kategori kurang sebanyak 21 atau sebanyak 56,76 %.
Selain itu berdasarkan pengamatan peneliti pada kelas ini motivasi untuk mengikuti pelajaran
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rendah hal ini nampak pada keaktifan peserta didik saat mengikuti pelajaran. Sebagian besar
malas mengikuti pembelajaran dan kurang terampil dalam mengerjakan tugas-tugas yang
diberikan.

Siklus I
Siklus 1 merupakan siklus awal, suasana pembelajaran belum sesuai dengan harapan peneliti.
Peneliti harus memotivasi siswa untuk aktif dan terampil dalam menyelesaikan tugastugas kelompok yang diberikan saat berlangsungnya pembelajaran. siklus I . Pada model
pembelajaran Blended Learning ini siswa dibagi dalam 7 kelompok yang beranggotakan 5 – 6
orang. Siklus 1 terdiri dari 3 pertemuan Pengambilan data penelitian hasil belajar dilakukan
dengan tes pada pertemuan ke-3 sedangkan pengamatan keterampilan proses menyelesaikan
soal matematika dilakukan pada saat menyelesaiakan tugas-tugas kelompok setiap pertemuan.
Alur kegiatan pada siklus 1 terdiri dari :
Perencanaan
Kegiatan yang termasuk dalam perencanaan meliputi penetapan materi pembelajan matematika
(dalam hal ini materi yang digunakan untuk penelitian adalah Barisan Dan Deret) , membuat
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk beberapa siklus sesuai dengan judul
penelitian, membuat atau menetapkan indikator kerja untuk masing-masing variabel yang
hendak diteliti (dalam hal ini hasil belajar dan keterampilan proses menyelesaikan soal-soal
matematika).
Tindakan
Tindakan yang dilakukan berupa melaksanakan proses pembelajaran menggunakan model
Blended Learning. Langkah pembelajaran atau tindakan berpedoman pada Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Pada setiap akhir siklus dilaksanakan evaluasi
untuk mengukur hasil belajar siswa.

Observasi
Kegiatan observasi dilakukan oleh penulis dan observer. Observasi dilaksanakan bersamaan
dengan proses pembelajaran. Observasi tersebut terutama difokuskan untuk menilai
keterampilan menyelesaikan soal matematika yang diberikan pada saat kegiatan pembelajaran.
Pelaksanaan observasi berpedoman pada indikator kerja yang telah disiapkan sebelumnya.
Hasil observasi direkam dalam lembar pengamatan ketereampilan siswa. Selanjutnya untuk
kepentingan perbaikan proses pembelajaran di siklus berikutnya, observasi juga dilakukan
terhadap proses pembelajaran itu sendiri, namun kegiatan ini hanya direkam dalam bentuk
catatan-catatan praktis yang akan disampaikan pada saat refleksi.

Refleksi
Kegiatan refleksi berarti kegiatan diskusi antara penulis dan observer untuk menganalisa hasil
pengamatan keterampilan prosesdan hasil belajar siswa, serta menganalisa catatan-catatan
praktis tentang proses pembelajaran. Tindak lanjut dari kegiatan refleksi adalah menyusun
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran perbaikan atau hal-hal lainnya untuk siklus berikutnya.
Perbaikan-perbaikan didasarkan pada analisa hasil pembelajaran dan masukan-masukan dari
observer. Jadi kegiatan refleksi dimaksudkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan
kegiatan pembelajaran pada siklus berikutnya.
Setelah dilaksanakan penelitian diperoleh hasil yang merupakan kondisi nyata yang terjadi di
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lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Siklus Pertama
Untuk mengetahui indikator peningkatan di siklus I, peneliti mengambil data dari dari hasil
ulangan prasiklus. Dalam hal ini peneliti hanya mendapatkan data nilai rata-rata hasil belajar
siswa karena pengamatan keterampilan tidak dilakukan pada saat prasiklus. Dari data nilai
hasil prasiklus diperoleh rata-rata ulangan harian adalah 65,25 dan persentase ketuntasan
belajar siswa adalah 43,24 %. Sedangkan hasil penelitian untuk siklus pertama dapat dilihat
pada Tabel 4.1 berikut ini.
Tabel 4.1 : Hasil Penilaian Siklus Pertama
Variabel yang dinilai

Nilai rata-rata

Persentase ketuntasan belajar

Hasil belajar siswa

75,8

77 %

Keterampilan proses

76.3

76 %

Siklus II
Siklus kedua merupakan siklus lanjutan dari siklus pertama. Dalam hal ini penulis meyakini
bahwa hasil belajar siswa pada siklus pertama masih bisa ditingkatkan dengan memperbaiki
rencana pelaksanaan pembelajaran dan proses pembelajaran. Oleh karena itu diadakan refleksi
sungguh-sungguh yang dilakukan oleh penulis dan observer untuk menilai kelemahankelemahan pada siklus pertama.
Dari hasil refleksi tersebut selanjutnya ditentukan solusi untuk meningkatkan hasil belajar
dan keterampilan meyelesaikan soal serta memberikan motivasi pada siswa agar proses
pembelajaran dapat lebih optimal, yaitu dengan melakukan perubahan RPP terutama
dalam pengaturan alokasi waktu yang lebih besar untuk kegiatan diskusi/tanya jawab,
serta memberikan kesempatan lebih besar untuk menyajikan jawaban (demonstrasi) yang
diikuti dengan reward untuk jawaban yang benar. Di samping itu juga dilakukan perubahan
penampilan guru dalam menyajikan materi (pendekatan yang lebih humanis). Diharapkan
dengan dua hal tersebut terjadi peningkatan hasil belajar dan keterampilan siswa, yang sesuai
dengan indikator kinerja .
Dari hasil penelitian untuk siklus kedua dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2 : Hasil Penilaian Siklus Kedua
Variable yang dinilai
Hasil belajar siswa
Keterampilan proses

Nilai rata-rata
86,7
87,5

Persentase ketuntasan
88 %
89%

Pembahasan terhadap hasil penelitian untuk masing-masing siklus adalah sebagai berikut:
Nilai hasil belajar yang diperoleh siswa masih relatif rendah namun masih lebih tinggi
jika dibanding nilai rata-rata hasil belajar untuk materi Barisan dan Deret pada rata-rata
hasil ulangan prasiklus, yang berarti masih ada peningkatan hasil belajar menggunakan
model Blended Learning. Dari pengamatan peneliti dan observer, peningkatan yang belum
optimal tersebut disebabkan karena tiga hal, yaitu (1) siswa belum terbiasa dengan model
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pembelajaran yang digunakan, (2) siswa mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut
untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan maju ke depan kelas,
takut salah dalam menyelesaikan soal, dan (3) siswa belum banyak berlatih untuk mengasah
keterampilan proses dalam menyelesaikan soal-soal matematiknya. Oleh karena itu peneliti
merasa perlu untuk memperbaiki RPP yang telah dibuat, memperbaiki proses pembelajaran,
dan mendorong siswa untuk menambah porsi latihan soal.
Hamalik (2008: 90) berpendapat bahwa pendidikan modern harus lebih menitik beratkan pada
aktivitas sejati yaitu keaktifan mental dan fisik, di mana siswa belajar sambil bekerja sehingga
harus dimaksimalkan pendayagunaan asas aktivitas dalam proses belajar dan pembelajaran
untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Lebih lanjutSilberman (dalam Hartono 2008: 5)
menyatakan belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Pada saat
kegiatan belajar itu aktif, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan belajar.
Hasil penilaian siklus kedua yang disajikan dalam Tabel 4.2 menunjukkan bahwa setelah
diadakan perbaikan-perbaikan dari siklus pertama, nilai rata-rata hasil belajar dan ketrampilan
menyelesikan soal matematika mengalami peningkatan yang sangat berarti. Sedangkan untuk
hasil belajar siswa meskipun tidak besar tetapi tetap mengalami peningkatan. Peningkatan
hasil belajar dan keterampilan menyelesaikan soal matematika ini disebabkan karena siswa
sudah termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran, selain itu siswa sudah lebih siap dalam
menghadapi ulangan atau tes yang menjadi indikator kinerja dalam penelitian ini. Hal ini
dikarenakan dalam proses pembelajaran sudah berlangsung efektif, siswa dapat memahami
dan mampu menerapkan dalam menyelesaikan soal- soal yang yang menjadi tugas dalam
kegiatan pembelajaran.
Dalam bentuk diagram, dapat ditunjukkan peningkatan hasil belajar dan keterampilan proses
siswa pada siklus I ke siklus II seperti yang terlihat pada Gambar 4.1 di bawah ini.

Gambar 3.1 : Peningkatan hasil belajar dan keterampilan proses

4. Simpulan
Jadi sistem belajar dengan model Blended Learning dengan pembelajaran yang memang
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berorientasi pada siswa dan bukan pada bahan pelajaran, pada proses dan bukan pada hasil
pembelajaran terbukti dapat meningkatkan hasil belajar dan ketrampilan proses. Dalam
penelitian initerjadi peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus I Hasil belajar sebesar 77 %
dan keterampilan proses sebesar 76% menjadi hasil belajar sebesar 88 % dan ketermpilan
proses sebesar 8 pada siklus II.
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PENGEMBANGAN MODUL PELUANG DENGAN
METODE PENEMUAN TERBIMBING
Dian Kurniawati
SMA Negeri 1 Semanu, Semanu Selatan, Semanu, Gunungkidul;dhee_cmpln@yahoo.com

Abstrak. Masih banyak dijumpai pembelajaran matematika yang menggunakan
pendekatan pembelajaran teacher-centered. Salah satunya pembelajaran Peluang.
Pembelajaran peluang dengan metode ceramah menunjukkan hasil belajar siswa yang
masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar pada
materi peluang dengan pembelajaran penemuan terbimbing. Jenis penelitian ini adalah
penelitian pengembangan. Prosedur pengembangan menggunakan model pembelajaran
penemuan terbimbing. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
pengamatan dan angket. Instrumen pengumpulan data terdiri dari angket analisis
kebutuhan, angket respon siswa, lembar validasi modul. Pengembangan modul ini
melalui tahapan uji keterbacaan awal oleh 1 orang anak, uji keterbacaan one to one oleh
3 orang siswa yang mewakili kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian uji
coba terhadap kelompok kecil yang berisi 10 siswa. Berdasarkan proses pengembangan
tersebut dihasilkan modul peluang yang banyak menggunakan langkah-langkah dan
petunjuk pengerjaan untuk membimbing siswa dalam menemukan konsep maupun
penyelesaian suatu masalah. Produk yang dikembangkan perlu memenuhi kriteria valid,
praktis, dan efektif. Kevalidan modul ditinjau dari isi dan konstruknya. Kepraktisan
modul ditinjau dari dapat tidaknya modul tersebut digunakan, sedangkan keefektifan
modul ditinjau dari respon siswa terhadap modul. Dalam penelitian ini validasi modul
dilakukan oleh dua orang validator yaitu seorang ahli bahasa sebagai validator bahasa
dan seorang ahli matematika sebagai validator isi. Keefektifan modul tampak dari hasil
respon siswa yang menunjukkan persentase rata-rata 78,5%, yang menunjukkan bahwa
kualitas modul baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa modul peluang dengan
metode penemuan terbimbing layak untuk digunakan, namun masih perlu pembenahan
dalam hal penggunaan gambar yang lebih menarik dan juga rangkuman materi yang
masih harus dilengkapi.
Kata Kunci. peluang,
terbimbing

penemuan terbimbing, modul peluang dengan penemuan

1. Pendahuluan
Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern,
mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan mengembangkan daya pikir manusia
(Permen 22 tahun 2006). Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta
didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir
logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama.
Saat ini banyak dijumpai pembelajaran matematika yang masih menggunakan pendekatan
pembelajaran teacher-centered. Pembelajaran yang demikian hanya melatih siswa menggunakan
tingkat berpikir yang rendah dan tidak mendorong siswa untuk berpikir dan terlibat secara
penuh. Pendekatan tersebut belum mampu mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan
psikomotorik setiap siswa. Selain itu guru sebagai pemberi informasi cenderung mendominasi
kegiatan pembelajaran di kelas sehingga tidak terjadi hubungan timbal balik antar guru dan
siswa yang berimplikasi terhadap kualitas pembelajaran dalam proses belajar mengajar
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

172

matematika.
Tujuan pembelajaran adalah agar siswa berhasil menguasai bahan belajar sesuai dengan
indikator yang telah ditetapkan. Karena dalam setiap kelas berkumpul siswa dengan
kemampuan yang berbeda-beda (kecerdasan, bakat, dan kecepatan belajar) maka perlu
diadakan pengorganisasian materi, sehingga semua siswa dapat mencapai dan menguasai
materi pelajaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam waktu yang disediakan. Oleh
karena itu diperlukan suatu bahan ajar yang dapat membantu siswa untuk mempelajari
konsep sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Salah satu bahan ajar yang cocok
adalah modul. Sejalan dengan kebutuhan sekarang yang mengharuskan pembelajaran bersifat
student-centered, maka pembelajaran mandiri dengan bantuan modul akan sangat mendukung
ketercapaian hal tersebut.
Pembelajaran peluang dengan metode ceramah menunjukkan hasil belajar siswa yang masih
tergolong rendah. Terdapat sedikit sekali siswa yang benar-benar memperoleh nilai tuntas tanpa
melakukan proses remidial. Sisanya harus melakukan pembelajaran remidial baru kemudian
dinyatakan benar-benar tuntas. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan modul peluang
dengan metode penemuan terbimbing akan menjadi solusi alternatif untuk menyelesaikan
masalah yang dialami siswa tersebut. Dengan melakukan pembelajaran mandiri memanfaatkan
modul diharapkan siswa dapat mengeksplorasi dengan lebih leluasa kemampuannya dalam
memahami konsep peluang.

2. Landasan Teori
Modul
Menurut Smaldino dkk. (2011:279), modul pembelajaran merupakan unit pembelajaran
lengkap yang dirancang untuk digunakan oleh seorang siswa atau sekelompok kecil siswa
tanpa kehadiran guru.Pandangan lain mengatakan bahwa modul merupakan bahan belajar
mandiri yang dipelajari tanpa ketergantungan pada kehadiran guru (Suparman, 2004:263).
Dari beberapa pandangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa modul adalah bahan ajar
lengkap dan sistematis yang dapat digunakan dengan atau tanpa kehadiran guru.
Menurut Vembriarto (1985: 27), pembelajaran dengan modul memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:
1) Bersifat self-instructional.
2) Pengakuan atas perbedaan-perbedaan individual
3) Memuat rumusan tujuan pembelajaran/kompetensi dasar secara eksplisit.
4) Adanya asosiasi, struktur, dan urutan pengetahuan
5) Penggunaan berbagai macam media (multi media)
6) Partisipasi aktif dari siswa
7) Adanya reinforcement langsung terhadap respon siswa
8) Adanya evaluasi terhadap penguasaan siswa atas hasil belajarnya
Mengembangkan modul berarti mengembangkan suatu bahan ajar tulis yang dapat digunakan
siswa untuk belajar mandiri tanpa kehadiran guru. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam
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mengembangkan modul sama dengan yang digunakan dalam pembelajaran biasa. Bedanya
adalah, bahasa yang digunakan bersifat setengah formal dan setengah lisan, bukan bahasa
buku teks yang bersifat sangat formal.
Ada tiga teknik yang dapat dipilih dalam menyusun modul. Ketiga teknik tersebut menurut
Sungkono, dkk.(2003: 10), yaitu:
1) Menulis Sendiri (Starting from Scratch)
Penulis/guru dapat menulis sendiri modul yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.
2) Pengemasan Kembali Informasi (Information Repackaging)
Penulis/guru tidak menulis modul sendiri, tetapi memanfaatkan buku-buku teks dan
informasi yang telah ada di pasaran untuk dikemas kembali menjadi modul yang memenuhi
karakteristik modul yang baik.
3) Penataan Informasi (Compilation)
Cara ini mirip dengan cara kedua, tetapi dalam penataan informasi tidak ada perubahan
yang dilakukan terhadap modul yang diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan
lain-lain.

2. Metode Penemuan Terbimbing
Bell (1981:241) mengatakan bahwa belajar penemuan dapat terjadi di dalam situasi yang
sangat teratur, baik siswa maupun guru mengikuti langkah-langkah yang sistematis. Guru
membimbing dan mengarahkan siswa selangkah demi selangkah dengan mengikuti bentuk
tanya jawab yang telah diatur secara sistematis untuk membuat penemuan. Langkah-langkah
kegiatan atau petunjuk dapat dituangkan dalam lembar kerja yang dibuat guru. Selain itu,
diperlukan pula campur tangan guru untuk membangkitkan perhatian siswa pada tugas yang
sedang dihadapi dan mengurangi pemborosan waktu. Ruseffendi (1988:18) menekankan
adanya bimbingan guru dalam pembelajaran penemuan. Siswa-siswa bukanlah ilmuwan
dan sesuatu yang dihadapi benar-benar merupakan sesuatu yang baru bagi siswa, sehingga
petunjuk ataupun instruksi guru sangatlah diperlukan siswa.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, metode penemuan terbimbing dalam pembelajaran
matematika, khususnya peluang, adalah suatu model pembelajaran yang menghendaki siswa
menemukan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan di dalam konsep peluang. Yang
dimaksud keterlibatan secara aktif dapat berupa kegiatan mengadakan percobaan/penemuan
sebelum membuat kesimpulan, atau memanipulasi, membuat struktur, dan mentransfer
informasi sehingga menemukan informasi baru yang berupa kebenaran matematika.
Selama proses penemuan, siswa mendapat bimbingan guru melalui modul pembelajaran
yang digunakan siswa untuk belajar mandiri. Pemberian bimbingan dimaksudkan untuk
membangkitkan perhatian pada tugas yang sedang dihadapi, mengurangi pemborosan waktu,
dan menghindari kegagalan proses penemuan
Untuk menghindari kegagalan dan memaksimalkan kegiatan siswa dan guru dalam proses
penemuan, maka pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing harus direncanakan.
Pembuatan perencanaan harus memperhatikan: (a) pengetahuan prasyarat yang dimiliki
siswa dan mendukung proses penemuan; (b) pengetahuan tentang aktivitas yang mungkin
dilakukan siswa; (c) peran guru dalam kegiatan penemuan; (d) sumber atau sarana belajar
yang diperlukan, misalnya lembar kerja: dan (e) hasil akhir yang harus ditemukan siswa.
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Suchman (Kartawisastra dkk, 1980:3) menyebutkan sembilan langkah „Guided Discovery
Lesson‰ (pembelajaran penemuan terbimbing). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
1) Adanya masalah/problem yang akan dipecahkan yang dinyatakan dalam berbagai
“pernyataan” atau “pertanyaan”.
2) Jelas disebutkan tingkatan/kelas siswa yang akan mengikuti pembelajaran.
3) Konsep atau prinsip yang harus ditemukan siswa ditulis dengan jelas.
4) Perlu disediakan alat/bahan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam melaksanakan kegiatan
penemuan.
5) Diskusi pengarahan dilakukan dalam bentuk tanya jawab antara siswa dan guru sebelum
para siswa melakukan kegiatan penemuan.
6) Kegiatan pembelajaran penemuan dapat berupa penyelidikan/percobaan untuk menemukan
konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
7) Proses berpikir kritis perlu dijelaskan untuk menunjukkan adanya “mental operation”
siswa yang diharapkan dalam kegiatan.
8) Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pengembangan kegiatan penyelidikan
siswa perlu diberikan.
9) Catatan guru meliputi penjelasan tentang bagian-bagian yang sulit dari pelajaran dan faktorfaktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya, terutama bila kegiatan penyelidikan
mengalami kegagalan atau tidak berjalan seperti yang direncanakan.

3. Perencanaan Produk Inovasi
Model Pengembangan Modul
Pengembangan modul pembelajaran dengan penemuan terbimbing dapat dilakukan dengan:

Bagan 1. Langkah-langkah Pengembangan Modul
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Tahapan yang perlu dalam pengembangan modul pembelajaran diuraikan sebagai berikut:
a.

Tahapan pendefinisian, hal yang dilakukan :
1) Analisis Kurikulum
Kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Semanu yaitu kurikulum KTSP 2006
2) Analisis karakteristik peserta didik
Siswa SMA Negeri 1 Semanu membutuhkan bahan ajar dengan kalimat sederhana
dan membimbing.
3) Analisis materi
Analisis materi menghasilkan materi Peluang yang akan dikembangkan sebagai
sebuah modul.
4) Merumuskan tujuan
Tujuan pembelajaran dirumuskan dan disesuaikan dengan kompetensi yang hendak
diajarkan.

b. Tahap Perancangan
Bertujuan untuk merancang modul pembelajaran peluang dengan metode penemuan
terbimbing. Kegiatan pada tahap ini adalah sebagai berikut :
1) Penyusunan strategi pembelajaran
2) Perancangan bahan ajar
c.

Tahap Evaluasi Formatif (pengembangan)
Evaluasi bertujuan untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk
tersebut lebih efektif dan efisien. Tahapan evaluasi yang dilakukan oleh pengembang
adalah
1) Reviu ahli
Masukan para ahli yang terdiri dari ahli isi/materi, ahli bahasa dan praktisi/guru
digunakan untuk merevisi bahan pembelajaran berupa modul
2) Evaluasi satu-satu
Evaluasi satu-satu dilakukan oleh pengembang dengan tiga siswa secara individu.
Ketiga siswa berasal dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.
Maksud evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan nyata
yang terdapat dalam modul pembelajaran melalui uji keterbacaan.
3) Evaluasi kelompok kecil
Setelah direvisi berdasarkan masukan evaluasi satu-satu, modul tersebut dievaluasi
lagi dengan menggunakan sekelompok kecil siswa yang terdiri dari atas 6–10
siswa. Maksud evaluasi kelompok kecil adalah mengidentifikasi kekurangan modul
pembelajaran melalui simulasi pembelajaran setelah direvisi berdasarkan evaluasi
satu-satu.

Rancangan Modul
Rancangan produk yang diharapkan dari pengembangan ini adalah sebagai berikut :
a.

Berbentuk media cetak

b. Merupakan produk bahan belajar mandiri ( modul ) materi peluang untuk SMA kelas XI
c.

Jenis produk yang diharapkan: (a) memuat SK, KD, dan tujuan pembelajaran, (b) berisi
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uraian tentang materi peluang, (c) soal-soal latihan, (d) jawaban soal Latihan, (e) evaluasi
Formatif, (f) tindak lanjut
d. Memenuhi kriteria ketercapaian yaitu Validitas dan Praktibilitas
Komponen utama yang perlu tersedia di dalam modul, yaitu tinjauan mata pelajaran,
pendahuluan, kegiatan belajar, latihan; rambu-rambu jawaban latihan, rangkuman, tes formatif,
dan kunci jawaban tes formatif.

Gambar 1. Rancangan Cover Modul

Proses Pengembangan
1. Penyajian Hasil Penelitian dan Pengembangan
Dilakukan beberapa tahapan dalam penelitian dan pengembangan ini, yaitu :
a.

Penentuan materi dan analisis kebutuhan
Penentuan materi dan analisis kebutuhan digunakan sebagai dasar pengembangan
produk ini. Berdasarkan informasi yang terkumpul, diperoleh data bahwa kebutuhan
modul peluang dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan. Di SMA 1 Semanu,
modul dengan materi peluang belum tersedia. Oleh karenanya modul ini sangat
diharapkan ketersediaannya dan modul ini diharapkan dapat membantu siswa dalam
memahami materi yang akan di sampaikan oleh gurunya. Selain itu modul juga
diharapkan dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi.

b. Perencanaan
Ada beberapa hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan, mulai dari pengumpulan
buku-buku yang berkaitan dengan modul yang akan dikembangkan, perumusan
tujuan, pemilihan desain yang tepat sampai dengan menyiapkan bahan-bahan sebagai
evaluasi modul.
c.

Perancangan Produk Pengembangan Modul
Setelah penentuan materi, analisis kebutuhan dan perencanaan awal dilakukan maka
dilakukan pengembangan modul dan dihasilkan draft I modul. Modul disusun dengan
tetap memperhatikan karakteristik dari metode penemuan terbimbing. Terdapat
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3 sub materi yang dikemas dalam 3 kegiatan belajar, dengan kegiatan belajar 1
mengenai kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Sedangkan kegiatan belajar
2 mengenai peluang suatu kejadian dan yang terakhir kegiatan belajar 3 mengenai
kejadian majemuk.
Setiap Sub materi berisi, uraian materi pembelajaran beserta contoh soalnya, lembar
kegiatan siswa, soal latihan, kunci jawaban beserta pedoman penilaiannya. Sedangkan
untuk pendahuluan yang berisi deskripsi singkat, SK/KD, tujuan pembelajaran, dan
petunjuk penggunaan modul, diletakkan dibagian awal modul sebelum kegiatan
pembelajaran. Penyusunan Tes Formatif didasarkan pada indikator pencapaian
kompetensi. Tes yang disusun berbentuk tes esay yang terdiri dari 10 butir soal.

Analisis Data
Penilaian terhadap produk pengembangan yang berupa modul peluang dengan metode
penemuan terbimbing ini diperoleh dari presentase jawaban validator melalui angket yang
telah diberikan peneliti. Berdasarkan hasil penelitian dari produk pengembangan dapat
dianalisis sebagai berikut :
a.

Hasil validasi ahli bahasa dan ahli matematika
Kriteria kelayakan dapat dianalisis sebagai berikut
1) Kualitas modul dengan metode penemuan terbimbing menurut ahli bahasa
memperoleh persentase sebesar 82%. Hal ini berarti kualitas modul baik dan layak
untuk digunakan.
2) Kualitas modul dengan metode penemuan terbimbing menurut ahli matematika
memperoleh persentase sebesar 84%. Hal ini berarti kualitas modul baik dan layak
untuk digunakan.

b. Hasil angket respon siswa
Berdasarkan hasil angket respon siswa, kualitas modul dengan metode penemuan
terbimbing memperoleh persentase rata-rata 78,5 %. Hal ini berarti modul baik dan layak
digunakan, walaupun ada beberapa bagian yang masih perlu disempurnakan, diantaranya
adalah melengkapi modul dengan rangkuman materi dan gambar yang lebih menarik.

Uji Coba
a.

Uji Keterbacaan.
Desain modul evaluasi pembelajaran diuji coba keterbacaan oleh seorang siswa bernama
Ria Murdiati dengan hasil bahwa siswa dapat membaca dengan baik modul tersebut dan
dapat memahami perintah pada modul. Kemudian di lakukan uji coba pada tiga orang
peserta didik secara satu persatu (one-to-one). Ketiga anak yang di ambil mewakili
kemampuan tinggi, rendah dan sedang. Setiap bagian dari modul tersebut divalidasi untuk
mengetahui kejelasan dan kesalahan-kesalahan yang mendasar.
Pada tahap ini peneliti menyampaikan maksud ujicoba modul kepada peserta didik, bahwa
ujicoba tidak semata-mata untuk melihat kemampuan mereka dalam memahami maksud
bahasa modul, atau apakah ada yang tidak dimengerti atau jelas oleh peserta didik secara
satu persatu. Kesulitan dan kekurangan yang terjadi selama proses pelaksanaan uji coba
one-to-one dijadikan sebagai masukan untuk merevisi modul. Beberapa kesalahan yang
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ada setelah dicobakan pada tahap ini di antaranya adalah adanya kesalahan pengetikan,
urutan pertanyaan yang kurang tepat, kekurangan-kekurangan yang ada selama tahap ini
kemudian diperbaiki.
b. Uji Coba kelompok kecil
Modul yang merupakan hasil revisi dari validasi, uji keterbacaan dan one- to- one
diujicobakan pada kelompok kecil yang terdiri dari 10 orang peserta didik SMA Negeri
1 Semanu yang diambil secara acak dari kelas yang berbeda. Dari uji coba ini kemudian
peserta didik diminta memberikan saran dan komentar terhadap materi dan soal pada
bagian tes formatif.
Fokus analisis pada tahap ini adalah bagaimana penerapan dari modul yang telah direvisi.
Apakah hasil revisi modul dari tahap sebelumnya memberikan masukan terhadap tingkat
pemahaman peserta didik terhadap modul, ataukah hasil revisi justru membuat peserta
didik semakin sulit memahami maksud modul tersebut.
Tabel 1: Hasil Uji Coba
No

Instrumen

Uji Coba oneto-one

Uji coba kelompok
kecil

1

Penyajian modul membuat saya tertarik
untuk membacanya

80%

80%

2

Penyajian modul dilengkapi dengan gambar
dan tabel

73%

74%

3

Penyajian modul dilengkapi dengan
rangkuman materi

67%

80%

4

Penyajian modul dilengkapi dengan
glosarium

80%

80%

5

Penyajian modul dilengkapi dengan daftar
pustaka

80%

80%

6

Cakupan materi yang ada dalam modul jelas
dan runtut sehingga mudah saya pahami

80%

84%

7

Masalah yang disajikan dalam materi modul,
sesuai dengan kehidupan sehari-hari saya

80%

80%

8

Saya merasa senang jika pembelajaran
menggunakan modul ini

80%

80%

9

Penggunaan modul dalam kegiatan
pembelajaran lebih mudah untuk saya
pahami

80%

80%

10

Bahasa yang digunakan dalam modul sesuai
EYD

80%

72%

11

Bahasa yang digunakan dalam modul
komunikatif dan mudah saya pahami

73%

74%
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12

Struktur kalimat yang digunakan dalam
modul jelas dan sederhana

80%

80%

Persentase keseluruhan

78%

79%

Rata-rata

78,5 %

4. Modul Peluang dengan Metode Penemuan Terbimbing
Modul ini dikembangkan dengan tujutan untuk membantu siswa memahami konsep peluang
dengan penemuan terbimbing namun dipelajari secara mandiri. Langkah-langkah menemukan
penyelesaian dari suatu masalah dan pemahaman konsep dengan bimbingan banyak digunakan
dalam modul ini. Gambaran dari modul peluang dengan metode penemuan terbimbing adalah
sebagai berikut :

Gambar 2. Contoh soal kaidah pencacahan
Dari contoh soal yang terlihat pada gambar 2, nampak bahwa penyelesaiannya mengandung
petunjuk pengerjaan yang memudahkan siswa untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan
yang diberikan. Petunjuk tersebut diberikan untuk membimbing siswa menemukan jawaban
dari permasalahan tersebut.
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Gambar 3. Contoh kegiatan siswa dalam modul
Pada gambar 3, siswa diajak untuk melakukan percobaan dengan langkah-langkah bimbingan
untuk menemukan pemahaman mengenai ruang sampel.
Dari kedua contoh tersebut, pada hasil uji coba menunjukkan siswa mampu menyelesaikan
suatu permasalahan dan memahami konsep dengan lebih mudah. Dengan demikian sangat
diharapkan dengan adanya modul peluang dengan metode penemuan terbimbing prestasi
belajar siswa dalam pembelajaran peluang menjadi lebih baik.

5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Spesifikasi produk yang dikembangkan merupakan modul peluang dengan metode penemuan
terbimbing. Produk yang dikembangkan perlu memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif.
Kevalidan modul ditinjau dari isi dan konstruknya. Kepraktisan modul ditinjau dari dapat
tidaknya modul tersebut digunakan, sedangkan keefektifan modul ditinjau dari respon siswa
terhadap modul. Dalam penelitian ini validasi modul dilakukan oleh dua orang validator yaitu
seorang ahli bahasa sebagai validator bahasa dan seorang ahli matematika sebagai validator isi.
Hasil analisis validasi menunjukkan bahwa modul peluang termasuk pada kategori valid dan
layak untuk digunakan. Keefektifan modul tampak dari hasil respon siswa yang menunjukkan
persentase rata-rata 78,5%, yang menunjukkan bahwa kualitas modul baik. Secara umum
dapat disimpulkan bahwa modul peluang dengan metode penemuan terbimbing layak untuk
digunakan, namun masih perlu pembenahan dalam hal penggunaan gambar yang lebih menarik
dan juga rangkuman materi yang masih harus dilengkapi.

Saran
Dari penelitian dan pengembangan ini, disarankan untuk; 1) Prosedur pengembangan modul
dengan penemuan terbimbing ini hendaknya digunakan juga untuk mengembangkan modul
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dengan materi bahasan yang lain, 2) Modul peluang dengan metode penemuan terbimbing ini
bisa dijadikan alternative pembelajaran peluang di dalam kelas secara mandiri
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EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN MODEL THINK
PAIR SHARE (TPS) DENGAN TEAMS ASSISTED
INDIVIDUAL (TAI) TERHADAP HASIL PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA PADA SMK NEGERI 6
LHOKSEUMAWE
Didi Pianda, ST., MSM
SMK Negeri 6 Lhokseumawe, Jl. Medan-Banda Aceh No. 8 Kr. Geukuh, Kab. Aceh Utara; teukudidi_
ir@yahoo.co.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar
matematika antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model Think-Pair-Share
(TPS) dengan Teams Assisted Individual (TAI). Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode eksperimen. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa SMK Negeri 6 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan jumlah
180 siswa. Sedangkan sampel yaitu mengambil dua kelas, di mana kelas XI-NKPI
sebagai kelas eksperimen I dan kelas XI-BP sebagai kelas eksperimen II. Instrumen
dalam penelitian ini berupa soal uraian, hal ini untuk mengukur prestasi belajar siswa
dalam matematika. Kemudian instrumen penelitian diujicobakan pada kelas XII-NKPI
dan XII-BP yang bukan merupakan sampel penelitian, agar diketahui validitas dan
reliabilitasnya, dan hasil uji coba instrumen diperoleh reliabilitas sebesar 0,79. Analisis
data yang digunakan adalah uji-t. Berdasarkan hasil pengolahan data tes akhir, diperoleh
rata-rata nilai tes akhir untuk kelas eksperimen I adalah 78,83, dan rata-rata nilai tes
akhir untuk kelas eksperimen II adalah 73,75. Dengan taraf signifikan 5%, hasil uji-t

t

=

t

=

t

t

menunjukkan hitung 4,50 dan tabel 1,67. Karena hitung > tabel , maka Ho ditolak
dan Ha diterima. Artinya prestasi belajar matematika antara siswa yang pembelajarannya
menggunakan model Think-Pair-Share (TPS) lebih baik dari pada model Teams Assisted
Individual (TAI).
Kata Kunci : Prestasi Belajar, Eksperimen, Pembelajaran Think-Pair-Share, dan Teams
Assisted Individual.

1. Pendahuluan
Latar Belakang
Matematika merupakan salah satu ilmu yang telah berkembang pesat. Matematika dipandang
sebagai dasar bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Melalui belajar matematika dapat
dibentuk pola berpikir ilmiah, sehingga matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
sangat diperlukan. Menurut E. Suherman, dkk. (2001: 253), „Matematika adalah disiplin ilmu
yang mempelajari tentang cara berpikir dan mengolah logika, baik secara kuantitatif maupun
secara kualitatif‰. Oleh karena itu maka perlu adanya peningkatan prestasi belajar matematika
siswa di sekolah. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa perlu diperhatikan beberapa faktor
yang mempengaruhinya, antara lain: faktor yang terdapat dalam diri siswa (faktor intern), dan
faktor yang terdiri dari luar siswa (faktor ekstern). Menurut Riduwan (2008:1), ‰Faktor intern
adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, adapun yang dapat digolongkan
kedalam faktor intern yaitu kecerdasan/intelegensi, bakat, minat, dan motivasi‰. Menurut
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Slameto (2003: 60), „Faktor ekstern yang dapat mempengaruhi belajar dapat dikelompokkan
menjadi faktor-faktor yaitu keadaan keluarga, keadaan sekolah dan faktor masyarakat‰.
Kondisi di lapangan SMK Negeri 6 Lhokseumawe kebanyakan siswa kurang serius
memperhatikan dan memahami terhadap mata pelajaran matematika. Siswa dihantui oleh
perasaan takut, menganggap matematika itu susah, membuat pusing, dan pelajaran yang
membosankan. Rendahnya prestasi belajar matematika dipengaruhi oleh berbagai faktor
diantaranya faktor siswa itu sendiri, yaitu kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi. Selain
itu prestasi belajar juga dipengaruhi oleh guru, baik dari penggunaan model pembelajaran
maupun pengelolaan kelas. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan dalam usaha
untuk meningkatkan aktivitas bersama siswa dalam satu kelompok selama proses belajar
mengajar. Aktivitas pembelajaran kooperatif menekankan pada kesadaran bahwa siswa perlu
belajar berpikir, memecahkan masalah dan belajar untuk mengaplikasikan pengetahuan
dan keterampilan, serta saling memberitahukan pengetahuan, konsep, dan keterampilan
tersebut kepada siswa yang membutuhkan. Setiap siswa merasa senang menyumbangkan
pengetahuannya kepada anggota lain dalam kelompoknya. Salah satu model pembelajaran
yang dapat diterapkan di kelas adalah Think-Pair-Share (TPS). Sedangkan Penggunaan model
pembelajaran yang menggunakan modul, membuat interaksi antar siswa dalam setiap kelompok,
dan memberikan penghargaan kepada kelompok yang individunya berprestasi dalam suatu
peristiwa pembelajaran adalah model pembelajaran Teams Assisted Individual (TAI). Menurut
Erman Suherman (2004: 21), „Model pembelajaran TAI adalah model pembelajaran yang
menganggap bahwa pembelajaran akan optimal jika terjadi interaksi antara anggota kelompok
di mana siswa pandai membantu siswa lain sehingga diperoleh pengetahuan‰. Pengetahuan
yang dimiliki setiap individu berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok. Kelompok yang
terbaik akan mendapat penghargaan. Pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran
TAI merupakan salah satu cara yang ditempuh guru untuk mentuntaskan belajar, membuat
siswa aktif, menghilangkan keminderan dalam kegiatan belajar.

Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah
perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang pembelajarannya menggunakan
model Think-Pair-Share (TPS) dengan Teams Assisted Individual (TAI).

Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1) Bagaimana prestasi belajar matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan model
Think-Pair-Share (TPS)?
2) Bagaimana prestasi belajar matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan model
Teams Assisted Individual (TAI)?
3) Manakah yang lebih baik prestasi belajar matematika antara siswa yang pembelajarannya
menggunakan model Think-Pair-Share (TPS) dengan Teams Assisted Individual (TAI)?

Tujuan Penelitian
1) Untuk mengetahui prestasi belajar matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan
model Think-Pair-Share (TPS).
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2) Untuk mengetahui prestasi belajar matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan
model Teams Assisted Individual (TAI).
3) Untuk mengetahui prestasi belajar matematika yang lebih baik antara siswa yang
pembelajarannya menggunakan model Think-Pair-Share (TPS) dengan Teams Assisted
Individual (TAI).

Manfaat Penelitian
1) Bagi guru, dapat menambah pemahaman, wawasan dan penguasaan dalam penggunaan
model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) dan Teams Assisted Individual (TAI) dalam
melaksanakan pembelajaran matematika.
2) Bagi siswa, sebagai bahan informasi bahwa penggunaan model pembelajaran ThinkPair-Share (TPS) dan Teams Assisted Individual (TAI) dapat mengatasi kejenuhan dan
menghilangkan perasaan takut serta dapat meningkatkan motivasi, minat siswa dalam
kegiatan belajar matematika.
3) Bagi peneliti, sebagai bekal dikemudian hari dalam profesinya sebagai guru matematika
tentang penggunaan model-model pembelajaran dan bagi peneliti lain dapat dijadikan
bahan referensi ilmiah untuk penelitian lebih lanjut pada bidang matematika khususnya
dan bidang lain pada umumnya.

2.

KAJIAN PUSTAKA

Pengetian Pembelajaran
Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga
tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Ciri-ciri pembelajaran adalah dapat
menumbuhkan perhatian dan motivasi peserta didik dalam belajar, dapat membuat peserta
didik siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologis, dapat menggunakan alat
bantu belajar yang tepat dan menarik, dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan
menyenangkan, selain itu juga dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang
bagi peserta didik (Darsono, dkk, 2000: 24-25).

Pengertian Matematika
Menurut E. T Ruseffendi (yang dikutip Erman Suherman, dkk, 2001: 18-19) bahwa matematika
adalah berpikir, sebab matematika timbul karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan
dengan ide, proses dan penalaran. Menurut Jhonson dan Myklebust (yang diterjemahkan
Mulyono Abdurrahman, 2003: 252) bahwa matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi
praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan
fungsi teoretisnya adalah untuk memudahkan berpikir.

Model Think-Pair-Share (Berpikir-Berpasangan-Berbagi Ide)
Model Think-Pair-Share adalah suatu strategi diskusi dari pembelajaran kooperatif yang
strukturnya merupakan kegiatan pembelajaran gotong royong. Model ini dikembangkan oleh
Frank Lyman di Universitas Maryland pada tahun 1981. Model ini memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. Menurut Tom Creed
(yang diterjemahkan Suyitno, 2009: 4) model Think-Pair-Share memiliki ciri-ciri sebagai
berikut: (1). Keadaan saling tergantung positif, (2). Siswa dapat belajar dari temannya, (3).
Siswa bertanggung jawab secara individu. (4). Siswa dapat bertanggung jawab terhadap
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temannya dalam berbagi ide. Siswa juga wajib membagi ide partnernya ke pasangan lain
atau keseluruh kelompok, (5). Adanya partisipasi yang sama. 6. Tiap siswa dalam kelompok
memiliki kesempatan yang sama untuk berbagi. Guru harus mengontrol agar tidak terjadi
dominasi dari salah satu siswa saja, (7). Interaksi bersama, (8) Derajat interaksi yang tinggi.
Tahapan–tahapan dalam Think-Pair-Share menurut Frank Lyman meliputi:
Tahap I: (1) Pembagian kelompok secara heterogen berdasarkan nilai awal mereka, (2).
Siswa duduk bersama dengan kelompoknya, (3). Guru menyajikan materi dan soal-soal yang
berkaitan dengan materi yang disampaikan tersebut.
Tahap II : (1). Setiap siswa diminta untuk berpikir dan mengerjakan soal-soal tersebut secara
mandiri untuk beberapa saat, (2) Guru meminta siswa berpasangan dengan kelompoknya
untuk mendiskusikan dan berbagi ide-ide yang dipikirkan berkaitan dengan jawaban soal.
Tahap III: (1). Pembahasan soal dilakukan secara berkelompok, (2) Beberapa kelompok dipilih
secara acak untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang soal yang telah mereka sepakati,
sedangkan kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi dan mengeluarkan idenya.
Tahap IV: Pada tahap ini siswa diberikan tes untuk mengukur kemampuan siswa dalam
memahami materi yang telah dipelajari.Dalam menyelesaikan tes ini, siswa bekerja secara
individu tanpa bantuan dari pasangannya.

Model Teams Assisted Individual (TAI)
Model Team Assisted Individual (TAI)) merupakan model pembelajaran kelompok di mana
terdapat seorang siswa yang lebih mampu berperan sebagai assisten yang bertugas membantu
secara individual siswa lain yang kurang mampu dalam suatu kelompok. Dalam hal ini
pendidik hanya sebagai fasilitator dan mediator dalam proses belajar mengajar. Pendidik
cukup menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didiknya. Menurut
Robert E. Slavin (yang diterjemahkan Lita, 2009: 195-200), model pembelajaran kooperatif
Team Assisted Individual (TAI) memiliki delapan komponen sebagai berikut: (1) Teams, yaitu
pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 sampai 5 peserta didik, (2) Placement
Test, yaitu pemberian pre-tes kepada peserta didik atau melihat rata-rata nilai harian peserta
didik agar guru mengetahui kelemahan peserta didik pada bidang tertentu, (3) Student Creative,
melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan menciptakan situasi di mana keberhasilan
individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya, (4) Team Study, yaitu
tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh kelompok dan guru memberikan
bantuan secara individual kepada peserta didik yang membutuhkan, (5) Team Scores and
Team Recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok dan memberikan
kriteria penghargaan terhadap kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang
dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas, (6) Teaching Group, yakni pemberian
materi secara singkat dari guru menjelang pemberian tugas kelompok, (7) Fact Test, yaitu
pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh peserta didik, (8) Whole-Class
Units, yaitu pemberian materi oleh guru kembali diakhir waktu pembelajaran dengan strategi
pemecahan masalah.

Pengertian Prestasi Belajar
Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh
mata pelajaran lazimnya ditunjukkan dalam nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru
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(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 700). Jika dikaitkan dengan pembelajaran matematika,
maka prestasi belajar matematika siswa merupakan tingkat penguasaan atau kemampuan yang
dicapai siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar matematika sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan. Prestasi belajar siwa ini biasanya dinyatakan dalam
bentuk nilai atau angka. Setiap kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa, akan menghasilkan
perubahan-perubahan dalam diri siswa yang oleh Bloom dan kawan-kawan dikelompokkan
ke dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor (E. T Ruseffendi, 1991: 32). Hasil-hasil
belajar yang diperoleh siswa dapat diukur dan diketahui berdasarkan perbedaan prilaku
sebelum dan sesudah belajar dilakukan.

3. Metodologi Penelitian
Desain Penelitian
Metode penelitian ini adalah Desain Eskperimen. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 6 Lhokseumawe, Sedangkan pengambilan sampel dapat
dilakukan dengan cara pemilihan. Dalam hal ini, penulis mengambil dua kelas, karena penulis
mengajar di kelas XI. Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI-NKPI dan XI-BP SMK Negeri
6 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2014/2015. Desain Eskperimen ini dengan menggunakan
model Think-Pair-Share (TPS) dan model Teams Assisted Individual (TAI). Adapun Desain
Penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Desain Penelitian

Hipotesis Statistik
Hipotesis yang digunakan statistik parametrik yaitu mengunakan uji kesamaan dua rata-rata
atau uji-t dengan hipotesis statistik adalah sebagai berikut:

H o : μ1 ≤ μ 2 , artinya rata-rata prestasi belajar matematika antara siswa yang pembelajarannya
menggunakan model Think-Pair-Share (TPS) tidak lebih baik dari siswa yang
pembelajarannya menggunakan model Teams Assisted Individual (TAI)

H a : μ1 > μ 2 , artinya rata-rata prestasi belajar matematika antara siswa yang pembelajarannya
menggunakan model Think-Pair-Share (TPS) lebih baik dari siswa yang
pembelajarannya menggunakan model Teams Assisted Individual (TAI)

Instrumentasi
Proses pembelajaran dikategorikan menjadi dua. Pertama, siswa yang pembelajaran dengan
menggunakan model Think-Pair-Share (TPS). Kedua, siswa yang pembelajaran dengan
menggunakan model Teams Assisted Individual (TAI) pada materi geometri. Kemudian untuk
prestasi belajar matematika siswa dapat diukur dari tes prestasi belajar (hasil tes akhir) setelah
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Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan sepuluh butir soal.Tes berupa soal uraian dengan
skor total 89, skor minimal 0 dan maksimal 89. Untuk memperoleh instrumen dengan kualitas
yang baik, maka instrumen harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu uji valid dan uji
reliabel. Untuk Uji Validasi menggunakan rumus Product Moment sebagai berikut Suharsimi
Arikunto (2006:72):

N∑ X
Y − (∑ X )(∑ Y )

rXY =

{N ∑ X

2

}{

− (∑ X ) N ∑ Y − (∑ Y )
2

2

2

}

(1)

Selanjutnya dihitung dengan uji t dengan rumus (Riduwan (2008 : 98) :

t hitung =

r n−2

(2)

1− r2

Prosedur Analisis untuk Uji Hipotesis
a. Analisis Deskriptif
Untuk menjawab rumusan masalah digunakan statistik univariat, deskripsi prestasi belajar
matematika akan ditunjukan dengan :
1) Menentukan Skor Minimal dan Maksimal.
2) Membuat Daftar Distribusi Frekuensi dengan cara menentukan:
a. Kelas interval. Menghitung rentang (range), yaitu data terbesar dikurangi data
terkecil
b. Menghitung banyaknya kelas interval, dengan menggunakan rumus: k = 1 + 3,3 log
n

1)
2)

c.

Menghitung panjang kelas, dengan rumus: Panjang Kelas = Range

d.

Menghitung rata-rata skor, dengan rumus: x =
Keterangan:

k

x

= Rata-rata

fi

= Frekuensi yang sesuai dengan batas kelas

i i

fi

= Nilai tengah interval
xi
Membuat diagram batang
Menghitung standar deviasi dan koefisien variasi, dengan rumus:

K
V
(4)

∑fx

=

s
2
2
× 100%
n∑ f i x i − (∑ f i x i )
x
s=
n(n − 1)

Keterangan:
s = Simpangan baku n = Banyaknya subjek

KV = koefisien variasi
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b. Analisis Bivariat
Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang
pembelajarannya menggunakan model model Think-Pair-Share (TPS) dengan model
Teams Assisted Individual (TAI) yaitu dengan menggunakan hipotesis analisis uji beda
antara lain:

Uji Prasyarat Analisis :
Untuk menggunakan uji paramatrik (uji t) maka harus memenuhi syarat kedua datanya harus
berdidstribusi normal dan kedua variannya homogen sebagai berikut:
a. Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi normal atau
tidak.Uji normalitas dilakukan terhadap tes akhir yang diperoleh dari postes kelompok
eksperimen I dan kelompok eksperimen II. Uji normalitas ini menggunakan uji chi kuadrat
dengan rumus sebagai berikut:

χ

∑ (Oi − Ei )
=

2

2

E
i

(5)

Di mana:
Ei = Frekuensi ekspetasi

Oi

Kriteria pengujiannya adalah jika χ

2
hitung

= Frekuensi observasi
2
< χ tabel
maka data berdistribusi normal.

b. Homogenitas
Jika keduanya berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji homogenitas varians dari
kedua kelas dengan cara mencari nilai F sebagai berikut :

Variansterbesar
Variansterkecil
(6)
Kriteria pengujiannya adalah jika Fhitung< Ftabel maka kedua data variansnya homogen.
F=

Uji Alternatif Analisis
-

Jika kedua kelas berdistribusi normal dan variansnya homogen maka dilanjutkan dengan
uji kesamaan dua rata-rata dengan cara sebagai berikut (Endi Nurgana, 1993) :

t=

x1 − x 2
1⎞
2 ⎛ 1
⎜⎜ + ⎟⎟
S gab
⎝ n1 n2 ⎠

(7)

Mencari varians gabungannya adalah sebagai berikut :

S

2
gab

=

(n1 − 1)S12 + (n2 − 1)S 22
n1 + n2 − 2

(8)
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Kriteria pengujiannya adalah terima Ho (tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata dari kedua
kelas) jika − t ⎛ 1 ⎞ < t (hitung ) < t⎛ 1 ⎞
-

⎜ 1− α ⎟

⎜ 1− α ⎟

2 ⎠ berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji
2 ⎠ kedua data⎝ tidak
Jika salah satu⎝ atau
Mann Whitney sebagai berikut :

⎛ n (n + 1) ⎞
⎛ n (n + 1) ⎞
u = n1n2 + ⎜ 1 1
⎟ − R1 atau u = n1n2 + ⎜ 2 2
⎟ − R2
2
2
⎝
⎠
⎝
⎠

(9)

Kriteria pengujian adalah tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata kelas eksperimen I
dengan kelas eksperimen II jika Uhitung ≤ Utabel .
-

Jika kedua data hasil tes akhir dari kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II berdistribusi
normal tetapi tidak homogen maka digunakan uji t`, dengan rumus:

t' =

x1 − x 2
⎛S
⎜⎜
⎝ n1

2
1

⎞ ⎛S
⎟⎟ + ⎜⎜
⎠ ⎝ n2

2
2

(10)

⎞
⎟⎟
⎠

Kriteria pengujiannya adalah tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata kelas eksperimen I
dengan kelas eksperimen II jika :

− w1t1 + w2 t 2
w t + w2 t 2
< t hitung < 1 1
, maka hipotesis ditolak
w1 + w2
w1 + w2
Di mana :
2

2
S
S1
w1 =
, w2 = 2 , t1 = t⎛ 1 ⎞
,
, t 2 = t⎛ 1 ⎞
⎜ 1. δ ⎟ ( n21 −1)
⎜ 1. δ ⎟ ( n1 −1)
n1
n2
⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠

(11)

Penggunaan model Think-Pair-Share (TPS) dengan model Teams Assisted Individual (TAI)
dikatakan berpengaruh terhadap prestasi matematika siswa apabila terdapat perbedaan
yang signifikan antara prestasi siswa di kelas eksperimen I dan di kelas eksperimen II.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Dari penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian hipotesis
dalam penelitian ini digunakan data siswa SMK Negeri 6 Lhokseumawe untuk kelas XI-NKPI
sebagai Eksperimen I dan Kelas XI-BP sebagai Eksperimen II dengan jumlah siswa masingmasing 36 peserta didik.

Hasil Tes Prestasi Belajar
Setelah dilaksanakan pembelajaran dan pengolahan data dari tes akhir yaitu tes prestasi belajar
siswa, diperoleh data yang diperlihatkan dalam diagram sebagai berikut:
Tabel 1. Data Hasil Prestasi Belajar
Data
Jumlah Siswa (n)

Kelas Eksperimen I
36

Kelas Eksperimen II
36
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Skor Minimum
Skor Maksimum
Rentang
Simpangan Baku (s)

71
86
15
4,75

68
82
14
4,67

Rata-rata ( x )

78,83

73,75

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Dari data tabel 1. Mengenai data hasil prestasi belajar matematika yang diperoleh pada
pelaksanaan tes akhir yang diberikan terhadap kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II.
Kelas eksperimen I pembelajarannya menggunakan model Think-Pair-Share (TPS) dengan
nilai rata-rata 78,83, sedangkan kelas eksperimen II pembelajarannya menggunakan model
Teams Assisted Individual (TAI) dengan nilai rata-rata 73,75

Hasil Pengujian Hipotesis
1. Uji Normalitas
Tabel 2. Data Uji Normalitas
Kelas

χ 2 hitung

Eksperimen I

5,59

Eksperimen II

4,50

χ 2 tabel
7,81

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa pada kelas eksperimen I diperoleh χ hitung
2
= 5,59 sedangkan kelas eksperimen II diperoleh χ hitung = 4,50. Pada taraf signifikan
2
2
0,05 dan derajat kebebasan(dk) = 6-3 = 3, diperoleh χ tabel = 7,81. Karena χ hitung <
χ 2 tabel , maka dapat disimpulkan bahwa data hasil tes prestasi belajar kedua kelompok
berdistribusi normal.
2

2. Uji Homogenitas
Setelah data tes akhir kedua kelompok berdistribusi normal kemudian dilanjutkan dengan
uji homogenitas dua varians
Tabel 3. Data Uji Homogenitas Dua Varians
Kelas

N

S2

Fhitung

Ftabel ( 0,95 )( 35

Eksperimen I

36

22,56

1,03

1,82

Eksperimen II

36

21,81

1,03

1,82

/ 35 )

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan data di atas dengan taraf signifikan 0,05 dan dk pembilang sebesar 35 dan dk
penyebut 35, diperoleh nilai Fhitung = 1,03 dan Ftabel = 1,82. Karena Fhitung < Ftabel , maka
berdasarkan kriteria uji homogenitas dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari
postest (tes akhir) yang dilakukan terhadap kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II
bersifat homogen.
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3. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata
Untuk mengetahui manakah yang lebih baik penggunaan pembelajaran matematika antara
model Think-Pair-Share (TPS) dengan model Teams Assisted Individual (TAI) terhadap
prestasi belajar siswa, maka diberikan perlakuan yang berbeda kepada kedua kelompok
sampel. Kelompok I diberi perlakuan dengan menggunakan model Think-Pair-Share
(TPS) dan kelompok II diberi perlakuan dengan menggunakan model Teams Assisted
Individual (TAI) pada materi segitiga. Uji perbedaan dua rata-rata dihitung menggunakan
uji t. Dari hasil perhitungan diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4. Data Uji Kesamaan Dua Rata-rata
Kelas

X

dsg

t hitung

Eksperimen I

78,83

4,71

4,50

Eksperimen II

73,75

4,71

4,50

t tabel
1,67

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan tabel di atas dengan taraf signifikan 0,05 dan dk =n1+n2-2 = 36+36-2 = 70
diperoleh t hitung = 4,50 dan t tabel = 1,67. Karena t hitung > t tabel maka berdasarkan kriteria
pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa tolak Ho dan terima Ha. Artinya pada taraf
signifikan 0,05 terdapat prestasi belajar matematika antara siswa yang pembelajarannya
menggunakan model Think-Pair-Share (TPS) lebih baik dari siswa yang pembelajarannya
menggunakan model Teams Assisted Individual (TAI).

Pembahasan
Dalam penelitian ini, salah satu kegiatan proses belajar mengajar matematika, Guru perlu
mengembangkan model-model pembelajaran, di mana model-model pembelajaran yang
diterapkan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) dan model
pembelajaran Teams Assisted Individual (TAI). Dalam pembelajaran dengan menggunakan
model Think-Pair-Share (TPS) nampak siswa lebih aktif dalam suasana belajar yang didesain
guru. Siswa memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan gurunya dan bertanya jika
ada materi yang belum dipahami. Guru berperan aktif dalam menciptakan suasana belajar
yang kondusif sehingga prestasi belajar yang diraih siswa lebih optimal. Pada pembelajaran
dengan menggunakan model Teams Assisted Individual (TAI) sebagian besar siswa nampak
kurang aktif, hanya sebagian kecil siswa yang aktif yaitu siswa yang pandai dan menguasai
materi pelajaran, sedangkan siswa yang kurang menguasai materi pelajaran terlihat kurang
ada usaha untuk belajar dan lebih mengandalkan kepada temannya. Keadaan demikian yang
menyebabkan belajar siswa kurang aktif dan kurang semangat dalam model Teams Assisted
Individual (TAI). Berdasarkan hasil pengolahan data tes akhir kelompok eksperimen I
diperoleh nilai rata-rata 78,83, sedangkan kelompok eksperimen II diperoleh nilai rata-rata
73,75. Dengan taraf signifikan 5% dari hasil uji-t diperoleh t hitung = 4,50 dan t tabel = 1,67.
Karena t hitung > t tabel , makaHo ditolak dan Ha diterima, artinya dalam penelitian ini terdapat
perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang pembelajarannya menggunakan
model Think-Pair-Share (TPS) dengan Teams Assisted Individual (TAI). Dalam penelitian
ini prestasi belajar matematika siswa yang menggunakan pembelajaran model Think-PairShare (TPS) lebih baik dari pada prestasi belajar matematika siswa yang menggunakan
pembelajaran model Teams Assisted Individual (TAI), karena Model Think-Pair-Share
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merupakan suatu strategi diskusi dari pembelajaran kooperatif yang strukturnya merupakan
kegiatan pembelajaran gotong royong. Model Think-Pair-Share (TPS) ini adalah model
yang sederhana tetapi sangat bermanfaat. Ketika guru menjelaskan pelajaran di depan kelas,
siswa duduk secara berpasangan dalam kelompoknya. Lalu guru memberikan pertanyaan.
Siswa diinstruksikan untuk memikirkan jawabannya secara mandiri untuk beberapa saat, lalu
berpasangan dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan mengenai jawaban, dan pada
ahlinya guru meminta siswa untuk berbagi dengan teman sekelas. Menurut Tom Creed model
Think-Pair-Share memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Keadaan saling tergantung positif, (2)
Siswa dapat belajar dari temannya, (3) Siswa bertanggung jawab secara individu, (4) Siswa
dapat bertanggung jawab terhadap temannya dalam berbagi ide. Siswa juga wajib membagi
ide partnernya ke pasangan lain atau keseluruh kelompok, (5) Adanya partisipasi yang sama,
(6) Tiap siswa dalam kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berbagi. Guru harus
mengontrol agar tidak terjadi dominasi dari salah satu siswa saja, (7) Interaksi bersama Dan
(8) Derajat interaksi yang tinggi. Setiap kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa, akan
menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri siswa yang oleh Bloom dan kawan-kawan
dikelompokkan ke dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Jika dikaitkan dengan
pembelajaran matematika, maka prestasi belajar matematika siswa merupakan tingkat
penguasaan atau kemampuan yang dicapai siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar
matematika sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Prestasi belajar siwa ini
biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai atau angka.

5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil hipotesis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa
secara keseluruhan siswa yang pembelajarannya menggunakan model Think-Pair-Share (TPS)
terlihat lebih semangat dan aktif dalam belajar. Setelah diberikan tes akhir didapat nilai rataratanya sebesar 78,83 dengan skor maksimal 86, Siswa yang pembelajarannya menggunakan
model Teams Assisted Individual (TAI) terlihat kurang aktif ketika berlangsungnya kegiatan
belajar mengajar. Setelah diberikan tes akhir didapat nilai rata-ratanya sebesar 73,75 dengan
skor maksimal 82. Berdasarkan uji hipotesis yang menggunakan uji t diperoleh t hitung =
4,50 dan t tabel = 1,67, karena t hitung > t tabel maka tolak Ho dan terima Ha. Artinya terdapat
perbedaan prestasi belajar matematika siswa antara yang pembelajarannya menggunakan
model Think-Pair-Share (TPS) dengan model Teams Assisted Individual (TAI). Berdasarkan
hasil yang diperoleh, nilai rata-rata prestasi belajar matematika siswa yang pembelajarannya
menggunakan model Think-Pair-Share (TPS) lebih baik dari prestasi belajar matematika siswa
yang pembelajarannya menggunakan model Teams Assisted Individual (TAI).

Saran
Dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah
sebagai berikut: (1). Bagi guru, khususnya guru matematika dapat menerapkan model
pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) sebagai salah satu alternatif dalam memotivasi siswa.
Hal ini dikarenakan dengan menerapkan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS)
siswa diberi kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. Selain
itu model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) menekankan pada kesadaran bahwa siswa
perlu belajar berpikir, memecahkan masalah dan belajar untuk mengaplikasikan pengetahuan
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dan keterampilan, serta saling memberitahukan pengetahuan, konsep, dan keterampilan
tersebut kepada siswa yang membutuhkan. Setiap siswa merasa senang menyumbangkan
pengetahuannya kepada anggota lain dalam kelompoknya. (2).Bagi penelitian lebih lanjut
karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan untuk peneliti
lebih lanjut mengenai perbandingan model pembelajaran agar dilakukan dengan jumlah sampel
yang lebih banyak. Untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang maksimum diperlukan
alokasi waktu yang lebih lama serta dilakukan pada pokok bahasan dan materi pembelajaran
yang lainnya dalam ruang lingkup sampel lebih luas lagi.
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PENGGUNAAN “DUTSATLING” UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA
MATERI SUDUT PUSAT DAN SUDUT KELILING
Didik Nurhadi
MTsN Terate, Jl. Pesantren Terate Pandian, Sumenep, Jawa Timur;bukkolnurhadi@
gmail.com

Abstrak. Untuk menggunakan multimedia dalam pembelajaran diperlukan sarana dan
prasarana yang tidak murah, sumber daya yang handal dan sumber dana yang tidak
sedikit. Untuk menyiasati hal tersebut, guru harus mampu bereksperimen memaksimalkan
penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut penulis
mencoba mengembangkan alat peraga matematika “DUTSATLING” yang dapat
digunakan dalam pembelajaran matematika Kelas VIII pada pokok bahasan Sudut Pusat
dan Sudut Keliling. Penggunaan “DUTSATLING” diharapkan dapat membantu siswa
menemukan definisi sudut pusat dan sudut keliling, hubungan sudut pusat dan sudut
keliling, hubungan sudut keliling dengan diameter lingkaran, segi empat tali busur,
hubungan sudut keliling dengan sudut segitiga di luar lingkaran dan perbandingan sisi
segitiga pada dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Dari hasil evaluasi
dapat diketahui bahwa dari 17 siswa dengan kriteria ketuntasan minimal (70) banyak
siswa yang tuntas adalah 12 orang atau 70,59%, dan hanya 5 orang siswa yang tidak
tuntas atau 29,41%. Sedangkan siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata sebanyak 9
orang atau 52,94 %. Jika dibandingkan, persentase siswa yang tuntas pada tahun pelajaran
2014/2015 menggunakan peraga “DUTSATLING” adalah 70,59% berbanding dengan
57,89% pada tahun pelajaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan
yang signifikan dari penggunaan peraga “DUTSATLING” terhadap peningkatan prestasi
belajar siswa dan siswa secara signifikan bertindak aktif.
Kata Kunci. Alat peraga, matematika, sudut pusat, sudut keliling

1. Pendahuluan
Dewasa ini kegiatan pembelajaran di sekolah tidak bisa dilepaskan dengan penggunaan
multimedia pembelajaran. Hal ini dikarenakan laju perkembangan IPTEK yang sangat pesat.
Terdapat anggapan bahwa sekolah yang tidak menggunakan multimedia dalam kegiatan
pembelajarannya disebut sekolah yang gaptek, ketinggalan jaman dan lain sebagainya. Namun
tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menggunakan multimedia dalam pembelajaran diperlukan
sarana dan prasarana yang tidak murah, sumber daya yang handal dan sumber dana yang tidak
sedikit.
Untuk menyiasati hal tersebut, guru sebagai kreator pembelajaran harus mampu bereksperimen
memaksimalkan penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran. Akan tetapi alat peraga
yang digunakan harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai multimedia.
Terutama dalam hal akselerasi (kecepatan perubahan dari satu gerakan ke gerakan lainnya).
Artinya jika menggunakan multimedia dengan sekali sentuh akan terlihat nyata perubahan
langkah pembelajarannya, maka alat peragapun sesungguhnya harus bisa menirunya.
Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba mengembangkan alat peraga matematika
„DUTSATLING‰ sedemikian rupa yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika
Kelas VIII pada pokok bahasan Sudut Pusat dan Sudut Keliling. Pengembangan alat peraga
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ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi Sudut Pusat dan Sudut
Keliling dengan cara mengÊkonkritÊkan materi matematika yang abstrak, meningkatkan kerja
sama antar siswa dalam kelompok dan melatih siswa menemukan sendiri konsep matematika
melalui pengamatan dan praktek langsung melalui alat peraga matematika serta meningkatkan
ketelitian siswa dalam melakukan pengukuran, dalam hal ini mengukur sudut. Sehingga
dengan menggunakan „DUTSATLING‰ siswa mampu: 1. menemukan konsep sudut pusat
dan sudut keliling, 2. menemukan hubungan sudut keliling dengan panjang busur lingkaran, 3.
menemukan hubungan sudut keliling dengan diameter lingkaran,
4. menemukan
hubungan sudut keliling pada segi empat tali busur, 5. menemukan perbandingan tali busur
yang berpotongan di dalam lingkaran dan 6. menemukan hubungan sudut yang berpotongan
di luar lingkaran.

2. Media dalam Pembelajaran Matematika
Definisi Alat Peraga
„Alat peraga pendidikan adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan
tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien‰ (Sudjana,
2009). Sedangkan Wijaya (2000) menyebutkan bahwa „alat peraga pendidikan adalah media
pendidikan yang berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi
belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar‰.
Menurut kedua pendapat ahli di atas jelas bahwa untuk membantu guru dalam usaha mencapai
tujuan–tujuan belajar yang diharapkan diperlukan alat bantu (media). Jadi alat peraga sangat
penting keberadaannya untuk meringankan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran.
Terlebih pembelajaran matematika. Hal ini karena konsep matematika yang abstrak sehingga
diperlukan adanya alat peraga sebagai jembatan bagi siswa untuk memahaminya. Khususnya
bagi siswa MTs yang masih dalam tahapan berpikir konkrit.
Secara garis besar Bakar (1981) membagi alat peraga menjadi dua:
a.

Alat peraga yang bersifat perasaan, yaitu alat peraga yang berpengaruh dalam menguatkan
pikiran dengan perantaraan benda-benda, dengan jalan menunjukkan bendanya sendiri
atau contohnya atau gambarnya dan semacamnya.

b. Alat peraga yang bersifat bahasa, yaitu alat peraga yang mempengaruhi kekuatan pikiran
dengan perantaraan lafal-lafal (kata-kata) seperti penjelasan dengan menyebutkan contoh
atau definisinya atau persamaan katanya.

Alat Peraga sebagai Media Pembelajaran
Kata ÂmediaÊ berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari ÂmediumÊ yang
mempunyai arti perantara atau pengantar. Menurut Suherman (2003) „ pada dasarnya
media terkelompokkan kedalam dua bagian, yaitu media sebagai pembawa informasi (ilmu
pengetahuan), dan media sekaligus sebagai alat untuk menanamkan konsep seperti alat-alat
peraga pendidikan matematika‰.
Dari pengertian di atas jelas disebutkan bahwa alat peraga matematika berfungsi sebagai media
perantara atau pengantar dalam memahami konsep matematika yang abstrak. Sehingga dengan
menggunakan alat peraga dalam pembelajaran matematika sama halnya dengan membawa
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konsep matematika yang abstrak sedemian rupa agar dapat dicerna dengan mudah oleh siswa
yang sedang dalam tahapan berpikir konkrit.
Lebih lanjut Suherman (2003) menyatakan bahwa dengan menggunakan alat peraga maka:
a.

Proses belajar mengajar termotivasi

b. Konsep abstrak matematika dinyatakan dalam bentuk konkrit
c.

Hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan
lebih dipahami

d. Konsep-konsep abstrak yang disajikan dalam bentuk konkrit yaitu dalam bentuk model
matematika yang dapat dipakai sebagai objek penelitian ataupun sebagai alat untuk
meneliti ide-ide baru dan relasi baru menjadi bertambah banyak.
Selanjutnya McKnow dalam Rohani (1997) menyebutkan fungsi media pembelajaran sebagai
berikut:
a.

Mengubah titik berat pendidikan formal, dari pendidikan yang menekankan pada
instruksional akademis menjadi pendidikan yang mementingkan kehidupan peserta didik

b. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik
c.

Memberikan kejelasan (clarification)

d. Memberikan rangsangan (stimulation)
Sementara Rowntree dalam Rohani (1997) menyebutkan fungsi media pembelajaran sebagai
berikut:
a.

Membangkitkan motivasi belajar

b. Mengulang apa yang telah dipelajari
c.

Menyediakan simulasi belajar

d. Mengaktifkan respon peserta didik
e.

Memberikan balikan dengan segera

f.

Menggalakkan latihan yang serasi

Berdasar beberapa fungsi pemilihan media pembelajaran dari pendapat di atas, guru tentunya
lebih termotivasi untuk merekayasa, mendesain dan membuat media pembelajaran serta
mampu mempraktekkannya dalam pembelajaran matematika di sekolah.

3. Pembuatan “DUTSATLING” sebagai Media Pembelajaran
Ide Dasar
Untuk mengajarkan konsep sudut pusat dan sudut keliling pada siswa Madrasah Tsanawiyah
tanpa bantuan alat peraga matematika sering terjadi berbagai kendala, karena:
a.

Harus selalu memvisualisasikan dengan gambar. Setiap kali memberikan penanaman
konsep guru dituntut untuk menggambarnya di papan tulis. Ini tidak mudah. Apalagi jika
siswa meminta untuk dijabarkan dalam model yang berbeda-beda.

b. Banyak konsep yang harus ditanamkan yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat
dan sudut keliling, sudut–sudut keliling, sudut keliling dengan diameter lingkaran, sudut
keliling dengan tali busur, segiempat tali busur, sudut keliling dengan sudut di luar
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lingkaran dan panjang segiempat tali busur.
Kedua kendala tersebut tentunya tidak akan terjadi jika dalam pembelajaran dipilih alat peraga
yang sesuai. Terlebih jika siswa diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep-konsep
tersebut. Tentunya hal ini akan membuat pengalaman belajar yang sangat berarti bagi siswa.
Jika kemudian siswa dihadapkan dengan penyelesaian soal, maka siswa dapat mengingat apa
yang pernah dilakukan waktu pembelajaran dengan menggunakan alat peraga.
Dengan menggunakan alat peraga siswa dimungkinkan aktif untuk bekerja sama dengan
kelompoknya. Artinya jika seorang siswa mengalami hambatan dalam memahami suatu
konsep, tentunya terlebih dahulu akan bertanya pada anggota kelompoknya. Hal ini akan
menghindari rasa sungkan jika siswa dimaksud harus bertanya pada guru.

Proses Penemuan
Pada inovasi pembelajaran kali ini penulis merancang alat peraga dengan nama „DUTSATLING‰
yang merupakan akronim dari suDUT puSAT dan sudut keliLING.
Secara garis besar alat peraga „DUTSATLING‰ terdiri dari:
a.

Rangka dasar, berfungsi sebagai penyokong atau tempat sandar bagian yang lain. Rangka
dasar terbuat dari kayu karena di lingkungan sekitar sekolah banyak ditemui jasa tukang
mebel yang bisa dimintai tolong untuk membuatnya.

b. Bidang dasar lingkaran, berfungsi sebagai perekat sebuah lingkaran. Bidang dasar
lingkaran dan lingkarannya dibuat dari papan alas yang biasa dipakai siswa waktu ujian.
c.

Bidang geser, berfungsi sebagai kanvas menggambar sudut. Menggunakan papan alas
siswa waktu ujian.

d. Karet elastis, berfungsi sebagai garis
e.

Paku pengait, berfungsi sebagai pengait karet elastis sekaligus sebagai titik sudut.

f.

Rangka geser, sebagai penyangga busur derajat yang bisa diarahkan ke titik sudut yang
mau diukur

g. Busur derajat, berfungsi untuk mengukur sudut
Kesulitan terbesar merancang alat peraga ini terletak pada aspek elektabilitas dari rangka geser
yang dapat dengan mudah dalam mengukur sudut, baik itu sudut pusat maupun sudut keliling.

Gambar 1. Bentuk Sempurna Peraga „DUTSATLING‰

Aplikasi “DUTSATLING” dalam Pembelajaran Matematika
Setelah alat peraga „DUTSATLING‰ selesai dibuat langkah selanjutnya adalah
mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran secara nyata di kelas VIII MTs An-Najah
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Matanair Rubaru tahun pelajaran 2014/2015. Sebagai pembanding untuk mengukur efektifitas
penggunaanya digunakan data hasil evaluasi materi yang sama pada tahun pelajaran 2013/2014.
Untuk menuntun siswa dalam menggunakan peraga ini penulis membuat lembar kerja sebagai
panduan siswa dalam menemukan konsep-konsep sudut pusat dan sudut keliling, hubungan
keduanya dan hubungan sudut keliling dengan tali busur dan diameter lingkaran. Selanjutnya
diukur efektifitasnya terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan prestasi
belajarnya.
Pada awal pembelajaran, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan
bagian-bagian penting dan cara kerja dari „DUTSATLING‰, kemudian membagi siswa menjadi
tiga kelompok dan membagikan alat peraga pada tiap kelompok beserta lembar kerja siswa.
Dengan menggunakan alat peraga „DUTSATLING‰ sesuai petunjuk yang ada di lembar kerja
siswa berusaha menemukan konsep:
1. Menemukan definisi sudut pusat dan sudut keliling

Gambar 2. Mencari Definisi Sudut Pusat dan Sudut Keliling
2. Menemukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling

Gambar 3. Mencari Hubungan Sudut Pusat dan Sudut Keliling
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3. Hubungan sudut keliling dengan busur lingkaran

Gambar 4. Mencari Hubungan Sudut Keliling dengan Busur Lingkaran
4. Hubungan sudut keliling dengan diameter lingkaran

Gambar 4. Mencari Hubungan Sudut Keliling dengan Diameter Lingkaran
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5. Perbandingan tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran

Gambar 6. Mencari Perbandingan Tali Busur yang Berpotongan di Dalam Lingkaran
6. Hubungan sudut keliling dengan sudut di luar lingkaran, dan

Gambar 7. Mencari Hubungan Sudut Keliling dengan Sudut di Luar Lingkaran
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7. Segiempat tali busur

Gambar 8. Mencari Hubungan Segiempat Tali Busur
Selama siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan konsep-konsep tersebut,
guru melakukan pengamatan tentang keaktifan siswa dalam kelompok sambil sesekali
berkeliling merespon kesulitan-kesulitan yang ditemukan siswa, terutama mengenai
penggunaan alat peraganya.

4. Analisis Data
Analisis Ketuntasan Belajar
Dari hasil evaluasi tahun pelajaran 2013/2014 diketahui bahwa dari 17 siswa dengan kriteria
ketuntasan minimal (70) banyak siswa yang tuntas adalah 12 orang atau 70,59%, dan hanya
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5 orang siswa yang tidak tuntas atau 29,41%. Sedangkan siswa yang mendapat nilai di atas
rata-rata sebanyak 9 orang atau 52,94%. Sementara pada tahun pelajaran 2014/2015 diketahui
bahwa dari 19 siswa dengan kriteria ketuntasan minimal (70) banyak siswa yang tuntas adalah
11 orang atau 57,89%, dan hanya 8 orang siswa yang tidak tuntas atau 42,11%. Sedangkan
siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata sebanyak 11 orang atau 57,89 %.
Dari kedua hasil evaluasi di atas jelas terlihat bahwa persentase siswa yang tuntas pada
tahun pelajaran 2014/2015 sebagai representasi dari keberhasilan penggunaan peraga
„DUTSATLING‰ adalah 70,59% berbanding dengan 57,89% pada tahun pelajaran 2013/2014.
Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan dari penggunaan peraga
„DUTSATLING‰ terhadap peningkatan prestasi belajar siswa.

Analisis Hasil Pengamatan Sikap
Dari data keseluruhan sikap yang diamati, jika dibuat skala sikap minimal 2,5 sebagai sikap
standar yang harus dimiliki oleh siswa, sikap disiplin dipenuhi oleh 15 siswa atau 88,23%,
siswa yang mempunyai sikap teliti sebanyak 14 siswa atau 82,35%, banyaknya siswa yang
mampu bekerja sama dengan baik adalah 14 siswa atau 82,35%, banyaknya siswa yang mampu
mengungkapkan pendapat dengan baik sebanyak 7 orang atau 41,17%, sedangkan siswa yang
mampu menerima pendapat orang lain sebanyak 11 orang atau 64,70%.

Analisis Hasil Pengamatan Keaktifan siswa
Dari data hasil pengamatan keaktifan siswa diketahui bahwa selama pembelajaran berlangsung
siswa sangat aktif, yaitu mencapai 80,67% siswa yang menunjukkan sikap konsisten, 6,72%
siswa yang kurang konsisten dan hanya 12,61% siswa yang tidak konsisten. Secara keseluruhan
dapat dinyatakan bahwa penggunaan peraga „DUTSATLING‰ mampu membuat aktivitas
siswa secara signifikan bertindak aktif sesuai dengan asumsi dasar penulis

5. Simpulan dan Saran
Setelah serangkaian penelitian pengggunaan peraga „DUTSATLING‰ dilakukan dapat ditarik
simpulan sebagai berikut:
a.

penggunaan peraga “DUTSATLING” dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa dalam
pembelajaran

b. penggunaan peraga “DUTSATLING” dapat memunculkan sikap dan perilaku positif
siswa dalam pembelajaran
c.

penggunaan peraga “DUTSATLING” dapat memberikan suasana baru bagi guru dan
siswa dalam pembelajaran.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut penelitian disarankan:
a.

Upaya perbaikan berbagai elemen penunjang meningkatnya prestasi dan aktivitas belajar
siswa

b. Kesiapan guru dalam menggunakan peraga dalam pembelajaran
c.

Pembiasaan bagi siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika
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KOLABORASI PEMBELAJARAN METACOGNITIVE
INNER SPEECH (MIS) -WRITING FROM A PROMPT
AND WRITING IN PERFORMANCE TASKS (WPWT)
TERHADAP SELF-CONCEPT SISWA
Dina Ladysa
SMAN 1 Gedongtataan, Jalan Swadaya, Sukaraja 5, Gedongtataan, Pesawaran, Lampung
email: smansa.dina@yahoo.com

Abstrak. Affective aspect that need to be considered to support the success of student
learning is students’ self-concept. By improving students’ self-concept, they are expected
to achieve effective learning. Self-concept give great influence on behavior. Therefore,
it is necessary to find or intervention efforts to improve students’ self-concept studies.
Metacognitive that investigate “think how think” can be fasilitated by using metacognitive
inner speech (MIS) collaborate with Writing From a Prompt dan Writing in Performance
Tasks (WPWT) strategy. Inner speech is a certain kind of self-talk that give instruction
and monitoring for their cognitive proccess. Meanwhile, WPWT is one of strategy that
is designed to explain students’ mathematical thinking. Based on the characteristics of
metacognitive inner speech and WPWT, students’ self-concept can be accomodated by
using MIS collaborate with WPWT approach.
The fundamental reason why students self-concept can be facilitated by MIS- WPWT
approach because it is able to provide space for students to explore self-talk through
verbal language.
Kata kunci: MIS, WPWT, Students’ Self-Concept

1. Latar Belakang
Matematika merupakan pelajaran yang menitik beratkan akan proses yang sistematis, logis, dan
ilmiah dalam menemukan konsep pembelajaran. Dalam memahami konsep pada pembelajaran
matematika, aspek sikap sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan yang diperoleh oleh
siswa. Berbagai riset tentang urgensi dan hubungan antara aspek pengetahuan dan sikap siswa
dalam meningkatkan kemampuan matematis menunjukkan hasil yang positif.
Tujuan pembelajaran matematika dalam Kurikulum 2013 terangkum dalam 4 (empat)
Kompetensi Inti yaitu Kompetensi Sikap Spritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi
Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan. Kompetensi sikap spritual dalam pembelajaran
matematika dikembangkan melalui kompetensi dasar menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya. Kompetensi sikap sosial dikembangkan melalui kompetensi dasar:
1) Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab,
responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah.
2) Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta memiliki
rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk melalui pengalaman
belajar.
3) Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman dalam
interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari.
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Sehubungan dengan tujuan pembelajaran matematika dan kompetensi-kompetensi yang
harus dikembangkan di atas, maka diperlukan strategi pembelajaran matematika yang dapat
menumbuh-kembangkan semua potensi peserta didik baik dari aspek sikap, aspek pengetahuan
maupun aspek keterampilan. Salah satu aspek sikap yang perlu diperhatikan untuk menunjang
keberhasilan belajar siswa yaitu self-concept. Self-concept sangat besar pengaruhnya terhadap
perilaku dan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, perlu dicari upaya atau intervensi untuk
meningkatkan self-concept siswa terhadap pelajarannya.
Menyadari akan pentingnya self-concept siswa maka guru perlu mengupayakan pembelajaran
dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat memberi peluang dan mendorong
siswa untuk melatih dan mengembangkan self-concept. Perasaan individu bahwa ia tidak
mempunyai kemampuan yang seharusnys dia miliki perlu dianulir secara kontinu. Padahal
segala keberhasilan banyak bergantung kepada cara individu memandang kualitas kemampuan
yang dimiliki. Pandangan dan sikap negatif terhadap kualitas kemampuan yang dimiliki
mengakibatkan individu memandang seluruh tugas sebagai suatu hal yang sulit untuk
diselesaikan.
Berdasarkan uraian di atas, pendekatan yang diduga tepat untuk merangsang dan meningkatkan
self-concept siswa yaitu suatu pendekatan yang mampu menjadi fasilatator agar siswa dapat
memonitor proses berpikir mereka. Pendekatan yang relevan dengan kebutuhan siswa tersebut
yaitu kolaborasi pendekatan Metacognitive Inner Speech (MIS) dan Writing From a Prompt
dan Writing in Performance Tasks (WPWT). Pendekatan MIS adalah semacam self-talk yang
memungkinkan siswa untuk mengarahkan dan memantau proses kognitif mereka, memperoleh
pemahaman yang lebih dalam dan apresiasi dari proses berpikir mereka sendiri Moffet (dalam
Andrea Zakin, 2007). Sementara itu, WPWT merupakan pendekatan yang dirancang dengan
memberikan prompt untuk membantu siswa dalam menjelaskan pemikiran mereka tentang
aktivitas atau ide-ide matematis yang telah dipelajari. Fungsi dari prompt adalah merangsang
pengetahuan yang dimiliki siswa sehingga siswa dapat menyelesaikan suatu tugas atau
masalah. Melalui prompt, self-concept siswa akan berkembang karena siswa harus mengingat
kembali apa yang telah diketahui dan menghubungkannya dengan pengetahuan sekarang
untuk menemukan konsep pada pelajaran matematika..
Alasan yang mendasar mengapa self-concept siswa dapat terfasilitasi dengan menggunakan
pendekatan MIS dan WPWT karena pendekatan MIS ini mampu memberi ruang terhadap
siswa untuk mengeksplorasi gumamannya( self-talk) lewat bahasa verbal. Sementara itu,
pendekatan WPWT tepat digunakan untuk meningkatkan self-concept siswa, yaitu pada
saat guru memberikan prompt siswa diminta mencoba menjelaskan secara sederhana tentang
apa yang dipikirkan mengenai ide-ide matematis yang telah diketahui. Prompt dirancang
sedemikian hingga mendorong siswa untuk mengingat kembali tentang fakta, konsep, prinsip,
dan prosedur melalui bantuan gambar, diagram, grafik, alat peraga, lembar kerja, tabel,
melengkapi tulisan atau bentuk bantuan lainnya. Karakteristik kedua pendekatan tersebut
sangat relevan dengan indikator dari self-concept.

2. Tinjauan Pustaka
Self-concept Siswa Tentang Matematika
Tujuan pembelajaran dibuat agar para guru

menghasilkan siswa-siswa yang kompeten.
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Keberhasilan seorang siswa memenuhi tuntutan tugas pembelajarannya dapat merupakan
suatu kesuksesan. Selain aspek kognitif, pembelajaran d Indonesia juga mengedepankan aspek
sikap. Self-concept sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku. Oleh karena itu, perlu dicari
upaya atau intervensi untuk meningkatkan self-concept siswa terhadap pelajarannya.
Menurut Rahman (2010) batasan-batasan tentang self-concept telah banyak diberikan oleh
para ahli, meskipun isi pengertiannya hampir sama atau memiliki berbagai kesamaan. Namun,
dengan adanya berbagai macam batasan itu justru dapat saling melengkapi. Pada setiap batasan
mengenai pengertian self-concept itu selalu terdapat elemen persamaan yang menunjukkan
bahwa pada self-concept itu ada pandangan individu terhadap dirinya sendiri.
Symonds (dalam Hall dan Lindzey, 1978:102), menjelaskan bahwa pengertian „konsep‰ dalam
istilah self-concept itu mengandung empat aspek, yaitu :
a.

Pandangan tentang dirinya.

b. Pemikiran tentang dirinya.
c.

Penilaian tentang dirinya.

d. Perbuatan tentang kemajuan dirinya.
Batasan dari Symonds tersebut telah menjelaskan tentang aspek-aspek yang terdapat dalam
pengertian self-concept. Namun, belum menjelaskan tentang apa saja yang meliputi diri
individu itu sendiri, maka pengertian tentang self-concept yang dikemukakan oleh Hurlock
akan melengkapinya.
Menurut Hurlock (1978:6), self-concept merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya
sendiri yang meliputi fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi dan prestasi yang telah
dicapainya. Segi fisik meliputi penampilan fisik, daya tarik dan kelayakan. Sedang segi
psikologis meliputi pikiran, perasaan, penyesuaian keberanian, kejujuran, kemandirian,
kepercayaan serta aspirasi.
Welsh dan Blosch (1978:104), seperti yang dikutip oleh Hall, berpendapat bahwa: „The self
concept is defined as the set of perceptions and feelings that and individual holds about himself.
It also includes self esteem with all of its parts considered as a whole‰.
Titik berat pada definisi ini adalah pada serangkaian persepsi-persepsi dan perasaan-perasaan
tentang dirinya. Persepsi-persepsi ini mencakup pengetahuan, pengertian, interpretasi dan
penilaian. Namun, masih ditegaskan lagi dalam evaluasi diri terhadap bagian-bagian, tingkatan
yang dipertimbangkan sebagai suatu keseluruhan.
Sarwono (1974:89) memperkuat pengertian yang dikemukakan oleh Welsh dan Blosch di atas
dengan memberikan batasan mengenai self-concept sebagai berikut: „Self-concept can be
defined as the individuals total perceptual appraisal of him or herself physically, socially, and
intellectually‰.
Menurut Sarwono (1974:90), persepsi yang bersifat fisik itu menyangkut keadaan tubuh,
misalnya :
a.

Gambaran mengenai keseluruhan.

b. Kepuasan mengenai kesehatan fisik.
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c.

Gambaran fisik yang menarik

d. Kepuasan mengenai tinggi badan.
Adapun persepsi sosial yaitu persepsi dalam hubungannya dengan orang lain, misalnya :
a.

Gambaran kebahagiaan hidup dirinya dalam keluarga.

b. Tanggung jawabnya dalam keluarga.
c.

Kedudukan diri dalam keluarga.

d. Keramahan dengan kawan di sekolah.

Pendekatan Writing from a Prompt dan Writing in Performace Tasks (WPWT)
Salah satu strategi pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kemampuan menulis
matematis dan pemahaman konsep matematis adalah Writing from a Prompt dan Writing in
Performace Tasks (WPWT). Strategi pembelajaran ini dirancang dengan memberikan prompt
untuk membantu siswa dalam menjelaskan pemikiran mereka tentang aktivitas atau ide-ide
matematis yang telah dipelajari. Prompt dapat berupa kata-kata bantuan, gambar, diagram,
grafik, dan sebagainya. Fungsi dari prompt adalah merangsang pengetahuan yang dimiliki siswa
sehingga siswa dapat menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Selain dengan memberikan
bantuan berupa prompt, strategi ini dirancang untuk meminta siswa mendemonstrasikan dan
mengkomunikasikan pemahaman matematisnya melalui suatu tugas. Tugas-tugas menulis
matematis dibagi menjadi dua bagian yaitu: (a) mengemukakan permasalahan dengan
menggunakan bahasa sendiri, dan (b) menunjukkan atau mendemonstrasikan solusi dari tugastugas yang diberikan (NCTM, 2000; Aryani,2010).
Dougherty (1996) menyatakan bahwa, terdapat tiga tipe untuk prompt, yaitu ( a) mathematicalcontent; ( b) process; dan ( c) affective/ attitudinal. Tipe yang pertama, yaitu mathematicalcontent prompt difokuskan pada topik konsp matematis dan hubungan antar konsep. Siswa
diarahkan untuk membandingkan, membedakan, atau mengkonstraskan antar konsep.
Menurut Aryani (2010) Pada saat guru memberikan prompt siswa diminta mencoba menjelaskan
secara sederhana tentang apa yang dipikirkan tentang ide-ide matematis yang telah diketahui.
Selanjutnya siswa melakukan buram (coret-coretan di kertas) untuk memulai menulis dari
tugas-tugas yang diberikan guru. Prompt dapat dimulai dari yang paling sederhana atau
memulai sesuai dengan pengetahuan awal siswa untuk topik yang sedang dipelajari. Prompt
dapat berupa panduan menulis yang dibuat guru, misalnya siswa diminta melengkapi tulisan
yang dibuat guru, prompt ini dalam pembelajaran menulis dikenal dengan teknik meneruskan
atau melengkapi tulisan. Bantuan alat peraga dan lembar kerja siswa dapat pula digunakan
sebagai prompt.
Tipe yang kedua adalah process prompt. Tipe ini menawarkan kesempatan keapada siswa
untuk merefleksikan tentang pemilihan cara/ teknik atau strategi yang digunakan dari banyak
teknik dan strategi yang mungkin dalam menyelesaikan suatu tugas. Sebagai contoh ada
banyak cara untuk menyelesaikan soal ini, cara mana paling disukai, mengapa kalian memilih
strategi ini, dan sebagainya.
Tipe yang ketiga adalah affective/ attitudinal prompt. Tipe ini untuk mendorong siswa untuk
bekerja sebagaimana para matematisi bekerja. Prompt ini diberikan supaya siswa memiliki
keyakinan atau pandangan (belief) yang baik terhadap matematika. Misalnya siswa diajak
untuk lebih tertarik dengan matematika dengan memberi contoh kegunaan matematika dalam
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kehidupan sehari-hari, mengajak siswa untuk bekerja dengan teliti, runtut dan jelas langkahlangkahnya.
Bila ditinjau dari objek penerima tugas, ada dua jenis performance tasks, yaitu ( a) individual
tasks dan ( b) group tasks. Tugas-tugas individual dirancang supaya siswa mampu bekerja
secara individual. Tugas yang diberikan secara individual dapat diberikan secara klasikal.
Dengan catatan bahwa bila tasks diberikan secara klasikal, maka pada saat pembelajaran tasks
yang diberikan juga secara klasikal dan tidak ada bantuan guru yang bersifat individual. Siswa
tidak melakukan diskusi atau brainstorming dengan teman lain dalam menyelesaikan tugas.
Keuntungan bekerja secara individual adalah membentuk siswa untuk berjiwa mandiri dalam
bekerja.
Pada group tasks, tugas-tugas diberikan kepada siswa secara berkelompok. Siswa dapat
berdiskusi, bekerja sama, saling membantu dan saling sharing. Masingila dan Winiowska
(1996) menyatakan bahwa keuntungan dari group tasks ini adalah sebagai berikut: ( a) siswa
dapat melakukan refleksi secara individual maupun bersama-sama tentang suatu tugas; ( b)
siswa dapat mengkomunikasikan tugas-tugas antara satu dengan yang lain; ( c) siswa dapat
mendengarkan anggota grup lain dalam mengkomunikasikan tugas-tugas; ( d) siswa dapat
mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan dengan grup yang lain dan meyakinkan apa
yang direncanakan atau yang akan diselesaikan; ( e) siswa dapat menilai jawaban yang dibuat
antar siswa; dan ( f) siswa dapat merencanakan bersama bagaimana mengkomunikasikan
jawaban yang dibuat dalam grup tersebut.
Curcio dan Neece (1993) menyatakan bahwa tahap-tahap dalam menulis matematis dapat
dilakukan dengan langkah brainstorming, prewriting, writing, confrencing, revising and
editing, publishing, and sharing. Langkah-langkah atau tahap-tahap ini hampir sama dengan
langkah yang dibahas pada bagian sebelumnya. Namun pada bagian ini dimulai dengan
brainstorming yang sesuai untuk pembelajaran kelompok. Brainstorming dapat dilakukan
pada setting kelompok kecil. Siswa diberi pertanyaan untuk memikirkan tentang tugas atau
topik, selanjutnya siswa diminta untuk mendiskusikan dengan kelompoknya, kemudian siswa
diminta untuk melakukan pra menulis (prewrite).

Pendekatan Metacognitive Inner Speech MIS)
Metakognitif merupakan kesadaran seseorang dalam berpikir, atau dapat dikatakan bahwa
seseorang mengetahui cara berpikirnya. Metakognitif menggiring siswa pada suatu goal
yaitu mengetahui apa yang diketahui dan mengetahui apa yang tidak diketahui. Hal ini sangat
diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dan pembelajaran yang
telah ditetapkan dapat tercapai. Dua konteks dalam pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan metakognitif yaitu siswa dapat memahami dan menggunakan stretegi kognitif
selama proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan yang akan diterapkan dalam pembelajaran
dengan pendekatan metakognitif ini melalui 3 tahap menurut Elawar (dalam Nindiasari
2004), yaitu: tahap pertama diskusi awal (introductory discussion), tahap kedua kerja sendiri/
individu (Independent work) dan tahap ketiga penyimpulan. Pemecahan model MayerÊs juga
menyarankan empat proses atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal
matematika yaitu translation (terjemahan), integration (integrasi), planning dan monitoring
(perencanaan dan pencatatan), solution execution (kegiatan menjawab soal).
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kemampuan siswa untuk menentukan tujuan-tujuan belajar, memperkirakan keberhasilan
tujuan-tujuan itu, dan memilih alternatif-alternatif untuk mancapai tujuan-tujuan itu.
Metakognisi yang mengkaji ÂÊbagaimana berpikir ituÊÊ dapat difasilitasi dengan menggunakan
inner speech, yaitu semacam self-talk yang memungkinkan siswa untuk mengarahkan dan
memantau proses kognitif mereka, memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan apresiasi
dari proses berpikir mereka sendiri (Moffett dalam Andrea Zakin, 2007). Hal ini terlihat ketika
anak-anak kecil terlibat dalam kegiatan di kelas, di mana mereka sering berbicara dengan
keras (Flavell et al, dalam Andera Zakin 2007 ). Tetapi ada hal yang kurang dipahami dari
seorang guru bahwa anak-anak dan remaja yang lebih tua, dan bahkan orang dewasa sering
menggunakan inner speech untuk tujuan yang sama ketika terlibat dalam suatu aktivitas (JohnSteiner, dalam Andrea Zakin 2007). Namun, guru sering melihat self-talk sebagai perilaku
mengganggu di kelas meski tanpa suara keras sekalipun. Perlu dipahamai bahwa aktivitas
self-talk tidak terbatas pada dikeluarkan atau tidak melalui sebuah gumaman, terdengar keras
ataupun lirih. Tetapi pertanyaan yang muncul dalam pikiran yang tanpa terucap sekalipun
itu dapat dipandang sebagai aktivitas self-talk. Terdapat perbedaan yang mendasar antara
egosentric speech dan inner speech. Egosentric speech adalah bentuk awal dari self-talk yang
digunakan oleh anak kecil. Meskipun terdengar, itu tidak ditujukan untuk berkomunikasi
dengan orang lain, tetapi lebih tepatnya, berfungsi sebagai swa-regulasi untuk membantu
anak-anak tetap ingat pada tugas-tugas dan memperoleh kendali atas tindakan mereka dan
lingkungan. Pandangan berbeda tentang egosentric dikemukakan oleh Piaget (1974) yang
menyatakan bahwa egosentri speech akan hilang seiring berjalanya waktu dan bertambahnya
usia. Sementara Vygotsky meyakini bahwa egosentric speech tidak hilang, tetapi hanya
bertransformasi saja dan mengarah ke sesuatu pemikiran yang lebih abstrak.
Inner speech yang secara esensinya adalah berdialog dengan diri sendiri dapat digunakan
untuk memfasilitasi swa-regulasi yaitu proses kendali yang memungkinkan kita berpikir dan
memantau proses berpikir itu sendiri (Kashima dalam Zakin 2007). Sebaliknya, kognisi
menurut Vygotsky (dalam Zakin 2007) terdiri dari berpikir logis, pengembangan daya ingat,
fokus pada sesuatu, pengambilan keputusan yang bersifat kognitif, dan pemecahan masalah
yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Inner speech membantu siswa untuk merencanakan
dan mengkoordinasikan pikiran dan aksi yang mana ditujukan untuk swa regulasi, pengayaan
materi pembelajaran. Tetapi pada kenyataanya akan sangat sulit untuk menggali inner speech
dari masing-masing siswa. Oleh karena itu guru perlu memodelkan inner speech kedalam
sebuah disain pertanyaan yang sistematis. Ada 3 aktivitas inner speech yang saling terkait satu
sama lain yaitu: inner speech thinking steps, inner speech facilitating comments dan evaluation
of inner speech. Ketiga ativitas tersebut merupakan tahapan dalam pendekatan ÂÊAREÊÊ (Act/
Reflect/ Evaluate). Pendekatan ARE selalu dimulai dari guru dengan cara mendemonstrasikan
dan memodelkan suatu bentuk inner speech yang kemudian beralih ke seluruh siswa. Kemudian
siswa membentuk kelompok-kelompok kecil sebagai wadah untuk berinteraksi dan sharing
dengan siswa lain dalam satu kelompok. Awalnya guru memodelkan strategi pemecahan
masalah dengan cara sharing mengenai tahap-tahap berpikir dan bentuk-bentuk inner speech.
Langkah selanjutnya guru meminta siswa untuk mengungkapkan inner speech mereka dalam
bentuk komentar dan menuliskannya pada kertas berukuran besar yang kemudian didiskusikan
dan dievaluasi menggunakan ÂÊThe Inner Speech Cognitive Problem Solving Assesment ToolÊÊ
di bawah ini. Prosedur ini diulang untuk setiap tahap aktivitas pemecahan masalah.
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Tabel 1
Inner Speech Cognitive Problem Solving Assesment
Inner Speech
Thinking Steps

Inner speech
Facilitating Comment

Evaluation of Inner Speech

what is this problem about

I think it’s about

That was clear

what is this problem asking
for

OK, it seems to want me to….

what made me think that

Have I ever solved this kind
fo problem before ?

oh yea, yesterday in class

That’s good, I remembered

What did I do then

wait, I think I….

I stopped and thought
again

what are the possible
solutions?

I guess I could also…

Did I think everything

OK, I have ‘’x’’ solutions,
which one should I pick and
why

I should probably

I don’t really understand
how to choose here

I need to watch what I’m
doing

yeah, I always make me the
same mistake here, so….

I caught it, good for me

what do I think about what
I’ve done

I don’t know if

well, at least I tried to this
through

Does it make sense?

I wonder if this make sense…

Should I know more about
this or is this OK

Let me review the question
again

yeah it’s always good to start
over to check

This shows I’m being
careful and not giving up

If I have no solution, what
should I do

I feel like such dummy

that’s doesn’t help at all,
it’s just negative thinking

OK,I’ll reread the problem
and look for clues

Aha, I’m detective now..

I like that

I think I need to ask for help

Jeez, I’m just going around in
circles now

At least I know when to ask
for help

Sumber: (Andrea Zakin 2007)

3.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian teori di atas dapat disimpulkan bahwa self-concept matematika siswa
dapat terakomodir dan difasiltasi dengan pendekatan yang mampu memberikan ruang kepada
siswa untuk mengontrol pandangan tentang dirinya, pemikiran tentang dirinya, penilaian
tentang dirinya, perbuatan tentang kemajuan dirinya. Pendekatan yang diduga tepat untuk
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mengakomodirnya yaitu kolaborasi pendekatan MIS dan WPWT.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah penyelesaian
permasalahan matematika oleh peserta didik dan pemahaman peserta didik mengenai
materi geometri pada soal cerita berdasarkan teknik Polya. Penelitian ini dilaksanakan di
SD Muhammadiyah 9 Malang pada 6 orang peserta didik di kelas VIA. Pendekatan yang
dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pelaksanaan
penelitian menggunakan trianggulasi metode yaitu pengamatan proses penyelesaian
masalah, wawancara, dan peninjauan dokumen (hasil kerja peserta didik). Wawancara
pada penelitian ini dilakukan kepada beberapa peserta didik, yaitu 2 orang kemampuan
tinggi, 2 orang kemampuan sedang, dan 2 orang berkemampuan rendah. Analisis
dilakukan dengan cara menyimpulkan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil
pengamatan yang sudah dilakukan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa teknik
Polya menunjukkan hasil yang berbeda terhadap hasil penyelesaian permasalahan
masing-masing kategori peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita tentang luas
persegi dan persegi panjang. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui pemahaman
peserta didik mengenai materi geometri pada soal cerita.

Kata Kunci: Teknik Polya, Soal Cerita, Geometri

1. Pendahuluan
Konsep dalam matematika adalah ide ide yang bersifat abstrak, sehingga untuk menanamkan
konsep tersebut diperlukan metode atau pendekatan tertentu (Purnomo, 2010). Pendekatan
pembelajaran matematika melalui pemecahan masalah merupakan fokus utama dalam
pembelajaran yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan
solusi tidak tunggal, dan masalah yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Peningkatan
kemampuan pemecahan masalah perlu dikembangkan keterampilan memahami masalah,
memilih strategi, membuat model matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan
solusinya. (Dokumen K-13; NCTM, 2010).
Pemahaman konsep dalam mempelajari matematika akan membantu peseta didik untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Permasalahan-permasalahan yang
muncul tidak hanya dari 1 materi dalam matematika saja, melainkan hampir dari semua materi
matematika ditemukan permasalahan (NCTM, 2010; Nurlatifah, dkk, 2013). Tidak terkecuali
juga pada materi geometri. Masih banyak peserta didik yang mengalamikesulitan dalam
belajar geometri. Salah satu penyebab sulitnya peserta didik dalam memahami geometri adalah
strategi pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan materi yang diajarkan (Safrina, K.,
dkk., 2014)
Geometri merupakan cabang matematika yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, baik
pada jenjang pendidikan sekolah dasar hingga diperpendidikan tinggi. Geometri merupakan
bagian matematika yang sangat dekat dengan peserta didik, karena hampir semua objek visual
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yang ada disekitar peserta didik merupakan objek geometri (Pais, 2010; Safrina, K., dkk., 2014).
Geometri menjadi ruang di mana anak-anak berada, hidup dan bergerak. Ruang itu mewadahi
anak-anak untuk belajar mengetahui, menelaah, bertempur untuk menang, merencanakan
dan mengatur kehidupan, bernafas dan berbuat yang lebih baik (Afgani, 2011). Sehingga
geometri menjadi salah satu materi yang penting dalam matematika, yang berkontribusi dalam
perkembangan kehidupan peserta didik.

Masalah Matematika
Secara umum orang memahami masalah sebagai kesenjangan antara kenyataan dan harapan.
Namun dalam matematika, istilah „problem‰ memiliki makna yang lebih khusus. Kata
„problem‰ terkait erat dengan suatu strategi pembelajaran yaitu strategi pemecahan masalah
yang dikenal dengan istilah problem solving. Terdapat dua macam masalah yang dikemukakan
oleh Polya (Pintér, 2012):
a.

Masalah untuk menemukan solusi, dapat berupa masalah teoritis atau praktis, abstrak atau
konkret, termasuk permasalahan berupa teka-teki.

b. Masalah untuk membuktikan adalah untuk menunjukkan bahwa suatu pertanyaan itu
benar atau salah atau tidak kedua-duanya.

Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah Yang Dikemukakan Oleh Polya
Langkah-langkah penyelesaian permasalahan menurut polya terbagai atas beberapan langkah
(Passmore, 2007; Pintér, 2012; Olabode, O & Ominiyi, O., 2013; Yuan, 2013; InÊam, 2014),
yaitu:
1) Memahami masalah. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap memahami masalah adalah
proses mengidentifikasi hal-hal yang diketahui, hal-hal yang ditanyakan dan syarat-syarat
yang ada dalam permasalahan tersebut. Apabila diperlukan dapat juga dibuat gambar/
diagram untuk memperjelas situasinya.
2) Menyusun strategi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap menyusun strategi adalah
menentukan jenis permasalahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui jenis masalah
rutin atau masalah non-rutin. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pemecahan
masalah yang sesuai untuk masalah tersebut.
3) Melaksanakan strategi. Pelaksanaan strategi dilakukan dengan penggunaan strategi yang
dipilih pada tahap perencanaan. Pelaksanakan rencana pemecahan masalah dilakukan
dengan selalu mengecek kebenaran di setiap langkah penyelesaian masalah.
4) Melihat kembali. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian solusi dengan
permasalahan. Proses ini akan membantu dalam menentukan alternatif lain penyelesaian
permasalahan yang sejenis dengan masalah tersebut agar lebih mudah ditemukan solusi.
Berdasarkan hal-hal yang telah disusun dalam pendahuluan, maka peneliti merasa perlu untuk
menganalisis langkah-langkah peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika
berdasarkan teknik yang dikemukakan oleh Polya. Masalah-masalah matematika yang akan
diujikan kepada peserta didik merupakan materi yang berhubungan dengan materi geometri.
Sehingga rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: 1) bagaimana menganalisis langkahlangkah peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika berdasarkan teknik
Polya?
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2. Metode Penelitian
Pada metode penelitian ini, hal pertama yang diuraikan adalah pendekatan dan jenis penelitian
yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berusaha mengungkapkan hasil pemikiran
peserta didik yang terkategori tinggi, sedang, dan rendah dalam belajar geometri subbab luas
gabungan dua bangun. Subyek penelitian diambil 6 orang dari peserta didik kelas 6A SD
Muhammadiyah 9 Malang. Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan
trianggulasi metode yaitu pengamatan proses penyelesaian permasalahan, wawancara, dan
hasil kerja peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan. Sedangkan teknik pengumpulan
data menggunakan wawancara kepada 2 orang peserta didik kategori tinggi, 2 orang peserta
didik kategori sedang, dan orang peserta didik kategori rendah. Selanjutnya data-data yang
terkumpul akan dianalisis berdasarkan perolehan data.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena
dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument utama yang akan merencanakan,
melaksanakan, mengumpulkan data, menarik kesimpulan dan membuat laporan penelitian
(Sugiyono, 2012; Moleong 2012). Tindakan pada penelitian dianggap berhasil apabila aktivitas
guru dan peserta didik dalam kategori minimal baik.

3. Hasil Penelitian
Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti terlebih dahulu memberikan tes awal untuk mengetahui
kemampuan peserta didik pada materi prasyarat dan sebagai pedoman dalam pembentukan
kelompok. Kelompok yang dipilih nantinya terdiri dari enam peserta didik dan heterogen dari
segi kemampuan akademik yaitu setiap kelompok terdiri atas peserta didik berkemampuan
tinggi, sedang, dan rendah baik peserta didik laki – laki maupun peserta didik perempuan.
Peneliti memberikan soal dan gambaran penyelesaian dengan menggunakan langkah Polya
kepada peserta didik. Kemudian peserta didik dibentuk dalam kelompok kecil untuk
menyelesaikan lembar kerja peserta didik.
Cara yang digunaan peneliti untuk mengefisienkan waktu adalah dengan memberikan
pengarahan kepada peserta didik tentang batasan waktu penyelesaian masalah. Waktu yang
tersedia untuk menyelesaikan permasalahan secara berkelompok dibatasi 15 menit untuk
diskusi kelompok. Selain itu peneliti juga mengarahkan peserta didik dalam pembagian kerja.
Pembagian kerja dilakukan agar lebih efektif dengan penentuan ketua kelompok pencatat
atau pelapor sesuai dengan kesepakatan kelompok, tetapi dalam penyelesaian masalah yang
diberikan tetap dilakukan bersama melalui diskusi.Berikut peserta didik dengan kemampuan
tinggi dalam penggunaan langkah Polya pada saat menyelesaikan masalah pada LKS mengenai
luas bangun datar persegi dan persegi panjang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peserta didik pada ketiga kategori yaitu tinggi,
sedang, kurang semua melaksanakan langkah memahami masalah. Berikut adalah deskripsi
hasil dari masing-masing kategori berdasarkan hasil penyelesaian masalah dan berdasarkan
hasil wawancara.

1) Understand Probem (Identifikasi Masalah)
Understand masalah di sini adalah mengidentifikasi hal–hal yang ditanyakan dan syarat –
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syarat yang ada dalam permasalahan. Pada siswa yang termasuk kategori tinggi langkah ini
ditandai dengan membaca cepat soal yang diberikan guru pada saat dilakukan wawancara.
Hal tersebut juga ditunjukkan dari hasil wawancara pada trankrip wawancara baris 15 pada
kategori tinggi, yaitu Peserta didik pada kategori tinggi menunjukan kemampuan memahami
masalah yang cukup baik. Meskipun hanya sekali membaca soal, peserta didik sudah mampu
memahami apa yang diketahui dan ditanyakan. Pemahaman masalah ini akan digunakan oleh
peserta didik dalam membuat perencanaan pada langkah kedua teknik polya.
Langkah memahami masalah pada pesertadidik kategori sedang ditunjukkan dengan mencoba
membaca soal. Hal tersebut ditunjukkan dalam transkrip wawancara baris ke 15 pada kategori
sedang.

Terlihat pada trankrip wawancarabaris ke 18 peserta didik pertama pada kategori sedang
mengalami kebingungan. Kemudian peserta didik yang lain mencoba membantu dalam proses
diskusi dengan menyarankan untuk menggambar terlebih dahulu, sehingga bisa lebih jelas.
Hal tersebut ditunjukkan dalam baris ke 19-21. Hasil gambar tersebut membantu peserta didik
dalam proses memahami masalah yang akan dipecahkan. Pemahaman masalah setelah proses
menggambar bangun datar tersebut ditunjukkan pada baris ke 22-24, meskipun masih terlihat
agak kebingungan.
Langkah awal dalam Polya yang dilakukan oleh peserta didik dengan kategori rendah
menunjukkan hasil yang sangat berbeda dengan kategori tinggi maupun sedang. Belum
sampai tahap memahami, tapi melihat permasalahanpun peserta didik sudah kebingungan.
Hal tersebut ditunjukkan pada transkrip wawancara pada baris ke 15-19 berikut ini.

Berdasarkan transkrip wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ketika peneliti menugaskan
peserta didik untuk mendiskusikan masalah, langsung terlihat bahwa peserta didik kebingungan.
Para peserta didik tersebut telihat bingung tentang langkah apa yang akan dilakukan. Sehingga
salah satu peserta didik meminta penjelasan kepada peneliti apa maksud dari permasalahan
yang diberikan. Kegiatan itu terlihat pada transkrip wawancara pada baris ke 18. Selanjutnya
melihat hal tersebut, peneliti mencoba mengarahkan peserta didik untuk membaca soal terlebih
dahulu. Hal ini dilakukan agar peserta didik memiliki modal untuk memahami permasalahan.
Kegiatan ini ditunjukkan pada transkrip baris ke 19.
Setelah peserta didik memperoleh arahan dari peneliti, maka peserta didik mencoba membaca
soal untuk memahami permasalah yang diberikan. Proses pemahaman peserta didik ditunjukkan
pada transkrip wawancara baris ke 20-29.
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Baris ke 20-25 menunjukkan langkah-langkah pemahaman peserta didik pada kategori
rendah. Berdasarkan Baris ke 20-25 dapat diketahui bahwa peserta didik mencoba memahami
permasalahan dengan berdiskusi. Terjadi perdebatan pada baris ke 23-25 mengenai bentuk dari
bangun yang dibahas dalam permasalahan. Terlihat bahwa salah satu peserta didik menganggap
bahwa bangun tersebut memiliki bentuk yang sama, tapi peserta didik yang lain menyatakan
bahwa bentuk kedua bangun datar tersebut tidak sama. Kemudian salah satu peserta didik
mengusulkan untuk menggambar bangun yang ada dalam permasalahan, agar lebih mudah
dipahami maksud dari permasalahn tersebut. Kegiatan menggambar bangun ini ditunjukkan
pada transkrip baris ke 26-28. Terlihat kedua peserta didik mulai memahami yang diketahui,
meskipun terlihat masih kebingungan. Berdasarkan hasil pemahaman peserta didik dalam
memahami masalah dapat disimpulkan bahwa peserta didik kategori rendah membutuhkan
waktu yang relatif lama.

2). Devise a plan (Menyusun Strategi)
Menyusun strategi dalam teknik Polya adalah menentukan
jenis permasalahan. Pelaksanaan langkah menyusun
strategi, peserta didik kategori tinggi yaitu dengan
menuliskan sebuah cara untuk menyelesaikan soal
sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Peserta
didik mencoba menggambar persegi seperti yang
digambarkan di samping. Pendidik memberikan scafolding
pada perencanaan penyelesaian masalah. Hal tersebut
dilakukan agar membantu peserta didik lebih fokus dalam
perencanaan penyelesaian masalah.
Proses penyusunan rencana dilakukan dengan cepat sebab peserta didik telah memilki
skema yang dimiliki sebelumnya. sehingga peserta didik merencanakan strategi skaligus
melaksanakan rencana penyelesaian masalah. Hal ditunjukkan pada transkrip wawancara pada
baris 16-18.

Berdasarkan hasil transkrip wawancara pada baris 19-27 menunjukkan kemampuan peserta
didik pada kategori tinggi. Meskipun salah satu peserta didik sempat mengalami kebingungan
(pada baris ke 25) tetapi proses diskusi masih tetap berjalan. Sehingga penyelesaian masalah
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dapat terus dilanjutkan. Secara keseluruhan peserta didik pada kategori tinggi memiliki
kemampuan yang lebih dalam memahami masalah dan penyusunan rencana penyelesaian
masalah, sehingga proses pelaksanaan rencana penyelesaian masalah juga dilakukan dengan
cepat.
Langkah peserta didik kategori sedang pada saat pelaksanaan menyusun strategi hampir sama
dengan peserta didik kategori tinggi. Pelaksanaan langkah menyusun strategi ditunjukkan
dengan penulisan sebuah cara untuk menyelesaikan soal sebagaimana ditunjukkan pada
gambar berikut.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa peserta didik mencoba menggambar persegi. Sehingga
peserta didik telah melaksanakan kegiatan pada langkah melaksanakan strategi. Hal tersebut
juga ditunjukkan dari transkrip wawan cara pada baris ke 25
Berdasarkan hasil transkrip wawancara pada baris ke 25 menunjukkan hasil penyusunan
strategi.peserta didik kategori sedang mengalami sedikit kebingungan.

Kemudian penyusunan strategi pemecahan masalah ditunjukkan pada baris ke 29. Berdasarkan
baris ke 29 dapat diketahui bahwa peserta didik mulai terlihat mencoba menyusun strategi
untuk menghitung, tetapi salah satu peserta didik sudah salah memahami soal. Peserta didik
tersebut menganggap bahwa sisi persegi adalah
, padahal sisi persegi yang diketahui
adalah
. Sehingga terlihat bahwa pemahaman permasalahan yang dilakukan
oleh peserta didik kategori rendah masih kurang, yang menyebabkan penyusunan strategi
penyelesaian masalah menjadi kurang tepat.

Langkah peserta didik kategori rendah pada saat pelaksanaan menyusun strategi yaitu, peserta
didik menuliskan sebuah cara untuk menyelesaikan soal sebagaimana ditunjukkan pada
transkrip baris ke 30-33. Berdasarkan baris 30-31 dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan
strategi salah. Peserta didik menganggap bahwa panjang dari persegi adalah
dan
memiliki lebar
. Kegiatan tersebut diperkuat berdasarkan gambar berikut.
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Berdasarkan gambar dapat diketahui ketidak jelasan penyelesaian permasalahan yang dilakukan
peserta didik dengan kategori rendah. Berdasarkan gambar tersebut jugadapat disimpulkan
bahwa kesalahan pemahaman dan penyusunan stategi menyebabkan kesalahan pelaksanaan
strategi yang akan menyebabkan hasil yang kurang tepat. Mengetahui hasil pekerjaan peserta
didik, peneliti mencoba menanyakan keyakinan peserta didik tentang hasil pekerjaan yang
telah dilakukannya. Kegiatan tersebut ditunjukkan pada transkrip wawancara pada baris ke
34-41 berikut.

c). Carry Out The Plan (Melaksanakan Strategi)
Langkah ini adalah langkah di mana peserta didik mengecek kebenaran di setiap langkah
penyelesaian masalah. Untuk siswa yang termasuk kategori tinggi ditandai dengan kedua
siswa kategori tinggi mencoba membaca ulang soal lalu melihat kembali jawaban yang telah
mereka tuliskan.
Sedangkan untuk siswa yang termasuk kategori sedang Langkah ketiga pada Polya mengenai
pelaksanaan strategi ditunjukkan padabaris ke 26-29. Langkah ini dilakukan peserta didik
untuk melakukan pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. peserta didik pada
kategori sedang berhasil melaksanakan strategi. Hal tersebut ditandai dengan ditemukanya
solusi penyelesaian masalah pertama pada baris ke 26. Setelah itu peserta didik mencoba
menganalisis hubungan solusi pertama untuk menyelesaikan masalah yang ditanyakan. Hal
tersebut ditunjukkan pada baris ke 27-29. Baris 27-29 menunjukan bahwa pesertadidik sudah
mampu menganalisis hubungan solusi pertama untuk menyelesaikan permasalahan yang
ditanyakan.

Proses pelaksanaan penemuan solusi untuk penyelesaian masalah ini ditunjukkan pada gambar
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di samping. meskipun solusi sudah ditemukan, tetapi dalam pelaksanaannya peserta didik
mengalami kebingungan. Hal tersebut terlihat dari hasil pekerjaan peserta didik yang terdapat
coretan-coretan.
Kebingungan peserta didik juga diperkuat pada baris ke30-34 berikut

Berdasarkan transkrip dapat diketahui bahwa peserta didik pada kategori sedang mengalami
kebingungan dalam proses penemuan solusi. Peserta didik mengalami ketidak yakinan dalam
menemukan solusi. Awalnya peserta didik mencoba menduga mana yang panjang dan mana
yang lebar, setelah peserta didik menemukan jawabannya, maka peserta didik menghapus
dugaan jawaban yang pertama seperti tampak pada gambar di atas. Terlihat peserta didik
pada kategori sedang berdiskusi untuk lebih meyakinkan diri. Proses meyakinkan diri sangat
penting dalam peningkatan kualitas berpikir.
Sedangkan untuk siswa dalam kategori rendah pada tahap ini berdasarkan data yang diperoleh
melalui transkrip wawancara pada baris ke 36-37 menunjukkan bahwa sebenarnya peserta
didik tidak memahami maksud dari permasalahan tersebut, sehingga sampai akhirpun tidak
akan ditemukan solusi. Peserta didik kategori rendah merasakebingungan dan tidak memahami
sama sekali soal yang diberikan.

d). Look Back (Melihat Kembali)

Langkah terakhir dalam Polya adalah melihat kembali yaitu untuk mengetahui kesesuaian
solusi dengan masalah. Pada siswa dengan kategori tinggi ditandai adannya kegiatan peserta
didik, yaitu menguji kembali jawaban yang telah diperoleh, kemudian membuat kesimpulan
berdasarkan masalah yang diberikan sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping. Hal
tersebut juga ditunjukkan oleh hasil wawancara pada transkrip wawancara pada baris ke 28-30.

Peserta didik pada kategori tinggi terlihat memiliki keyakinan yang lebih pada langkah melihat
kembali. Langkah pengecekan kembali mulai dari awal hingga akhir dilakukan dengan cepat.
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Langkah terakhir pada Polya yang dilakukan siswa kategori tinggi adalah melihat kembali.
Langkah melihat kembali ditandai dengan pengujian kembali jawaban yang telah diperoleh
peserta didik, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan masalah yang diberikan
sebagaimana ditunjukkan pada transkrip wawancara pada baris ke 35-41 berikut.

Untuk siswa kategori sedang dilakukan oleh peserta didik pada kategori sedang menunjukkan
ketidakyakinan pada hasil kerjaannya. Ketika peneliti menugaskan peserta didik untuk
mengecek kembali hasil pekerjaannya, peserta didik malah terlihat bingung. Peserta didik
merasa ketika peneliti menugaskan hal tersebut sama artinya dengan terjadinya kesalahan
pada hasil pekerjaannya.hal tersebut ditunjukkan pada baris ke 35-40. Kemudian peserta
didik mencoba berdiskusi kembali untuk sama-sama meyakinkan diri bahwa langkah-langkah
penemuan solusi pada pekerjaan tersebut benar. Hal tersebut ditunjukkan pada transkrip baris
ke 41.
Sedangkan untuk siswa dalam kategori rendah yaitu melihat kembalipun juga tidak dapat
membantu peserta didik untuk memahami soal dan menyelesaikannya. Sehingga para peserta
didik langsung mengumpulkan hasil pekerjaannya.
Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan di atas maka peneliti berkesimpulan peserta didik
kategori tinggi dalam penyelesaian masalah menggunakan teknik polya dapat disimpulkan
bahwa: 1) peserta didik kategori tinggi mampu memahami masalah dengan cepat, 2) proses
perencanaan dan pelaksanaan rencana dilakukan dengan cepat, proses ini terlihat bahwa
seolah-olah peserta didik telah memadukan proses perencanaan dengan proses pelaksanaan
rencana, 3) proses pengecekan kembali hasil pengerjaan juga dilakukan dengan cepat, sebab
peserta didik sudah memiliki keyakinan lebih mengenai ketepatan hasil dari penyelesaian
masalah tersebut.
Untuk siswa kategori sedang yaitu, peserta didik pada kategori sedang menunjukkan
pemahaman masalah yang hampir sama dengan peserta didik pada kategori tinggi. Pembeda
dari peserta kategori sedang dengan peserta didik pada kategori tinggi yaitu pesertadidik
pada kategori tinggi memilki keyakinan yang cukup tinggi, sehingga proses penyelesaian
permasalahan cenderung lebih cepat. Sedangkan peserta didik pada kategori sedang memiliki
keyakinan yang kurang dibandingkan dengan kategori tinggi.
Sedangkan peserta didik dengan kategori rendah berdasarkan langkah Polya menunjukkan
bahwa pesertadidik kategori rendah tidak mampu memahami permasalahan. Ketika peserta
didik tidak mampu memahami permasalahan, maka peserta didik tersebut tidak akan
menemukan solusi permasalahan. Terdapat hal yang unik dari hasil penelitian langkah yang
dilakukan peserta didik dengan kategori rendah, yaitu peserta didik dengan kategori rendah
memiliki kemiripan dengan peserta didikdengan kategori tinggi. Kemiripan ini adalah
ketikan peneliti memberikan kesempatan untuk mengecek kembali hasil pekerjaan yang
telah dilakukan, keduanya melakukan dengan cepat. Perbedaannya terletak pada hasil dari
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pekerjaannya, peserta didik kategori tinggi memperoleh hasil yang benar, sedangkan peserta
didik dengan kategori rendah memperoleh hasil yang salah.

4. Pembahasan
Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti terlebih dahulu memberikan tes awal untuk mengetahui
kemampuan peserta didik pada materi prasyarat tentang persegi panjang.Hal ini bertujuan
untuk melihat kemampuan awal peserta didik.Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh
Uno (2006) bahwa untuk mengungkap kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan dengan
pemberian tes dari tingkat bawah atau tes yang berkaitan dengan materi ajar sesuai panduan
kurikulum.
Penggunaan langkah Polya dalam menyelesaikan soal cerita disebabkan langkah Polya
merupakan langkah pemecahan masalah yang sederhana.Hal ini sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Sukayasa (2012), bahwa fase-fase pemecahan masalah menurut Polya cukup
sederhana lebih populer digunakan dalam memecahkan masalah matematika dibandingkan
yang lainnya. Selama peserta didik mengerjakan LKS, peneliti memberikan bimbingan
terbatas kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKS.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah Polya,
yang membuktikan bahwa melalui langkah-langkah Polya dapat mengatasi masalah dalam
belajar matematika dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan
masalah soal cerita. Penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Dewiyani
(2008) menunjukkan bahwa langkah Polya dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk
memfasilitasi peserta didik agar terampil dalam pemecahan masalah matematika,
Putrayasa (2012) menunjukkan bahwa melalui penerapan ke-empat langkah-langkah Polya
pada pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa peserta
didik diberikan soal cerita selanjutnya peserta didik mengerjakan menggunakan langkahlangkah Polya. Langkah Polya merupakan suatu cara yang tepat untuk memudahkan peserta
didik dalam menyelesaikan suatu masalah, karena peserta didik dibimbing dalam memahami
masalah, membuat perencanaan, melaksanakan perencanaan serta menyimpulkan dan
mengecek hasil pekerjaannya.
Setelah dilakukan penelitian tentang penggunaan langkah polya dalam menyelesaikan soal
cerita pada materi luas persegi dan persegipanjang dan dari hasil analisis serta wawancara
diperoleh bahwa peserta didik telah menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah yang
dikemukakan oleh Polya dalam menyelesaikan soal cerita luas persegi dan persegipanjang,
maka dapat dikatakan bahwa langkah-langkah Polya ini dapat memudahkan peserta didik
dalam menyelesaikan soal cerita. Teknik Polya juga dapat membantu mengetahui kemampuan
peserta didik dalam memahami permasalahan, terutama permalsahan mengenai luas pada
materi geomatri.

5. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan langkah
Polya yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita luas
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persegi dan persegi panjang di kelas VIA yaitu memahami masalah, membuat perencanaan,
melaksanakan rencana, dan melihat kembali pada solusi yang lengkap dipaparkan sebagai
berikut:
a.

memahami masalah, dalam memahami masalah peserta didik menuliskan apa yang
diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal,

b. membuat perencanaan, dalam membuat perencanaan, peserta didik membuat strategi atau
menentukan cara untuk menyelesaikan soal,
c.

melaksanakan rencana, dalam melaksanakan rencana, peserta didik mengerjakan soal
dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya, dan

d. melihat kembali pada solusi yang lengkap, dalam pengecekan kembali terhadap hasil
kerjanya, peserta didik telah memeriksa kembali kebenaran hasil kerjanya pada setiap
langkah dengan soal yang diinginkan.
Masing-masing kategori peserta didik memperlihatkan hasil yang berbeda. Kategori tinggi
menunjukkan hasil pekerjaan yang benar dan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap hasil
pekerjaannya. Kategori sedang memperoleh hasil yang benar dalam menemukan solusi dari
permasalahan, tetapi memiliki keyakinan yang kurang terhadap hasil yang telah dilakukan.
Sedangkan kategori yang rendah memiliki hasil yang salah karena peserta didik katagori ini
tidak dapat memahami permasalahan.
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PENERAPAN STRATEGI I-CARE BERBASIS WORLD
CAFE UNTUK PENINGKATAN AKTIVITAS DAN
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA
Edy Susiadi Purnama
SMP Negeri 1 Sruweng, Jl.Raya Sruweng, Kebumen; edy.kbm@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari penerapan
strategi I-CARE berbasis World Cafe untuk peningkatan aktivitas dan prestasi belajar
siswa pada materi Persamaan Garis Lurus Kelas VIII-A SMP Negeri 1 Sruweng Tahun
pelajaran 2015/2016.Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus,September danOktober
2015di SMP Negeri 1 Sruweng Kabupaten Kebumen. Subyek penelitian pada siswa
kelas VIII-A SMP Negeri 1 Sruweng tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 32
anak.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas,
terdiri dari tiga siklus dan tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu menentukan (1)
perencanaan,(2)pelaksanaan,(3)pengamatan,dan(4)refleksi.Setiapsiklus menggunakan
pembelajaran kolaborasi strategi I-CARE dengan World Cafe. Hasil penelitian
menunjukkan persentase-aktivitas siswa pada siklus I,II,III:69,6%, 79,1% dan 83,8% dan
prestasi belajar matematika dari hasil evaluasi siklus I,II,III:72, 76 dan 81,sedangkan
persentasesiswayang memenuhi ketuntasan di atas nilaiKKMpadas i k l u s I 53%,
siklus II 67%, dan siklus III sebesar 78%, dengan demikian pada setiap siklus terjadi
peningkatan baik aktivitas, prestasi belajar maupun ketuntasan siswa.

Kata Kunci: I-care, world cafe, aktivitas, prestasi belajar

1. Pendahuluan
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K-13) materi
KD.1.6 Persamaan Garis adalah materi esensi, karena materi ini termasuk materi yang diujikan
dalam Ujian Nasional. Didalam proses pembelajarannya materi ini banyak dikeluhkan siswa,
karena kekomplekan dari permasalahannya. Dari hasil diskusi dengan rekan sejawat guru
matematika permasalahan yang dihadapi kelas VIII ini secara umum yaitu (1)siswa cenderung
pasif /kurang aktif dalam pembelajaran, (2)motivasi belajar yang rendah (3) dalam proses
belajar siswa kurang berani bertanya dan cenderung mengulur waktu menunggu bantuan
pekerjaan teman ketika mengerjakan soal, dan juga (4) daya serap materi pembelajaran yang
rendah, inidapat membuat skenario pembelajaran yang sudah direncanakan memerlukan
penyesuaian waktu karena kecepatan siswa dalam menyerap materi kurang optimal,hal ini
bisa berimbas pada prestasi nilai yang masih kurang memuaskan, seperti terlihat dari ratarata hasil ulangan kenaikan kelas semester 2 tahun 2014/2015, yang diperoleh masing-masing
kelas di bawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimum yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Setelah
ditelusuri, munculnya permasalahan di atas disebabkan oleh beberapa hal, yaitu (1) aktivitas
pembelajaran masih didominasi guru, (2)siswa pasif,lebih banyak menunggu dan mencatat
hasil pekerjaan teman; (3) model pembelajaran yang digunakan guru monoton,lebih banyak
ceramah dan diskusi seadanya; (4) penggunaan media/bahan pembelajaran kurang optimal.
Sepertinya pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Sruweng belum dianggap favorit
sehingga sebagian siswa belum merasa bahwa belajar matematika adalah aktivitas yang
menyenangkan. Masalah ini harus segera dicarikan solusinya mengingat materi kelas VIII
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khususnya Persamaan Garis adalah salah satu materi esensial yang selalu ada di Ujian
Nasional.Salah satu konsep yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses
pembelajaran ini adalah bagaimana meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar melalui
penerapan strategi i-care berbasis world cafe. Kolaborasi strategi dan model pembelajaran
kooperatif ini adalah membentuk tanggung jawab individu dan kelompok.Pembelajaran yang
menarik dan menyenangkan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : (1) mengajar secara kreatif
(creative teaching) dan (2) mengajar untuk kreatifitas ( teaching for creativity). Mengajar
secara kreatif menggambarkan bagaimana guru dapat menggunakan pendekatan-pendekatan
yang imajinatif sehingga kegiatan pembelajaran dapat semakin lebih menarik, membangkitkan
gairah, dan efektif. Sedangkan mengajar untuk kreativitas berkaitan dengan penggunaan
bentuk-bentuk pembelajaran yang ditujukan untuk mengembangkan para siswa agar memiliki
kemampuan berpikir dan berperilaku kreatif. (D.Deni Koswara: 2008:72)

2. Kajian Pustaka
Aktivitas dan Prestasi Belajar
Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi
individu dengan lingkungan. (Muhammad Ali,2008:14). Berdasarkan pendapat di atas, maka
dapat dipahami bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku pada diri sendiri berkat
adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Sedangkan aktivitas belajar adalah proses
pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan sedemikian rupa agar menciptakan(a)Peserta
didik aktif bertanya,(b)mempertanyakan, dan (c)Mengemukakan gagasan.( Hartono:2008: 11).
Adanya aktivitas belajar yang baik maka siswa akan belajar lebih aktif dan pada akhirnya hasil
belajar dapat dicapai secara maksimal. Hal ini sejalan yang dinyatakan oleh Oemar Hamalik
bahwa penggunaan asas aktivitas besar nilainya bagi pengajaran para siswa. Aktivitas belajar
adalah respon atau keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional, maupun intelektual
dalam setiap proses pembelajaran, yang meliputi: (1) aktivitas siswa dalam mempersiapkan
diri sebelum mengikuti proses pembelajaran, (2) aktivitas siswa selama mengikuti proses
pembelajaran di kelas, dan (3) aktivitas siswa dalam evaluasi dan pemantapan pembelajaran
yang dilakukan setelah mengikuti proses pembelajaran di kelas.
Secara garis besar pembelajaran matematika harus mengacu pada standar kompetensi dan
kompetensi dasar matematika. Standar kompetensi matematika merupakan seperangkat
kompetensi matematika yang dibakukan dan harus dicapai siswa pada akhir periode
pembelajaran. Prestasi belajar adalah prestasi yang digunakan untuk menilai pelajaran
yang telah diberikan kepada siswa dalam waktu tertentu. MenurutWinkel prestasi belajar
adalah keberhasilan usaha yang dicapai seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar
atau mempelajari sesuatu. Prestasi belajar berupa kemampuan, keterampilan, dan sikap
seseorang dalam menyelesaikan suatu hal. Menurut Ahmadi,prestasi belajar adalah secara
teori bila sesuatu kegiatan dapat memuaskan suatu kebutuhan, maka ada kecenderungan besar
untuk mengulanginya. Sumber penguat belajar dapat secara ekstrinsik (nilai, pengakuan,
penghargaan) dan dapat secara ekstrinsik (kegairahan untuk menyelidiki, mengartikan situasi).
Di samping itu siswa memerlukan/ dan harus menerima umpan balik secara langsung derajat
sukses pelaksanaan tugas (nilairaport/nilaitest). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa prestasi belajar matematika dalam penelitian ini adalah angka yang dicapai oleh masingmasing siswa setelah mengerjakan tes pada akhir periode pembelajaran standar kompetensi
dan kompetensi dasar matematika yang telah ditetapkan.
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Strategi I-CARE dan Model Pembelajaran World Cafe
I-CARE sebagai sebuah strategi sistem pembelajaran (DB3,USAID: 2006:7) membutuhkan
tahapan- tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. I-CARE dipaparkan
sebagai berikut :Introduction : Guru menanamkan pemahaman tentang isi dari pelajaran
kepada siswa. Bagian ini harus berisi penjelasan tujuan pembelajaran dan apa yang akan
dicapai hasil selama pelajaran tersebut. Connection : Sebagian besar pembelajaran merupakan
rangkaian dengan satu kompetensi yang dikembangkan berdasarkan kompetensi sebelumnya
dan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya untuk meningkatkan
pemahaman dan aplikasi.Application : Tahap ini adalah yang paling penting dari kegiatan
pembelajaran. Setelah siswa memperoleh informasi atau kecakapan baru melalui tahap
connection, mereka perlu diberi kesempatan untuk mempraktikkan atau menerapkan
pengetahuan serta kecakapan tersebut. Bagian Application harus berlangsung paling lama dari
kegiatan pembelajaran di mana siswa bekerja sendiri, secara pasangan atau dalam kelompok
untuk menyelesaikan kegiatan nyata atau memecahkan masalah nyata menggunakan informasi
dan kecakapan baru yang telah mereka peroleh.Reflection : Bagian ini merupakan ringkasan
dari pelajaran, sedangkan siswa memiliki kesempatan untuk merefleksikan apa yang telah
mereka pelajari. Siswa dapat melakukan kegiatan penulisan mandiri di mana peserta menulis
sebuah ringkasan dari hasil pembelajaran. Refleksi ini juga bisa berbentuk kuis singkat di
mana guru memberi pertanyaan berdasarkan isi pelajaran. Poin penting untuk diingat dalam
refleksi adalah guru perlu menyediakan kesempatan bagi para siswa untuk mengungkapkan
apa yang telah mereka pelajari. Extension : Kegiatan bagian Extension adalah kegiatan di mana
guru menyediakan kegiatan yang dapat dilakukan peserta setelah pelajaran berakhir untuk
memperkuat dan memperluas pembelajaran. Di sekolah, kegiatan extension biasanya disebut
pekerjaan rumah. Kegiatan Extension dapat meliputi penyediaan bahan bacaan tambahan,
tugas merangkum materi berikutnya atau latihan-latihan
„The World Cafe‰ adalah salah satu metode baru yang dikembangkan oleh Juanita Brown and
David Isaacs in 1995 dan dipopulerkan oleh Peggy Holman di tahun 2007 melalui bukunya
yang berjudul The Change Handbook.Sederhananya world cafe sendiri adalah sebuah metode
brain storming dengan cara diskusi hidup yang menyenangkan. World cafe dimulai dengan
menentukan materi yang akan dibahas. Seorang cafe host akan menentukan tujuan dilaksanakan
world cafe yang ingin dicapai. Diproses pertama ini cafe host memiliki peran yang sangat
penting untuk membangun mood peserta world cafe untuk ikut terlibat dan bersemangat saling
belajar dan berbagi pengetahuan. Cara lainnya adalah membuat peserta merasa nyaman satu
sama lain. Cafe sponsor harus meyakinkan peserta tidak ada ide bodoh, semakin bodoh ide
biasanya semakin menunjukkan orang tersebut melihat sisi lain, atau think out of the box.
Proses berikutnya cafe host akan menunjuk memberikan pertanyaan yang bisa mengkolaborasi
setiap partisipan untuk menyumbangkan ide (Explore Questions that Matter). Anggap saja
world cafe yang Anda lakukan dihadiri peserta yang terbagi menjadi lima meja. Cafe host
akan memberikan pertanyaan yang harus dibahas oleh semua meja tersebut. Pertanyaan nya
bisa sama bisa juga berbeda untuk tiap meja.Tugas cafe host diproses ini adalah memastikan
semua peserta world cafe terlibat untuk memberikan kontribusi untuk menjawab pertanyaan
yang diberikan (Encourage EveryoneÊs Contributions). Pastikan juga setiap kontribusi yang
diberikan oleh peserta terdokumentasi. Cara yang paling mudah adalah dengan meminta para
peserta menuliskan kontribusinya di lembar kertas yang sudah disiapkan. Cafe host juga harus
memastikan setiap ada peserta yang berkontribusi menjawab pertanyaan yang diberikan,
peserta lain mendengarkan dengan penuh empati untuk mendapatkan insight baru (Listen
Together for Insight). Tugas cafe host berikutnya adalah meminta para perwakilan tiap meja
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untuk membacakan rangkuman jawaban yang merupakan ide-ide inovasi. Jika diperhatikan
kekuatan proses menghasilkan ide inovasi dari world cafe ini adalah dari pelibatan semua
peserta diskusi. Frase inilah yang terjadi dari proses world cafe yang dilakukan mempunyai
kelebihan masing-masing saling terintegrasi menciptakan sebuah ide hebat.

Langkah Strategi I-Care dan Model Pembelajaran World cafe
Langkah-langkah pada Strategi I-CAREmeliputi :Introduction (Pendahuluan), Connection
(Koneksi), Application (Penerapan), Reflection (Refleksi), dan Extension (Perluasan) ketika
dikolaborasikan dengan model pembelajaran world cafe yang terdiri dari (1)Pendahuluan:curah
pendapat,target,alur,kelompok, (2)Kegiatan inti: Kerja kelompok menyelesaikan masalah
dan menyajikan seperti menu cafe, kunjungan antar cafe, diskusi, (3)Penutup: penguatan dan
refleksi menghasilkan model yang lebih dinamis dan fleksibel. Langkah-langkahnya adalah
sebelum proses pembelajaran berlangsung dibuat perencanaan lebih dahulu terdiri dari (1)
tahap pendahuluan : Introduction dan Connection diisi dengan curah pendapat, penyampaian
target/tujuan pembelajaran, langkah-langkah/alur kegiatan yang akan dilalui dan pembagian
kelompok. (2)Kegiatan Inti : Application, Penyelesaian Lembar Kerja (permasalahan) dan
menyajikannya dalam bentuk tampilan seperti cafe yang terdiri dari menu-menu materi,
dilanjutkan kunjungan anggota kelompok antar cafe dan dikonfirmasi dengan diskusi
kelompok. Pada waktu kunjungan cafe inilah terjadi interaksi antar anggota kelompok dengan
pemilik cafe /host yang siap memberikan informasi seputar menu yang disajikan, sekaligus
presentasi hasil kerja dari masing-masing kelompok secara bersamaan waktunya. (3) Penutup:
Reflection dan Extension, berisi penguatan dan refleksi terkait dengan materi yang sudah
dibahas, kemudian dilanjutkan dengan pemberian perluasan materi berupa tugas pekerjaan
rumah, latihan-latihan.

3. Metode
Lokasi penelitian tindakan kelas di SMP Negeri 1 Sruweng Kabupaten Kebumen. Penelitian
ini dilaksanakan selama 3 bulan:Agustus, September, dan Oktober 2015,semester 1 tahun
pelajaran 2015/2016. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-A SMP Negeri 1 Sruweng
dengan jumlah siswa 32 terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan.
Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas terdiri dari empat tahapan
yaitu:(1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan Tindakan; (3) Pengamatan; (4) Refleksi. Pelaksanaan
penelitian tindakan kelas ini dilakukan siklus demi siklus di mana setiap siklusnya terdiri dari
2 pertemuan dan 1 kali tes akhir siklus. Apabila analisis hasil data dari siklus belum optimal
sesuai target maka dilanjutkan pada siklus berikutnya.
Untuk memperoleh data yang dipertanggungjawabkan, maka data yang digunakan dalam
penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan tes dan observasi.Pengumpulan data
menggunakan instrumen berupa tes digunakan untuk mengetahui hasil prestasi belajar
matematika secara individu pada setiap akhir siklus, sedangkan lembar observasi digunakan
untuk mengobservasi aktivitas siswa dan peneliti pada saat pembelajaran berlangsung yang
dilakukan pada setiap siklus.Pada tahap selanjutnya dilakukan analisis atas hasil yang telah
dicapai oleh siswa melalui tes/evaluasi maupun observasi.Data kuantitatif, yaitu data yang
merupakan hasil belajar siswa, baik dari hasil lembar kerja siswa maupun dari tes. Analisis
data yang digunakan adalah analisis deskriptif.Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari
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hasil observasi, terhadap siswa selama pelaksanaan penelitian. Analisis data yang digunakan
adalah analisis kualitatif.
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini ,apabila terjadi peningkatan prestasi belajar siswa
dalam mata pelajaran matematika pada pokok bahasan Persamaan Garis Lurus yang memenuhi
ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 75% dari jumlah siswa keseluruhan di kelas VIII-A
SMP Negeri 1 Sruweng kabupaten Kebumen yang mencapai daya serap 75%.

4. Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian
Peneliti menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat aktivitas belajar matematika
siswa. Peningkatan aktivitas belajar siswa pada saat pembelajaran berpedoman pada delapan
indikator, yaitu: (1) memperhatikan penjelasan materi guru; (2) mencatat materi,contoh soal,
pembahasan; (3) merespon pertanyaan/ intruksi guru; (4) berlatih, berpikir mengerjakan LK;
(5) Interaksi aktif berdiskusi kelompok; (6) mempresentasikan hasil kerja kelompok; (7)
Merespon tanggapan diskusi dengan mengkomunikasikan sendiri hasil pemikirannya; (8)
Menyimpulkan materi pembahasan. Lembar aktivitas siswa diadopsi dari penelitian yang
relevan „Upaya Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Matematika Melalui Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Siswa Kelas VIIID SMPN 1 Pleret‰ oleh :
Purwanti Handayani dan A.A.Sujadi
Skor aktivitas siswa = (( jumlah indikator x nilai tertinggi ):32) x 100%.
Tabel 1. Klasifikasi Persentase Aktivitas Siswa
NO

Persentase

Klasifikasi

1

92% – 100%

Baik sekali

2

75% – 91%

Baik

3

50% – 74 %

Cukup baik

4

25% – 49%

Kurang baik

5

0% – 24%

Tidak Baik

Tindakan dalam penelitian ini berdasarkan tahap-tahap yang sudah direncanakan, meliputi:
(1) Pendahuluan : Introduction dan Connection diisi dengan curah pendapat siswa, guru
menyampaikan target/tujuan pembelajaran KD.1.6 Persamaan Garis, langkah-langkah/alur
kegiatan yang akan dilalui dan pembagian kelompok. Karena kelas VIII-A terdiri dari 32 siswa
yang terdiri 9 putra dan 23 putri, maka dilakukan pembagian kelompok menjadi 6 kelompok
dengan masing-masing anggota 5-6 orang. Untuk anggota kelompok sudah disesuaikan
dengan anggota putra secara proporsional.(2)Kegiatan Inti : Application, Penyelesaian
Lembar Kerja(permasalahan) KD1.6Persamaan Garis ;(1)menggambar persamaan garis, (2)
menentukan gradien dari bentuk umum y=mx, y=mx+c, dan ax+by+c=0, serta,(3)menentukan
persamaan garis, dari masing-masing kelompok dan menyajikannya dalam bentuk tampilan
seperti cafe yang terdiri dari menu-menu materi dituangkan dalam bentuk tulisan,gambar pada
kertas plano, setelah siap ditempel di dinding dilanjutkan kunjungan anggota kelompok antar
cafe dan dikonfirmasi dengan diskusi kelompok. Pada waktu kunjungan cafe inilah terjadi
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interaksi antar anggota kelompok dengan pemilik cafe /host yang sudah disiapkan. Kunjungan
kelompok satu ke kelompok lainnya secara bergiliran dipandu oleh host yang memberikan
informasi seputar menu yang disajikan, sekaligus presentasi hasil kerja dari masing-masing
kelompok secara bersamaan waktunya. Setelah tugas saling berkunjung antar cafe, dilanjutkan
diskusi di lingkungan kelompok asal membahas hasil kunjungannya. (3) Penutup: Reflection
dan Extension, berisi penguatan dan refleksi terkait dengan materi yang sudah dibahas,
kemudian dilanjutkan dengan pemberian perluasan materi berupa tugas pekerjaan rumah,
latihan-latihan. Tiap siklus dengan alokasi waktu 2 pertemuan (4 x 40 menit), di mana 10
menit pertama untuk pendahuluan , 60 menit untuk kegiatan belajar mengajar dengan model
pembelajaran Kolaborasi Icare dengan World cafe, dan 10 menit untuk melaksanakan penutup/
refleksi dan pada akhir siklus, Peneliti memberikan tes / evaluasi kepada siswa. Demikian
berulang sampai siklus berikutnya.

Gambar 1.Tahapan Kolaborasi ICARE dengan World Cafe
Selama kegiatan berlangsung, pengamatan dilakukan 3 orang rekan sejawat yaitu: ibu Hj.Patmi
Widiastuti, Ibu Vebri Wijayanti, dan Bapak Muhtadi untuk tugas dokumentasi. Instrumen
pengamatan dengan lembar observasi aktivitas siswa. Pada tiap siklus pembelajaran dilakukan
2 pertemuan, setiap pertemuan alokasi waktu 2x40 menit, Sedangkan untuk pertemuan ke-2
pada siklus 1 diakhiri dengan tes evaluasi akhir siklus 1 untuk mengetahui ketercapaian dan
ketuntasan prestasi belajar matematika pada materi Kd.1.6 Persamaan Garis : Menentukan
gradien, persamaan dan grafik garis lurus. Adapun hasil pengamatan kegiatan pembelajaran
pada siklus I,II, dan III disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.DataHasil Observasi AktivitasSiswa

No
1
2
3
4

Indikator
memperhatikan penjelasan materi guru
mencatat
materi,
contoh
soal
pembahasan
merespon pertanyaan/ intruksi guru
mengerjakan Lembar Kerja

Persentase(%)
SiklusI SiklusII Siklus III
74
81
83
65

78

82

64
73

82
84

86
89
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5
6
7
8

Interaksi aktif berdiskusi kelompok
Mempresentasikan hasil kerja kelompok
Merespon tanggapan diskusi dengan
mengkomunikasikan
sendiri
hasil
pemikirannya
Menyimpulkan materi pembahasan
Rerata

80
62

87
72

90
75

64

70

82

75
69,6

79
79,1

83
83,8

Tabel 3.Ringkasan Hasil Rerata Evaluasi Siswa
No
1

Karakteristik

Nilai
rerata
pra siklus

Nilai
rerata
siklus 1

Nilai
rerata
siklus 2

Nilai
rerata
siklus 3

68

72

76

81

Siswa ( 32 orang)

Tabel 4. Ringkasan Ketuntasan Hasil Evaluasi Siswa
No

Karakteristik

Nilai
siswa
siklus 1

Nilai
siswa
siklus 2

Nilai
siswa
siklus 3

1

Jumlah Siswa

32

32

32

2

Jumlah siswa yang tuntas (≥75)

17

20

25

3

Jumlah siswa yang tidak tuntas (<75)

15

12

7

4

% ketuntasan klasikal

53%

67%

78%

Berdasarkan tabel 2 persentase dari masing-masing indikator aktivitas siswa dari siklus I
ke siklus II , siklus II ke siklus III meningkatmulai dari 69,6% , 79,1% dan 83,8%.Kenaikan
tersebut tejadi karena peserta didik semakin nyaman dan bisa sejalan dengan penerapan model
pembelajaran kolaborasi I-care dengan World Cafe.Tes evaluasi diberikan pada akhir tiap
siklus dan nilai prasiklus diambil dari nilai ulangankenaikan kelas.Pada tabel 3 terlihat
rata-ratanilai siswa yang diperoleh pada prasiklus sebesar 68, siklus I,II,III adalah72,76
dan 81,dan tabel 4 untuk persentasesiswayang memenuhi ketuntasan di atas nilait u n t a s
p adas i k l u s I 53%, siklus II 67%, dan meningkat lagi pada siklus III sebesar 78%.
Didalam proses pembelajaran Kolaborasi strategi I-care dengan World cafe,ditemukan beberapa
masukan diantaranya (1) butuh seorang host yang berkemampuan di atas rata-rata,(2) dapat
menjangkau banyak materi dalam satu waktu, tetapi daya serap materi membutuhkan waktu
lebih banyak,(3) dapat dipakai presentasi kelompok dengan waktu yang bersamaan sehingga
menghemat waktu,(4) sarana komunikasi yag efektif untuk berani bertanya dan menanya,(5)
perlu manajemen waktu yang baik karena dibutuhkan waktu lebih banyak ketika pengerjaan
Lembar Kerja dan kunjungan ke cafe

Pembahasan
Secara keseluruhan bahwa proses penelitian telah dilakukan secara bertahap mulai dari siklus I
, siklus II dan siklus III. Perkembangan yang dicapai telah menunjukkan hasil yang signifikan,
dilihat dari aktivitas siswa,prestasi dan ketuntasan nilai siswa. Keadaan tersebut menunjukkan

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

232

bahwa proses pembelajaran sudah terlihat lebih dinamis dan ada usaha untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan yang terjadi, baik yang terkait dengan guru maupun siswa.Untuk
aktivitas siswa terjadi lebih aktif dari kondisi awalnya 69,6% , 79,1% dan 83,8%. Untuk
prestasi belajar siswa juga mengalami peningkatan dari nilai evaluasi pada kondisi siklus
I,II,III berturut-turut72, 76, 81, dan ketuntasan belajar dari 53%, meningkat menjadi 67% dan
meningkat lagi menjadi 78%.
Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang
menggunakan strategi Icare berbasis World cafe dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi
belajar matematika materi Persamaan garis pada siswa kelas VIII-A SMPNegeri 1 Sruweng
semester 1 tahun 2015/2016.

5. Simpulan dan Saran
Simpulan
Dilihat dari hasil antar siklus, ternyata semua indikator keberhasilan telah tercapai, yaitu:
(1) meningkatnya rata-rata hasil belajar matematika siswa dan minimal 75% siswa telah
mencapai ketuntasan dengan memperoleh nilai º 75. Peningkatan tersebut dapat dilihat
melalui hasil nilai tes prasiklus, nilai siklus I,nilai siklus II ,dan siklus III yang telah
menerapkanstrategi Icare dengan model pembelajaran kooperatif world cafe; (2) rata-rata
aktivitas siswa terjadi peningkatanyang diukur melalui lembar observasi siswa minimal
75%, sehingga penelitian terhenti sampai di siklus III. Pada penelitian inidapat disimpulkan
bahwa: (1) penelitian dengan pembelajaran menerapkanstrategi Icare berbasisworld cafeyang
telah dilakukan sudah sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan.; (2) melalui model
pembelajaran kolaborasi strategi Icare dengan model pembelajaran kooperatif world cafe
dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII-A SMP
Negeri 1 Sruweng.

Saran
Pembelajaran dengan menggunakan kolaborasi strategi Icare dengan model pembelajaran
kooperatif world cafe perlu dilengkapi dengan penggunaan media pembelajaran yang lebih
menarik dan guru perlu menyediakan alat bantu pembelajaran serta memperhatikan alokasi
waktu belajar secara efisien sehingga tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dapat
tercapai dengan baik. Diharapkan kepada peneliti lain dalam bidang kependidikan agar
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan kolaborasi strategi Icare dengan model
pembelajaran kooperatif world cafe karena dapat merangsang kreatifitas dan prestasi belajar
siswa.
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PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR
MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-PAIR
- SHARE (TPS) KELAS IX.1 SEMESTER GANJIL SMP
NEGERI 2 BATANGHARI TP. 2015/2016
Elvina Maya Puspa
SMP Negeri 2 Batanghari, Desa Sribasuki, Lampung Timur, mayapuspaelvina@yahoo.co.id

Abstrak. Masalah rendahnya hasil belajar siswa sudah sering dikeluhkan para guru hal
ini ditunjukan dari hasil ulangan harian setiap KD nya masih banyak yang mendapat
nilai kurang dari KKM. Proses pembelajaran yang terjadi masih didominasi oleh guru
sehingga guru belum mampu mengkondisikan sebuah pembelajaran yang menempatkan
siswa lebih aktif. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS ( Think- Pair- Share ) ,
dipandang relevan dengan masalah di atas karena model pembelajaran kooperatif tipe
TPS ( Think- Pair- Share ) dapat membentuk tanggung jawab individu dan kelompok,
karena pada model ini ada tugas individu dan tugas kelompok. Pada siklus 1 siswa yang
mendapat nilai di atas KKM (≥75) sebanyak 18 siswa (69,23%), sedangkan pada siklus
2 meningkat menjadi 23 siswa (88,46%). Dengan demikian persentase hasil belajar
siswa pada siklus 2 telah mencapai target yang ditentukan yaitu lebih dari 80% dari
jumlah siswa di kelas. Peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2, salah
satunya disebabkan oleh meningkatnya aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses
pembelajaran dari pertemuan-pertemuan pada siklus 1 dan siklus 2 dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif Tipe Think-Pair Share (TPS).
Kata Kunci : Aktivitas belajar, hasil belajar, model pembelajaran kooperatif tipe TPS
(Think-Pair-Share)

1. Pendahuluan
Masalah rendahnya hasil belajar siswa sudah sering dikeluhkan para guru. Dari data hasil
ulangan harian dan ulangan tengah semsester masih banyak nilai siswa yang kurang dari
KKM. Peranan guru merupakan salah satu unsur yang dianggap sangat menentukan. Guru
belum mampu mengkondisikan sebuah pembelajaran yang menempatkan siswa lebih aktif.
Proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas sebaiknya tidak hanya didominasi oleh guru
saja, akan tetapi harus siswa yang lebih aktif , sehingga siswa tidak lagi sebagai obyek belajar
akan tetapi sebagai subyek belajar.
Melihat permasalahan di atas maka model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think- PairShare), dipandang relevan dengan masalah di atas dalam rangka untuk meminimalisir
permasalahan tersebut. Keunggulan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think- PairShare) dengan model pembelajaran kooperatif lainnya adalah membentuk tanggung jawab
individu dan kelompok, karena pada model ini ada tugas individu dan tugas kelompok. Setiap
siswa akan berpikir dan mempunyai pendapat sendiri dalam menyelesaikan tugas mandiri yang
berkaitan dengan tugas pasangan. Jadi sebelum siswa masuk kepasangannya sudah mempunyai
pendapat tentang materi yang dipelajari, sehingga mereka akan saling bekerja sama dan saling
membantu dalam anggota pasangan untuk memahami materi dan menyelesaikan tugas mereka.
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Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti hanya akan membatasi pada upaya
meningkatkan aktifitas dan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe TPS ( Think- Pair- Share ). Dalam penelitian ini indikator
meningkatnya aktifitas dan hasil belajar matematika siswa dapat dilihat dari proses
pembelajaran.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah
: (1). Bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS ( Think- Pair- Share
) dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas IX.1 semester ganjil SMPN 2
Batanghari Tahun Pelajaran 2015/2016.
(2). Bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS ( Think- Pair- Share
) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IX.1 semester ganjil SMPN 2
Batanghari Tahun Pelajaran 2015/2016.Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah
sebagai berikut : (1) Mendeskripsikan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-PairShare) dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas IX.1 semester ganjil
SMPN 2 Batanghari Tahun Pelajaran 2015/2016. (2) Mendeskripsikan model pembelajaran
kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share ) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa
kelas IX.1 semester ganjil SMPN 2 Batanghari Tahun Pelajaran 2015/2016.

2. Kajian Pustaka
Aktivitas Belajar
Pada saat pembelajaran berlangsung ternyata ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh
siswa. Kegiatan yang dilakukan oleh siswa tentu diharapkan adalah kegiatan yang bermanfaat
yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Jika siswa melakukan aktivitas yang relevan
dengan kegiatan pembelajaran tentu diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan
terhadap hasil belajar siswa.
Menurut Dierich (dalam Hamalik 2005:172) menjelaskan bahwa jenis-jenis aktivitas itu
terbagi menjadi: kegiatan visual, lisan (Oral), mendengarkan, menggambar, memetrik,
kegiatan mental, dan kegiatan emosional.
Banyak aktivitas yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas tersebut tidak hanya cukup
mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat disekolah-sekolah. Paul. B. Diedrich
dalam (Sardiman, A.M, 2004: 101) membuat daftar aktivitas siswa dapat digolongkan sebagai
berikut : (1). Visual activities, yang termasuk didalamnya adalah membaca, memperhatikan
gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. (2). Oral activities, seperti : menyatakan,
merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara,
diskusi. (3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan; uraian, percakapan musik,
pidato. (4). Writing activities, seperti menulis, cerita, kerangka laporan, angket, menyalin.
(5). Drawing activities, seperti menggambar, membuat grafik, membuat peta, membuat
diagram. (6). Motor aktivities, yang termasuk didalamnya antara lain : melakukan percobaan,
membuat kontruksi, membuat model, mereparasi, bermain, berkebun, beternak. (7). Mental
activities, seperti menganggap, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan,
mengambil keputusan.
(8). Emotional activities, seperti menarik minat, merasa bosan, gembira, bersemangat,
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bergairah, berani, tenang, gugup.
Pada penelitian ini kisi-kisi aktivitas dari siswa yang diamati yang berhubungan dengan model
pembelajaran TPS ( Think- Pair- Share ) yaitu:
Tabel : 1. Kisi-kisi aktivitas siswa
No

Sintaks

1.

Menjelas-

Aspek Aktivitas
Memperhatikan
penjelasan guru

kan
2.

materi
Think

3

Pair

Berdiskusi dalam
pasangan

4

Share

Berbagi hasil diskusi ke
seluruh kelas.

Memikirkan dan
mengerjaakan soal dalam
LKS

Indikator
- Menghadap ke guru yang sedang
menjelaskan.
- Bertanya kepada guru mengenai
materi yang belum dimengerti
- Membaca buku yang relevan dengan
masalah/soal
- Menjelaskan penyelesaian soal
kepada pasangannya
- Menyatukan kedua jawaban mereka
- Bertanya kepada pasangannya
- Membagikan hasil diskusi yang
diperolah dari pasangan sebelumnya
- Menanggapi hasil diskusi
- Bertanya kepada yang membagikan
hasil diskusi
- Menjawab pertanyaan dari pasangan
yang lain.
- Memperhatikan siswa yang sedang
membagikan hasil diskusi.

Adapun aktivitas siswa yang diteliti dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: (1).
Memperhatikan penjelasan guru. (2). Mengajukan pertanyaan. (3). Memikirkan soal pada
LKS. (4). Berdiskusi dalam pasangan. (5). Berbagi hasil diskusi ke seluruh kelas.

2. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan
proses belajar mengajar berdasarkan kreteria tertentu dalam pengukuran pencapaian tujuan
pembelajaran itu sendiri. Dimyati (1999:3) menyebutkan bahwa: Hasil belajar merupakan hasil
dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri
dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya
pengalaman dari puncak proses belajar. Sedangkan Ahmadi (1984:4) menyatakan bahwa
‰hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam suatu usaha, dalam hal ini usaha belajar dalam
perwujudan prestasi belajar siswa yang dapat dilihat pada setiap mengikuti tes‰.

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS
Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja
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dalam kelompok-kelompok untuk menetapkan tujuan bersama. Dengan kata lain merupakan
strategi pembelajaran dengan cara menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang
memiliki kemampuan berbeda. Sependapat dengan pernyataan tersebut Menurut Setyaningsih
(2001: 8) mengemukakan bahwa metode pembelajaran kooperatif memusatkan aktivitas di
kelas pada siswa dengan cara pengelompokan siswa untuk bekerjasama dalam
Menurut Alma (2009: 91) think-pair- share adalah ‰pertanyaan diajukan untuk seluruh siswa,
lalu setiap siswa memikirkan jawabannya kemudian siswa dibagi berpasangan dan berdiskusi,
pasangan ini melaporkan hasil diskusinya dan berbagi pemikiran dengan seluruh kelas‰.
Model pembelajaran kooperatif tipe TPS ( Think- Pair- Share ) adalah salah satu metode
dari model pembelajaran kooperatif di mana siswa berinteraksi dengan seorang pasangannya
dan kemudian berdiskusi untuk berbagi berbagai informasi. Strategi ini dilakukan untuk
mengefektifkan pembagian informasi secara efesien.

4. Metode Penelitian
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil di kelas IX.1 SMP Negeri 2 Batanghari, dimulai
pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 dengan tindakan selama 12
jam pelajaran ( 6 kali pertemuan) yang dilaksanakan dalam 2 siklus.

Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas dengan rancangan yang akan
dilaksanakan terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan Tindakan;
(3) Pengamatan; (4) Repleksi.

Tehnik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini pengumpulan data aktivitas siswa dan aktivitas guru menggunakan lembar
pengamatan dan pengumpulan data hasil belajar menggunakan daftar nilai tes hasil belajar
disetiap akhir siklus. Selanjutnya data observasi/pengamatan dicatat dalam lembar pengamatan
dan data hasil belajar dicatat dalam daftar nilai tes hasil belajar.
Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam obsevasi/ pengamatan aktivitas belajar
siswa pada tiap-tiap siklus sebagai berikut :
Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa sebagai berikut:

No

Aktivitas yang diobservasi
2
3
4

1

Nama
A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

5
C

A

B

C

1
2
3
Jumlah
Persentase
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Keterangan:
1. Memperhatikan penjelasan guru
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menggunakan buku sumber yang ada
4. Mendiskusikan jawaban dengan temannya
5. Berbagi hasil diskusi dengan temannya

Skor
A = Aktif =3
B = sedang =2
C = Kurang Aktif = 1

Selama pembelajaran berlangsung dilakukan observasi terhadap aktivitas guru dalam
melaksanakan skenario pembelajaran :
Lembar pengamatan aktivitas/ kegiatan guru disajikan dalam tabel berikut :
No

Skor

Aspek Penelitian

1

1

Mempersiapkan perangkat
pembelajaran

2

Menjelaskan tentang kegiatan belajar
yang akan dilaksanakan

3

2

3

4

Membagi siswa dalam berpasangan.
Memfasilitasi siswa dalam memahami
masalah

4
5

Memfasilitasi siswa dalam
menggunakan buku sumber

6

Memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya

7

Membimbing anak dalam proses
pembelajaran

8

Memberikan kesempatan pada siswa
untuk menyampaikan hasil diskusinya

9

Melakukan bimbingan dalam membuat
kesimpulan

10

Melakukan evaluasi terhadap siswa
Jumlah
Persentase

Keterangan : 1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik , 4 = Amat Baik,
Daftar nilai tes hasil belajar siswa sebagai berikut :
NO

Nama siswa

Nilai

KKM

Keterangan
T
BT

1
2
Jumlah
Persentase
Keterangan :

T = Tuntas
BT = Belum Tuntas
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Tehnik Analisis Data
Jumlah data observasi dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Selanjutnya hasil perhitungan di atas dikonversikan dengan menggunakan skala sangat baik,
baik, cukup dan kurang dengan ketentuan sebagai berikut:
No
1
2
3
4

Persentase (%)
81-100
61-80
41-60

Kriteria
Sangat baik
Baik
Cukup

<40

Kurang

Persentase keberhasilan minimal yang ditargetkan untuk aktivitas belajar siswa adalah 80%
dari jumlah siswa dalam satu kelas.
Pada hasil belajar, dengan KKM = 75, persentase kelulusan yang ditargetkan adalah 80% dari
jumlah seluruh siswa di kelas dengan rumus perhitungan persentasenya adalah sebagai berikut
:

Keterangan :
Y

: Persentase ketuntasan siswa

R

: Jumlah siswa yang tuntas

N

: Jumlah siswa dalam satu kelas

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Deskripsi Per Siklus
Pada siklus 1. Observasi yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, pada
tanggal 03, 04, 10 September 2015 dan sebagai observer selain guru peneliti ada dua guru
yaitu Ibu Celly Novita, S.Pd. sebagai observer aktivitas siswa dan Bapak Drs. Radius Noorie
sebagai observer aktivitas guru.
Adapun langkah-langkah tindakannya, tahap perencanaan, membuat rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP), membagi siswa dalam pasangan-pasangan . mempersiapkan bahan untuk
mendemonstrasikan materi pelajaran. membuat lembar kerja siswa yang telah berisikan soal,
membuat soal evaluasi belajar yang akan diteskan pada akhir siklus I, membuat lembar observasi
aktivitas siswa yang digunakan untuk melihat aktivitas siswa ketika proses pembelajaran
dilakukan dengan menggunakan lembar aktivitas, membuat lembar observasi aktivitas guru/
peneliti, yang digunakan untuk mengetahui aktivitas guru dalam mengajar. Tahap Pelaksanaan,
Guru menyampaikan tentang pelaksanaan pengajaran dengan model pembelajaran kooperatif
tipe think-pair-share (TPS) sesuai dengan RPP. Dalam setiap pertemuan dilakukan pengamatan
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aktivitas belajar siswa dengan menggunakan lembar observasi yang sudah disiapkan oleh
peneliti sebelumnya. Observasi yang dilakukan terhadap aktivitas siswa pada siklus 1 Hasil
analisis data hasil belajar siswa diperoleh rata-rata nilai siswa pada siklus 1 adalah 73,65
dengan persentase ketuntasan 69,23%. Angka ini masih belum mencapai target peneliti yakni
angka ketuntasan minimal 80% dari jumlah seluruh siswa dalam satu kelas. Tahap Refleksi,
Setelah pelaksanaan siklus 1 selesai, kemudian diadakan refleksi. Refleksi ini dimaksudkan
untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan data yang
terkumpul pada siklus 1 baik tes hasil belajar maupun aktivitas belajar siswa, peneliti
melakukan evaluasi guna menyempurnakan kegiatan pembelajaran pada tindakan berikutnya.
Pada akhir siklus 1 diperoleh data bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan pada setiap
pertemuan, tetapi tetap belum mencapai angka yang peneliti targetkan, sedangkan untuk
hasil belajar siswa, juga belum memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Berdasarkan
hasil observasi dan evaluasi pembelajaran pada siklus 1, terdapat beberapa kekurangan yang
perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Berdasarkan hasil refleksi siklus 1, maka perlu diadakan
perbaikan tindakan pada siklus 2
Pada Siklus 2, Observasi yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, pada
tanggal 17, 18, 24 September 2015 dan sebagai observer selain guru peneliti masih tetap
ada dua guru yaitu Ibu Celly Novita, S.Pd sebagai observer aktivitas siswa dan Bapak Drs.
Radius Noorie sebagai observer aktivitas guru. Adapun langkah-langkah dalam siklus 2 ini
sama dengan langkah-langkah dalam siklus
Dari analisis data hasil belajar siswa diperoleh nilai rata-rata siswa pada siklus 2 adalah
79,42 dengan persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 88,46%, dengan demikian target
ketuntasan belajar minimal 80% siswa yang memperoleh nilai º75 telah tercapai pada siklus 2.

Pembahasan
Hasil analisis data pada lembar observasi aktivitas belajar siswa diketahui bahwa persentase
aktivitas siswa sangat aktif, yang berarti sudah memenuhi kriteria keberhasilan di mana
persentase setiap aktivitas meningkat dari siklus 1 ke siklus 2. Persentase kenaikan aktivitas
belajar siswa dari tiap siklus dan tiap pertemuan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2 : Perbandingan Rata-Rata Aktivitas Belajar pada Siklus 1 dan 2
No

Aktivitas

P1

Siklus I
P2

P3

P1

Siklus 2
P2

P3

1

Memperhatikan
penjelasan guru

65,39%

71,79%

75,64%

82,05%

83,33%

91,02%

2

Mengajukan
pertanyaan

69,23%

71,79%

75,64%

78,21%

83,33%

88,46%

3

Menggunakan
buku sumber
yang ada

57,69%

70,51%

76,92%

82,05%

84,61%

91,02%
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4

Mendiskusikan
jawaban dengan
temannya

62,82%

73,08%

75,64%

82,05%

85,90%

89,74%

5

Berbagi hasil
diskusi dengan
temannya

64,10%

73,08%

76,92%

83,33%

83,33%

87,18%

63,85%

72,05%

76,15%

81,54%

84,10%

89,48%

Rata-rata
Keterangan:
1. 81-100%

: Sangat baik

2. 61-80%

: Baik

3. 41-60%

: Cukup

4. <40%

: Kurang

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa pada siklus 1, masih ada siswa yang belum benarbenar memperhatikan penjelasan guru, malu untuk bertanya, belum memamfaatkan buku
sumber yang ada, masih merasa tidak percaya diri untuk dapat berdiskusi dengan temannya
dan kurang keberaniannya untuk menampilkan hasil diskusinya, sehingga persentase aktivitas
belajarnya masih di bawah target yang diharapkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
guru memberikan pengertian, pengarahan dan motivasi agar siswa lebih kosentrasi dalam
memperhatikan penjelasan guru, aktif bertanya, memamfaatkan buku sumber yang ada,
menanggapi, menyatakan pendapat dalam diskusi dan menyampaikan hasilnya pada temantemannya. Selain itu, guru juga memotivasi siswa dengan memberikan reward berupa nilai plus
bagi siswa yang mampu menyatakan pendapatnya, sehingga banyak siswa yang termotivasi dan
bersaing untuk mendapatkan nilai plus dari guru. Akhirnya pada siklus 2, jumlah persentase
aktivitas belajar siswa mengalami kenaikan yang signifikan, yakni mencapai angka 89,48%.
Ini berarti aktivitas belajar siswa mendapatkan predikat amat baik. Kenaikan tersebut juga
disebabkan karena siswa mulai dapat menikmati model pembelajaran kooperatif Tipe ThinkPair-Share (TPS).
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa setiap aspek aktivitas belajar siswa yang diamati
mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, dan besarnya peningkatan dari setiap aspek
yang diamati bervariasi. Peningkatan ini selain disebabkan dari usaha guru dalam membimbing
dan mengarahkan siswa dengan baik, tentunya model pembelajaran yang menarik bagi siswa,
yaitu model pembelajaran kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS) dalam menumbuhkan
kelima aspek yang diamati.
Data hasil belajar siswa pada penelitian ini diperoleh dari tes tertulis yang dilakukan setiap
akhir siklus. Secara umum, hasil belajar pada siklus 1 dan siklus 2 dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 3 : Perbandingan Hasil Belajar Siswa pada Siklus 1 dan 2
No

Nilai

1
2

≥75
<75

Kategori
Tuntas
Belum Tuntas
Jumlah

Jumlah
Siklus I Siklus II
18
8
26

23
3
26

Persentase
Siklus I
Siklus II
69,23%
30,77%
100%

88,46%
11,54%
100%

Pada siklus 1 siswa yang mendapat nilai di atas KKM (º75) sebanyak 18 siswa (69,23%),
sedangkan pada siklus 2 meningkat menjadi 23 siswa (88,46%). Dengan demikian persentase
hasil belajar siswa pada siklus 2 telah mencapai target yang ditentukan yaitu lebih dari 80%
dari jumlah siswa di kelas.
Peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2, salah satunya disebabkan oleh
meningkatnya aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran dari pertemuanpertemuan pada siklus 1 dan siklus 2 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif
Tipe Think-Pair Share (TPS).

5. Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, jika kita bandingkan proses dan hasil model pembelajaran kooperatif
tipe think-pair-share pada siklus 1 dan siklus 2 dan disesuaikan dengan rumusan hipotesis
diperoleh fakta sebagai berikut : (1). Model pembelajaran kooperatif tipe tipe TPS ( ThinkPair- Share ) dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas IX.1 semester ganjil
SMPN 2 Batanghari Tahun Pelajaran 2015/2016.. (2). Model pembelajaran koooperatif tipe
think- pair-share TPS ( Think- Pair- Share ) dapat meningkatkan hasil belajar matematika
siswa kelas IX.1 semester ganjil SMPN 2 Batanghari Tahun Pelajaran 2015/2016.

Saran
Berdasakan hasil penelitian ini penulis sarankan (1). Kepada guru Matematika dalam
melaksanakan pembelajaran hendaknya dapat menggunakan model pembelajaran yang tepat
dan sesuai dengan materi yang diajarkan. (2). Untuk mempergunakan model pembelajaran
kooperatif tipe think-pair-share (TPS), ini tetap masih perlu adanya penelitian lebih lanjut. (3).
Sebagai seorang guru, marilah kita selalu berusaha meningkatkan aktivitas belajar bagi siswasiswa kita sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa juga meningkat.
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MODEL KLASIFIKASI C4.5 UNTUK PREDIKSI SISWA
BERPOTENSI BERMASALAH
Endah Sumarini
Guru Matematika MAN 2 Model Banjarmasin; e-mail: sumariniendah@yahoo.co.id

Abstraksi.Tindakan tidak taat yang berulang pada tata tertib sekolah, misalnya sering
terlambat ke sekolah (terutama karena alasan terlambat bangun atau tidak ada yang
membangunkan) menjadi salah satu indikasi siswa yang berpotensi bermasalah Dengan
demikian, prediksi siswa bermasalah adalah langkah pertama dalam deteksi dini,
mengenali masalah emosional dan perilaku. Daftar kekhasan perilaku dan kebiasaan ini
telah buat secara sistematis, salah satunya Kontak Bina Potensi dan Prestasi (Konassi).
Data Score Siswa berdasarkan daftar cek Konassi tersedia, namun perlu suatu proses,
seperti menggunakan algoritma klasifikasi, untuk mendapatkan informasi yang berguna.
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan bagaimana model algoritma klasifikasi C4.5
dapat membantu Guru BK memprediksi siswa berpotensi bermasalah dengan akurat.
Metode yang digunakan adalah evaluasi akurasi prediksi yang dihasilkan oleh Algoritma
Klasifikasi C4.5. Hasil prediksi C4.5 akan dibandingkan dengan data sebenarnya (score
konnasi). Proses ini berulang sampai didapatkan tingkat akurasi model C4.5 yang
memuaskan. Kinerja prediksi diukur dengan Precison and Recall.
Melalui eksperimen dan evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model
algoritma C4.5 dapat diterapkan untuk prediksi siswa berpotensi bermasalah, dengan
tingkat akurasi 88,57 %. Hasil akurasi terbaik, 88,57% hanya melibatkan Pendidikan
Ayah dan Pekerjaan Ibu. Untuk hasil terbaik lainnya yaitu 88,40% dengan pelibatan lebih
banyak atribut: Pendidikan Ayah, Pendidikan Ibu, Pekerjaan Ayah dan Pekerjaan Ibu.
Sedangkan bila menambahkan Asal Sekolah, akurasi yang didapatkan 86,13%.
Kata Kunci: deteksi dini perilaku siswa, klasifikasi prediksi, algoritma C4.5

1. Pendahuluan
Penelitian Eklund Katie (Katie et al., 2009) menunjukkan bahwa deteksi dini, penilaian, dan
intervensi untuk masalah emosional dan perilaku anak-anak sampai remaja dapat membantu
mencegah masalah yang lebih serius, seperti kegagalan pendidikan, penyalahgunaan narkoba,
keterlibatan dalam tindak kriminal, atau bunuh diri. Sementara menurut Wallbrown Amber
Rae (Amber Rae, 2013), deteksi dini dapat juga mendeteksi siswa dengan masalah belum
serius, sehingga pihak sekolah dapat memberikan dukungan dan perhatian yang tepat sebelum
kondisi ini memburuk.
Pada dasarnya anak atau siswa dalam masa perkembangan perilaku dan emosional
membutuhkan rasa aman, peran mengendalikan dan penerimaan. Kebutuhan dasar emosi
tersebut harus terpenuhi dalam masa perkembangannya, agar siswa menjadi pribadi yang
kuat dan memiliki karakter yang handal menghadapi hidup. Kekurangan salah satu atau lebih
kebutuhan ini akan menjadi penyebab munculnya mental block (Langford, 2011) dan perilaku
bermasalah. Kekurangan kebutuhan ini akan nampak dalam perilaku siswa sehari-hari.
Hal semacam itulah yang dapat menjadi indikasi awal untuk mengetahui potensi siswa,
bermasalah atau tidak. Dengan demikian, prediksi siswa bermasalah adalah langkah pertama
dalam deteksi dini, mengenali masalah emosional dan perilaku. Daftar kekhasan perilaku dan
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kebiasaan ini telah buat secara sistematis, di antaranya Student Risk Screening Scale (SRSS)
dan Kontak Bina Potensi dan Prestasi (Konassi).
Data Score Siswa berdasarkan daftar cek Konassi tersedia, namun perlu suatu proses
untuk mendapatkan informasi yang berguna sesuai dengan tujuan tertentu. Proses ini dapat
menggunakan klasifikasi prediksi(Johansson, Boström and Löfström, 2013). Tujuannya agar
dapat diketahui pola-pola universal dari data yang ada(Anuradha, Tulasi and Pavan, 2012).
Salah satu yang dapat digunakan adalah algoritma klasifikasi C4.5. Algoritma ini mempunyai
input berupa training samples dan samples. Training samples berupa data contoh yang
akandigunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenaranya(Berry and Linoff,
2004). Sedangkan samples merupakan field-field data yang nantinya akan digunakan sebagai
parameter dalam melakukan klasifikasi data(Maimon and Rokach, 2010)
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian
(research questions), adalah: „Bagaimana model algoritma klasifikasi C4.5 dapat membantu
Guru BK memprediksi siswa berpotensi bermasalah dengan akurat?

2. Tinjauan Pustaka
Teori Belajar Sosial Kognitif
Teori belajat sosial kognitif Julian Rotter(Feist and Feist, 2006) berdiri atas asumsi bahwa
faktor-faktor kognitif membantu manusia membentuk reaksi terhadap kekuatan lingkungan. Ia
yakin bahwa jika harapan akan peristiwa di masa depanlah determinan utama semua perilaku.
Rotter yakin perilaku manusia dapat diprediksi dengan paling baik dengan memahami interaksi
manusia dengan lingkungannya yang paling bermakna. Ia yakin bahwa bukan lingkungan atau
individu yang mendasari perilaku, sebaliknya kognisi manusia, sejarah masa lalunya, dan
ekspetasi terhadap masa depanlah kunci untuk memprediksi perilakunya. Manusia menilai
positif peristiwa-peristiwa yang menggerakkan mereka makin dekat ke tujuan, dan menilai
negatif peristiwa-peristiwa yang mencegah mereka mencapainya.
Jadi, teori ini melihat manusia bergerak kepada tujuan yang sudah ditetapkannya. Namun tujuan
ini bisa berubah seiring perubahan ekspektansi terhadap penguatan dan pilihan terhadap suatu
penguatan di atas penguatan lainnya. Karena terus berjuang dalam proses penetapan tujuan,
manusia memiliki sejumlah pilihan untuk mengarahkan hidupnya. Sementara kebutuhan (need)
dimengerti sebagai perilaku atau perangkat perilaku yang menggerakkan manusia mencapai
tujuan tertentu. Kebutuhan bukan kondisi kekurangan atau kelebihan melainkan indikator bagi
arah perilaku. Perbedaan antara kebutuhan dan tujuan hanya bersifat semantik. Jika diarahkan
kepada lingkungan, yang muncul adalah tujuan namun, jika diarahkan kepada manusia, yang
muncul adalah kebutuhan.

Kebutuhan dan Perilaku
Pada dasarnya anak atau siswa dalam masa perkembangan perilaku dan emosional
membutuhkan rasa aman, peran mengendalikan dan penerimaan. Kebutuhan dasar emosi
tersebut harus terpenuhi dalam masa perkembangannya, agar siswa menjadi pribadi yang
kuat dan memiliki karakter yang handal menghadapi hidup. Kekurangan salah satu atau lebih
kebutuhan ini akan menjadi penyebab munculnya mental block (Langford, 2011) dan perilaku
bermasalah. Kekurangan kebutuhan ini akan nampak dalam perilaku siswa sehari-hari.
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

247

Interaksi Faktor Orang Tua
Siswa berasal dari sebuah keluarga. Interaksi dalam keluarga berpengaruh terhadap perilakunya.
Orang tua dituntut memiliki pemahaman yang cukup dalam membimbing anaknya. Faktor
yang mempengaruhi pemahaman orang tua tentang pembimbingan anak, antara lain:
Pendidikan. Tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan
memahami pengetahuan yang mereka peroleh atau yang disampaikan kepada mereka. Pada
umumnya, makin tinggi tingkat pendidikan, makin baik pula pengetahuannya. Diharapkan
makin baik dalam membimbing anaknya.
Usia. Pertambahan usia mematangkan perkembangan seseorang. Sehingga pada umumnya
orang yang lebih tua akan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dari yang lebih muda. Ini
mungkin karena pengalamannya lebih banyak.
Sosial. Sesorang yang bekerja atau terlibat aktivitas sosial cenderung memiliki lebih banyak
kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai sumber yang berkaitan dengan pengalaman
mendidik dan membimbing anak. Namun di sisi yang lain terlalu sibuk bekerja atau beraktivitas
sosial dapat membuat seseorang kehilangan waktu yang berharga untuk mengamati dan
memdampingi tumbuh kembang anak.
Dengan demikian, secara umum, dari perilaku yang nampak maka, dapat dilakukan deteksi
dini atau prediksi bakal kehidupan yang akan datang dari seorang siswa.

Algoritma Klasifikasi Decision Tree
Decision Tree atau Pohon keputusan adalah sebuah struktur yang dapat digunakan untuk
membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan record yang lebih kecil
dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan. Dengan masing-masing rangkaian
pembagian, anggota himpunan hasil menjadi mirip satu sama lain(Fayyad, 1996). Pohon
keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi
antara sejumlah calon variable input dengan sebuah variable target(Anuradha, Tulasi and
Pavan, 2012).
Banyak algoritma yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan antara lain ID3,
CART dan C4.5(Larose, 2005). Data dalam pohon keputusan biasanya dinyatakan dalam
bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat
sebagai kriteria dalam pembentukan pohon(Alpaydin, 2004). Misalkan untuk menentukan
main tenis, kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin dan temperatur. Salah satu atribut
merupakan atribut yang menyatakan data solusi per-item data yang disebut dengan target
atribut(Witten and Frank, 2005).

Algoritma C.45
Algoritma C4.5. merupakan kelompok algoritma decision tree yang dapat digunakan untuk
prediksi. Algoritma ini mempunyai input berupa training samples dan samples. Training
samples berupa data contoh yang akandigunakan untuk membangun sebuah tree yang telah
diuji kebenaranya(Berry and Linoff, 2004). Sedangkan samples merupakan field-field data
yang nantinya akan digunakan sebagai parameter dalam melakukan klasifikasi data(Maimon
and Rokach, 2010).
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Tahapan Algoritma C4.5
Secara umum tahapan algoritma C4.5 adalah sebagai berikut(Kusrini and Lutfhfi, 2009):
1. Menyiapkan data training.
2. Menentukan akar dari pohon dihitung dengan menggunakan persamaan 1:
n

Entropy ( S ) = ∑ − pi * log 2 pi
i =1

3.

(1)

Hitung nilai Gain dengan menggunakan persamaan 2:
n |S |
i * Entropy ( S )
Gain( S , A) = Entropy ( S ) − ∑
i (2)
|
S
i =1 |

4.

Ulangi langkah ke-2 hingga semua tupel terpartisi
Proses partisi pohon keputusan akan berhenti saat: Semua tupel dalam node N mendapat
kelas yang sama, atau tidak ada atribut di dalam tupel yang dipartisi lagi, atau tidak ada
tupel di dalam cabang yang kosong.

Precision And Recall
Sebupah sistem yang melakukan klasifikasi prediksi diharapkan dapat melakukan klasifikasi
semua set data dengan benar dan memprediksi set uji dengan tepat, tetapi tidak dimungkiri
bahwa kinerja prediksi suatu sistem tidak bisa 100% tepat. Sehingga sebuah sistem klasifikasi
prediksi harus diukur kinerjanya(Prasetyo, 2012). Umumnya klasifikasi prediksi menggunakan
Precision and Recall(Gorunescu, 2011).
1. Precision
Precision didefinisikan sebagai rasio item relevan yang dipilih terhadap semua item yang
terpilih. Precision merupakan probabilitas bahwa sebuah item yang dipilih adalah relevan.
Dapat diartikan sebagai kecocokan antara permintaan informasi dengan jawaban terhadap
permintaan itu. Precision dapat dihitung dengan jumlah rekomendasi yang relevan yang
dipilih oleh user dibagi dengan semua rekomendasi yang terpilih baik relevan maupun
tidak. atau dengan kata lain precision dapat dirumuskan sebagai berikut(Gorunescu,
2011):

(3)
2. Recall
Recall didefinisikan sebagai rasio dari item relevan yang dipilih terhadap total jumlah
item relevan yang tersedia. Recall merupakan probabilitas bahwa suatu item yang relevan
akan dipilih. Recall dapat dihitung dengan jumlah rekomendasi yang relevan yang dipilih
oleh user dibagi dengan jumlah semua rekomendasi yang relevan baik dipilih maupun
rekomendasi yang tidak terpilih. atau dengan kata lain recall dapat dirumuskan sebagai
berikut(Gorunescu, 2011):
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(4)
Penjelasan selengkapnya tentang pengukuran recall dapat dilihat melalui tabel dan perhitungan
tentang precision dan recall di bawah ini(Gorunescu, 2011):
Tabel 1 Perhitungan Precision dan Recall
Retrieved
Not Retrieved

Relevant
A
C

Not Relevant
B
D

Precision dihitung dengan rumus A/(A+B) atau (relevant & retrieved)/(retrieved) sedangkan
Recall dapat dihitung dengan rumus A/(A+C) atau (relevant & retrieved)/ (relevant). Precision
and Recall dapat diberi nilai dalam bentuk angka dengan menggunakan perhitungan presentase
(1-100%) atau dengan menggunakan bilangan antara 0-1. Sistem rekomendasi akan dianggap
baik jika nilai precision and recallnya tinggi. Sedangkan F1 digunakan untuk representasi dari
penggabungan antara Precision dan Recall. F1 dapat dihitung menggunakan rumus di bawah
ini(Gorunescu, 2011):
F1 = 2PR / (P + R)
Di mana: P=Precision, yaitu rasio dari A/(A+B) dan R=Recall, yaitu rasio dari A/A+C. Nilai F1
merupakan tingkat akurasi terhadap sistem dalam memberikan rekomendasi yang diinginkan.
Sistem akan diaanggap baik jika memiliki tingkat akurasi (F1) yang tinggi.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini memakai data metode penelitian eksperimen komparasi, yang terdiri: (1)Metode
Pengumpulan data dan pengolahan data awal, (2)Metode yang diusulkan, (3)Eksperimen dan
pengujian model, (4)Hasil eksperimen dan (5)Evaluasi dan validasi hasil.

Pengumpulan Data
Data didapatkan dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarmasin. Data diambil dari tahun 2014
siswa kelas XI dan XII, Agama, IPA dan IPS. Sebanyak 530 baris data.

Pengolahan Data Awal
Data yang dikumpulkan kemudian dipilah dan disiapkan untuk menghasilkan data yang siap
untuk diproses oleh Algoritma. Setelah mengamati data tersebut, beberapa atribut dieliminasi,
karena isi data secara mayoritas sama. Tersisa data yang meliputi 11 atribut: NIS, jenis kelamin,
kelas, asal sekolah, pendidikan ayah, pendidikan ibu, umur ayah, umur ibu, pekerjaan ayah,
pekerjaan ibu, dan poin konnasi.
Pemilihan atribut ini dilakukan dengan pengamatan terhadap data saja, karena untuk diproses
dengan PCA (Principal Component Analysis) atau SVD (Singular Value Decomposition) tidak
memungkinkan. Pemprosesan dengan PCA atau SVD memerlukan data set numerik(Prasetyo,
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2012), sementara data ini tidak seluruhnya dapat diproses binerisasi atau diskretisasi. Untuk
Jumlah set data, baris data yang terpilih adalah data yang lengkap (11 atribut). Jadi data siswa
yang tidak lengkap, otomatis diabaikan, sehingga data yang tersisa 389 baris data.

Metode/Model yang digunakan
Metode yang digunakan adalah evaluasi akurasi prediksi yang dihasilkan oleh Algoritma
Klasifikasi C4.5. Hasil prediksi C4.5 akan dibandingkan dengan data sebenarnya (score
konnasi). Proses ini berulang sampai didapatkan tingkat akurasi model C4.5 yang memuaskan.
Kinerja prediksi diukur dengan Precision and Recall (Gambar 3.1)
Rapidminer
Perbandingan
Akurasi

Data yang
telah
diseleksi

Algoritma
C4.5
Algoritma
CART

Akurasi C4.5
(Presicion and Recall)

Hasil

Akurasi CART
(Presicion and Recall)

Gambar 3.1 Model yang diusulkan

Eksperimen dan Pengujian Model/Metode
Data akan diproses oleh model C4.5, kemudian dicatat akurasinya. Kemudian, dilakukan
beberapa perubahan setting atau perubahan atribut atau perubahan kategori, dan hasilnya
dicatat. Kemudian data yang akan diproses secara sama dengan model CART, kemudian
hasilnya dibandingkan.

Evaluasi dan Validasi
Evaluasi dan validasi dilakukan dengan mengamati hasil prediksi dibandingkan dengan data
awal yang diolah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung rata-rata error yang terjadi
melalui besaran akurasi (Precision and Recall). Semakin besar akurasi menyatakan semakin
dekat nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Dengan demikian dapat diketahui tingkat akurasi
algoritma C4.5, dan akan dibandingkan dengan tingkat akurasi CART.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Eksperimen dan Pengujian Model/Metode
Untuk dataset lengkap, disimulasi dengan menggunakan rapidminer. Data yang akan
dipergunakan untuk pengujian sebagaimana Tabel 4.1, namun sehubungan label harus berupa
polynomial, maka attribut poin akan dikategori dan diberi nama atribut Potensi Bermasalah.
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Tabel 4.1 Sample Data Awal
NIS
5296
5301
5302
5304
5306
5309
5311
5312
5316
5319
5320
5324
5326
5327
5328

L/P
L
L
P
L
P
L
L
L
P
L
L
P
P
P
P

KELAS
XII.IPS
XII.IPS
XII.Agama
XII.Agama
XII.IPA
XII.Agama
XII.IPS
XII.IPS
XII.Agama
XII.IPS
XII.Agama
XII.IPA
XII.Agama
XII.IPS
XII.IPA

ASAL SEKOLAH
MAKASSAR
BANJAR TIMUR
BANJAR SELATAN
BANJAR TENGAH
BANJAR TIMUR
BANJAR SELATAN
BANJAR SELATAN
KERTAK HANYAR
BANJAR SELATAN
BANJAR TIMUR
BANJAR TENGAH
BANJAR TIMUR
BANJAR TIMUR
BANJAR TIMUR
BANJAR TENGAH

Pendidikan Ayah Pendidikan Ibu Umur Ayah Umur Ibu
49
48
S3
S2
55
49
SD
SD
52
45
S1
S2
44
43
S1
SLTA
SLTA
SLTA
53
51
40
38
S1
S1
40
43
SD
SD
44
47
S1
S1
38
36
SD
SLTA
57
50
D3
D3
50
43
SLTP
SLTA
S1
D2
47
48
54
43
SD
SLTP
47
45
SD
SLTP
S1
S1
43
40

Pekerjaan Ayah
PNS
Tani
PNS
Lainnya
Swasta
Lainnya
Lainnya
PNS
Tidak Bekerja
Lainnya
Sopir/Kondektur
Swasta
Lainnya
Lainnya
Swasta

Pekerjaan Ibu
PNS
Lainnya
PNS
IRT
IRT
Lainnya
IRT
PNS
IRT
Lainnya
Lainnya
PNS
IRT
IRT
bidan

POIN
75
0
0
0
0
20
0
0
5
0
0
0
0
0
30

Setelah disimulasi data tersebut, menghasilkan akurasi 38,83%. Akurasi ini masih jauh dari
yang harapkan (Gambar 4.5).

Gambar 4.1 Akurasi prediksi berdasarkan Tabel 4.1
Jika data hanya melibatkan Pendidikan Ayah, Pendidikan Ibu dan Pekerjaan Ibu, sebagaimana
ditampilkan dalam Tabel 4.2, akan menghasilkan akurasi 62,96% dengan bentuk pohon
keputusan sebagaimana Gambar 4.2.
Sebaliknya jika Pendidikan Ayah dan Pendidikan Ibu tidak disertakan, lalu dilakukan
kombinasi atribut yang lain, hasil akurasi masih di bawah 62%. Melibatkan kembali atribut
Kelas dan Asal Sekolah, memberikan akurasi hanya 62,61%.
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Tabel 4.2 Sample Data dengan 3 buah atribut

Gambar 4.2 Pohon Keputusan Hasil Tabel 4.2
Jika potensi yang sebelumnya 4 kategori, rapikan hanya menjadi 3 kategori: Besar(poin>59),
Sedang(Poin, 20-59) dan Kecil (Poin<20), sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3, maka akurasi
naik menjadi 86,13% (Gambar 4.3)
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Tabel 4.3 Sample Data Modifkasi Potensi Bermasalah

Gambar 4.3 Akurasi dan Pohon Keputusan Hasil Tabel 4.3
Jika Atribut Pekerjaan Ibu pada Tabel 4.3 tidak disertakan, akurasi naik menjadi 88,13%. Jika
Atribut Asal sekolah yang tidak disertakan, Akurasi menjadi 88,40%. Jika keduanya tidak
disertakan, akurasi tetap 88,40%.
Jika Pendidikan Ayah tidak disertakan, akurasi 87,60%. Sebaliknya, jika Pendidikan Ibu yang
tidak disertakan, 86,40%. Jika keduanya tidak disertakan, akurasi malah naik ke 88,13%.
Pada kombinasi atribut yang lain, akurasi tidak melebihi 88,13%. Selain itu, jika atribut yang
digunakan: Pendidikan Ayah, Pendidikan Ibu, dan Pekerjaan Ibu, walaupun akurasi 88,40%,
sebenarnya yang berpengaruh hanya Pendidikan Ayah dan Pekerjaan Ibu, sebagaimana terlihat
pada pohon keputusan pada Gambar 4.4.
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Gambar 4.4 Pohon Keputusan Hasil Modifikasi Tabel 4.3.

Evaluasi dan Validasi Hasil
Jadi untuk hasil akurasi terbaik, 88,57% hanya melibatkan Pendidikan Ayah dan Pekerjaan Ibu.
Untuk hasil terbaik lainnya yaitu 88,40% dengan pelibatan lebih banyak atribut: Pendidikan
Ayah, Pendidikan Ibu, Pekerjaan Ayah dan Pekerjaan Ibu. Sedangkan bila menambahkan
Asal Sekolah, akurasi yang didapatkan 86,13%. Jadi dapat simpulkan bahwa peran ibu sangat
besar. Ibu yang bekerja, membuat waktu untuk bersama dan memperhatikan anak menjadi
berkurang, sehingga anak berpotensi untuk bermasalah. Hasil ini sejalan dengan penelitian
sebelumnya(Susabda, 1998)(Nurhidayah, 2008).
Hasil terbaik Algoritma Decision Tree C4.5 (Gambar 4.5) dievaluasi dan dibandingkan dengan
terbaik Algoritma CART (Gambar 4.6).

Gambar 4.5 Nilai Akurasi C4.5

Gambar 4.6 Nilai Akurasi CART

Terlihat bahwa dalam kasus ini, hasil algoritma C4.5 lebih baik namun tidak berbeda terlalu
jauh dengan algoritma CART.

Implikasi dan Penelitian
Data hasil perbandingan tersebut didapati bahwa Algoritma Decision Tree C4.5 dapat
memprediksi siswa berpotensi bermasalah. Algoritma C4.5 hanya sedikit lebih akurat dari
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pada Algoritma CART.
Dengan adanya penerapan model klasifikasi C4.5 ini diharapkan mampu memberikan solusi
bagi guru BK dan dapat membantu MAN 2 Model Banjarmasin dalam membimbing dan
mengarahkan siswa sehingga peluang untuk sukses, dalam pendidikan selama di MAN
maupun pada jenjang selanjutnya, semakin besar.

5. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil eksperimen dan evaluasi yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:
Algoritma Decision Tree C4.5 dapat diterapkan untuk prediksi siswa berpotensi bermasalah
dengan tingkat akurasi 88,57 %. Hasil akurasi terbaik, 88,57% hanya melibatkan Pendidikan
Ayah dan Pekerjaan Ibu. Untuk hasil terbaik lainnya yaitu 88,40% dengan pelibatan lebih
banyak atribut: Pendidikan Ayah, Pendidikan Ibu, Pekerjaan Ayah dan Pekerjaan Ibu.
Sedangkan bila menambahkan Asal Sekolah, akurasi yang didapatkan 86,13%. Dalam prediksi
siswa berpotensi bermasalah, akurasi Algoritma C4.5 lebih baik dari pada Algoritma CART,
walaupun tidak berbeda terlalu jauh.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan model ini dapat membawa efek positif dalam proses
deteksi dini siswa berpotensi bermasalah, namun terdapat beberapa hal yang perlu disarankan
bagi pengembangan penelitian ini antara lain, perlu dilakukan pengujian data dengan
mengaitkan dengan prestasi belajar siswa. Selain itu, dapat dilakukan kombinasi dengan
metode algoritma lain, yang dapat melakukan seleksi atribut, sehingga atribut yang disertakan
dalam pengujian, sungguh berkaitan pengujian data yang ada sehingga bisa didapat tingkat
akurasi yang lebih baik lagi.
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DEFRAGMENTING STRUKTUR BERPIKIR MELALUI
PEMETAAN KOGNITIF UNTUK MEMPERBAIKI
KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN
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Abstract: Word problems are still considered as difficult problems to some students so
many of them commit some mistakes in solving those problems. Mistakes are often made
by students in solving word problems of cuboid material. The purpose of this study is to
obtain a description of defragmenting thinking structure through cognitive mapping to
correct students’ mistakes in solving word problems of cuboid materials. This study used
qualitative approach that involved the ninth grades of SMPN 6 Panajam Paser Utara who
had learnt about geometry of flat side. The students were given the word problems of
cuboid materials, then six of them were taken as the subjects of this study; two low-ability
students, two medium-ability students, and two high-ability students. The data was taken
using think-out-loud (TOL) method, or often called as think aloud. Then, the data were
decoded and made as the basis to describe the process of defragmenting.
Key terms: Defragmenting, students mistakes, word problems of cuboid materials
Abstrak. Soal cerita masih merupakan soal yang sulit bagi siswa sehingga banyak siswa
yang masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikannya. Kesalahan juga
sering dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi balok. Penelitian
ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi defragmenting struktur berpikir melalui
pemetaan kognitif untuk memperbaiki kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita
materi balok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada
Siswa kelas IX SMPN 6 Penajam Paser Utara yang sudah menempuh materi bangun
ruang sisi datar. Siswa diberikan soal cerita materi balok kemudian diambil 6 orang
yang dijadikan sebagai subjek penelitian dengan rincian 2 siswa berkemampuan rendah,
2 siswa berkemampuan sedang, dan 2 siswa berkemampuan tinggi. Pengambilan data
dilakukan dengan metode think-out-loud (TOL) atau sering disebut think aloud. Data
yang diperoleh kemudian dikodekan dan dijadikan dasar untuk menggambarkan proses
defragmenting yang dilakukan.
Kata Kunci: Defragmenting , Kesalahan Siswa, Soal Cerita Materi Balok.

Penguasaan kemampuan menyelesaikan soal matematika dalam bentuk cerita sangat penting
bagi siswa, tetapi pada kenyataannya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan. Adapun
selama ini usaha guru di kelas untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita
telah dilakukan, selain dengan memberi porsi soal cerita yang lebih banyak, juga mencoba
menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Namun demikian masih banyak siswa
yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Budiyono (2008) menyatakan
bahwa soal cerita masih merupakan soal yang cukup sulit bagi sebagian siswa.
Menurut Orton (2006) bukan masalah mudah untuk menjelaskan kesulitan siswa mengenai
soal cerita begitu juga tentang cara meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal
cerita. Sementara Gooding (2009) menyatakan bahwa kesulitan siswa dalam menyelesaikan
soal cerita di antaranya adalah membaca dan memahami, bagaimana membaca semua informasi,
informasi yang mengganggu perhatian, membayangkan konteks, menulis kalimat matematika,
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penghitungan, dan menerjemahkan jawaban. Pendapat serupa juga disampaikan Touhima dkk
(2008) yang menyatakan adanya hubungan kuat antara kemampuan menyelesaikan soal cerita
dengan kemampuan membaca dan memahami soal.
Selanjutnya hasil interview guru bidang studi matematika kelas VIII SMPN 6 Penajam Paser
Utara, Catur Fatmawati, S.Pd pada September 2014 menjelaskan kesulitan siswa menyelesaikan
soal cerita antara lain: (1) memahami soal, (2) membuat rencana, (3) pengetahuan prasyarat,
(4) tidak bisa menyatakan alasan dan (5) penghitungan. Geometri ruang sebagai salah satu
materi yang diajarkan pada jenjang SMP, walaupun telah diajarkan sejak SD namun ternyata
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal dimensi tiga masih rendah. Sebagai contoh,
siswa kesulitan menyelesaikan soal bangun ruang dalam bentuk soal cerita.
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Penajam Paser Utara pada
tanggal 11 Oktober 2014, bahwa siswa masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan
soal cerita pada materi bangun ruang sehingga jawaban yang dihasilkan pun belum benar.
Pada studi pendahuluan peneliti memberikan soal cerita ‰Diketahui bagian dalam bak mandi
berbentuk balok dengan ukuran panjang dua kali ukuran lebarnya sedangkan ukuran tingginya
sama dengan tiga kali ukuran lebarnya. Jika luas permukaan dalam bagian dalam bak mandi
adalah 79.200 cm2, hitunglah volume bagian dalam bak mandi tersebut (nyatakan dalam
liter)‰. Adapun bentuk kesalahan siswa adalah ketika diberi soal antara lain seperti Gambar 1,
yaitu kesalahan siswa dalam menuliskan apa yang diketahui dari soal cerita yang diberikan.
Gambar 2, yaitu kesalahan siswa dalam memahami konsep. Juga terlihat seperti Gambar 3,
yaitu kesalahan siswa dalam melakukan operasi perkalian aljabar.

Gambar 1. Kesalahan Siswa dalam Menuliskan yang Diketahui

Gambar 2. Siswa dalam Memahami Konsep

Gambar 3. Siswa dalam Melakukan Operasi Perkalian Aljabar
Dari studi pendahuluan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa masih mengalami kesalahan
dalam menyelesaikan soal cerita pada materi balok. Subanji (2013) menemukan bahwa
kesalahan matematika siswa, antara lain terjadi dalam bentuk kesalahan mengonstruksi
konsep, kesalahan dalam bentuk berfikir pseudo benar dan pseudo salah, kesalahan dalam
analogi, kesalahan dalam bernalar logis dan kesalahan dalam menetapkan prosedur. Untuk
memperbaiki kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita ini perlu dilakukan penataan
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(defragmenting).
Defragmenting struktur berpikir siswa akan dikaji melalui pemetaan kognitif. Pemetaan
kognitif merupakan pemetaan yang berisikan metode presentasi pengetahuan personal,
kemudian dikembangkan sebagai kerangka kerja pemikiran sistem dan kajian dinamika sistem
(Basuki, 2002). Ackerman, Eden, dan Cropper (2004) menyatakan bahwa pemetaan kognitif
adalah suatu teknik yang digunakan untuk menstruktur, menganalisa, dan membuat persepsi
dari berbagai masalah. Rumate (2005) peta kognitif merupakan alat yang skematis untuk
menunjukkan arti suatu konsep berdasarkan proposisi, di mana proposisi merupakan hubungan
antara satu konsep atau informasi dengan konsep yang lain. Peta kognitif berfungsi menjadi
peta visual yang menggambarkan berbagai cara untuk mengartikan suatu konsep berdasarkan
proposisinya. Sehingga melalui peta kognitif yang dibuat oleh siswa akan memudahkan
peneliti untuk melakukan penataan (defragmenting) struktur berpikir siswa yang masih salah
dalam mengerjakan soal cerita menjadi struktur berpikir yang benar sesuai dengan struktur
masalah yang diberikan.

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkap bagaimana defragmenting struktur berpikir
melalui pemetaan kognitif untuk memperbaiki kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal
cerita pada materi balok. Data hasil penelitian ini nanti pada umumnya berupa data verbal,
namun ada juga data yang berupa bilangan-bilangan (diperoleh dari lembar jawaban siswa atas
tugas yang diberikan) yang sifatnya hanya melengkapi dan akan dipaparkan sesuai dengan
kejadian yang terjadi dalam penelitian, analisis data dilakukan secara induktif. Sesuai dengan
karakteristik yang dikemukakan di atas maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu
pendekatan kualitatif.
Penelitian ini dilakukan di SMP N 1 Penajam Paser Utara kelas IX pada semester genap tahun
pelajaran 2014/2015. Subjek ini diambil dari siswa yang sudah belajar materi balok yang
melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita pada materi balok yang diberikan
dengan mempertimbangkan kemampuan komunikasinya agar pengungkapan struktur berpikir
dapat dilakukan dengan baik. Peneliti mengambil 6 orang subjek penelitian berdasarkan tingkat
kemampuan siswa, yaitu 2 orang siswa berkemampuan tinggi, 2 orang siswa berkemampuan
sedang dan 2 orang siswa berkemampuan rendah. Penetapan kategori kemampuan matematika
siswa didasarkan pada hasil tes awal dan informasi dari guru pengajar matematika serta wali
kelas.
Dalam penelitian ini, siswa diminta untuk menyampaikan secara keras apa yang sedang ia
pikirkan (Think Out Louds), ketika menyelesaikan soal. Data dalam penelitian ini berupa
deskripsi defragmenting struktur berpikir enam orang siswa yang menjadi subjek penelitian.
Deskripsi defragmenting struktur berfikir siswa dipaparkan berdasarkan pekerjaan tertulis
dan ungkapan verbal saat proses menyelesaikan soal cerita pada materi balok yang diberikan
sebelum maupun sesudah defragmenting. Setelah diperoleh data maka peneliti menganalisis
data tersebut dengan melakukan reduksi data dan menggambarkan diagram struktur berpikir
siswa. Dari diagram struktur berpikir siswa tersebut, selanjutnya dikaji terjadinya struktur
berpikir siswa dan membandingkan dengan struktur masalah. Perubahan struktur berpikir
siswa diperoleh melalui defragmenting struktur berpikir yang dilakukan. Setelah siswa
mampu melakukan pemetaan kognitif, kemudian peneliti memberikan soal cerita yang kedua
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untuk meyakinkan bahwa proses defragmenting melalui pemetaan kognitif ini efektif. Struktur
berpikir siswa dicatat kembali untuk kemudian dibuat diagram struktur berpikir siswa setelah
dilakukan defragmenting.
Soal cerita materi balok pada penelitian ini ada 2 soal, yaitu:
Soal cerita sebelum defragmenting
1. “Pak Arman adalah seorang pengusaha ikan lele. Pada awal usahanya
Pak Arman
hanya memiliki satu kolam ikan yang berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 m, ukuran
lebar 3 m dan dalam 2 m. Usaha Pak Arman semakin berkembang sehingga membutuhkan
kolam ikan yang baru. Pak Arman ingin membuat kolam baru yang berada di samping
kolam lama dengan volume 4 kali lebih besar dari volume kolam lama. Jika tanah yang
bersisa hanya bisa dibuat kolam dengan ukuran lebar 6 m, berapa ukuran panjang dan
tinggi kolam yang dibutuhkan untuk membuat kolam baru?”
Soal cerita setelah defragmenting.
2. “Pak Leo adalah seorang pengusaha ikan Gurami. Pada awal usahanya Pak Leo hanya
memiliki satu kolam ikan yang berbentuk balok dengan ukuran panjang 6 m, ukuran lebar
4 m dan dalam 2 m. Usaha Pak Leo semakin berkembang sehingga membutuhkan kolam
ikan yang baru. Pak Leo ingin membuat kolam baru dekat kolam yang lama dengan
volume 6 kali lebih besar dari volume kolam lama. Jika tanah yang bersisa hanya bisa
dibuat kolam dengan ukuran lebar 9 m, berapa ukuran panjang dan tinggi kolam yang
dibutuhkan untuk membuat kolam baru?”

HASIL DAN PEMBAHASAN
Defragmenting yang dilakukan mengacu pada beberapa ahli seperti Wahono (2009), Maag
(2004), McKay dan Allen dan Woolfolk (dalam Selvera, 2013). Defragmenting dimaksudkan
untuk mengkaji dan memperbaiki struktur berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita
materi balok yang diadopsi berdasarkan langkah pemecahan masalah menurut Polya (1973).
Berdasarkan hasil penelitian pada pekerjaan subjek sebelum defragmenting, pada langkah
pertama memahami masalah diperoleh bahwa S3, S5 dan S6 tidak menuliskan pemisalan
pada bagian yang diketahui dan bagian yang ditanyakan. Sedangkan S1, S2 dan S4 sudah
menuliskannya, namun masih terdapat kesalahan dalam menuliskan pemisalan pada bagian
yang diketahui dan bagian yang ditanyakan, di mana S1, S2 dan S4 tidak bisa memberikan
pemisalan yang berbeda seperti memberikan tambahan indeks untuk membedakan keterangan
kolam awal dan kolam baruseperti terlihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Hasil Pekerjaan S2 Pada Bagian yang Diketahui Sebelum Defragmenting
Peneliti melakukan defragmenting yang pertama dengan meminta S2 untuk menuliskan bagian
yang diketahui dan bagian yang ditanyakan dari soal yang diberikan dan memberikan indeks
berbeda untuk membedakan keterangan pada kolam lama dan kolam baru. Setelah dilakukan
defragmenting, S2 mampu menuliskan bagian yang diketahui dan bagian yang ditanyakan dan
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S2 bisa memberikan indeks berbeda untuk membedakan keterangan pada kolam lama dan
kolam baru. Dalam hal ini, menurut Polya (1973) subjek telah memahami masalah „understand
the problem‰ seperti terlihat pada Gambar 5 berikut.

Gambar 5. Hasil Pekerjaan S2 Pada Bagian yang Diketahui Setelah Defragmenting
Dalam merencanakan cara penyelesaian, masing-masing subjek mengetahui hal pertama yang
harus dilakukan, yaitu menghitung volume kolam awal. Dalam hal ini, menurut Polya (1973)
subjek mampu membuat rencana „devise a plan‰. Namun setelah kolam awal diketahui, S1
melakukan kesalahan dalam merencanakan langkah selanjutnya. Sedangkan Subjek lain sudah
sesuai dengan struktur masalah. Langkah selanjutnya S3 dan S6 melakukan kesalahan dalam
merencanakan mencari ukuran panjang dan ukuran tinggi kolam baru dengan melakukan
trial and error. Selanjutnya S5, tidak bisa melanjutkan perencanaan penyelesaian dalam
menentukan ukuran panjang dan tinggi kolam. Sehingga S5 tidak bisa menemukan jawaban
yang benar seperti terlihat pada Gambar 6. S2 dan S4 sebenarnya sudah mempunyai rencana
yang sesuai dengan struktur masalah, namun mereka melakukan kesalahan dalam perhitungan
akhir, yaitu pada saat menentukan ukuran panjang dan tinggi kolam. S2 dan S4, berpendapat
karena ada 2 pertanyaan maka hasil perkalian antara panjang dan tinggi langsung dibagi 2 untuk
menentukan ukuran panjangnya. Seperti terlihat pada Gambar 6, S4 melakukan kesalahan
komputasi dalam pembagian.

Gambar 6. Hasil Pekerjaan S4 Untuk Memperoleh Ukuran Panjang dan Tinggi Kolam Baru
Sebelum Defragmenting
Setelah dilakukan defragmenting melalui pemetaan kognitif, masing-masing subjek membuat
alur berpikir dengan menghubungkan konsep-konsep yang diperlukan untuk menyelesaikan
soal cerita yang diberikan. Akhirnya masing-masing subjek memiliki gambaran yang lebih
luas mengenai melaksanakan rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan soal cerita.
Dalam hal ini menurut Polya (1973), subjek telah melakukan tahap „carry out the plan” atau
melaksanakan cara penyelesaian. S4 sudah mampu merencanakan dan menyelesaikan soal
cerita dengan benar, seperti terlihat pada Gambar 7.
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Gambar 7. Hasil Pekerjaan S4 Untuk Memperoleh Ukuran Panjang dan Tinggi Kolam Baru
Setelah Defragmenting
Setelah melaksanakan rencana, langkah selanjutnya adalah memeriksa kembali jawaban. Pada
langkah ini, S3 dan S6 sudah melakukan pengecekan kembali terhadap jawaban yang sudah
diperoleh. Namun untuk S1, S2, S4 dan S5 tidak melakukan pengecekan kembali terhadap
jawaban yang diperoleh, untuk itu dilakukan defragmenting. Peneleti melakukan defragmenting
dengan meminta Subjek untuk mengecek kembali jawaban yang diperoleh dengan mengambil
pasangan bilangan pada tabel kemudian mencocokkan hasil
dengan
. Setelah defragmenting, Subjek mampu mengambil salah satu pasangan dari p2 dan
t2 yang telah diperoleh dan mensubtitusikannya ke
dan mencocokkannya
dengan hasil
. Dalam hal ini menurut Polya (1973), subjek telah melakukan tahap
looking back atau mengecek kembali terhadap jawaban yang sudah ditemukan.
Defragmenting struktur berpikir yang dilakukan peneliti berhasil dalam memperbaiki kesalahan
siswa dari struktur berpikir yang kurang lengkap dan salah menjadi struktur berpikir yang
benar. Ini terlihat seperti pada Diagram 1,yaitu struktur berpikir S5 masih kurang lengkap
dan salah jika dibandingkan dengan struktur masalah yang dibuat peneliti. Setelah dilakukan
defragmenting, struktur berpikir S5 seperti pada Diagram 2, sudah sesuai dengan struktur
masalah.

Diagram 1. Struktur Berfikir S5 dalam Menyelesaikan Soal Cerita Nomor 1 Sebelum
Defragmenting dan Struktur Masalah
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Diagram 2. Struktur Berfikir S5 dalam Menyelesaikan Soal Cerita Nomor 1 Setelah
Defragmenting
Keefektifan defragmenting yang dilakukan oleh peneliti ditunjukkan oleh tertatanya struktur
berpikir masing-masing subjek dalam menyelesaikan soal cerita materi balok nomor 2. S3
mampu menyelesaikan soal cerita yang diberikan dengan baik, dimulai dari menuliskan
bagian yang diketahui dan bagian yang ditanyakan dengan memberikan pemisalan yang
berbeda, yaitu menambahkan indeks pada masing-masing pemisalannya. Kemudian mampu
merencanakan penyelesaian dan melaksanakan rencana tersebut tanpa keraguan dan berhasil
menemukan jawaban yang benar sesuai dengan struktur masalah yang dibuat peneliti. Selain
itu S3 mampu meyakinkan jawaban yang diperoleh dengan melakukan pengecekan kembali,
seperti terlihat pada Gambar 8.
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Gambar 8. Hasil Pekerjaan S3 Setelah Defragmenting
Menurut Wahono (2009) setelah dilakukan defragmentasi, semua data yang terdefrag akan
saling terhubung dan tertata sehingga memudahkan untuk mengambil dan menjelaskan setiap
data yang dipanggil. Indikator efektifnya defragmenting yang dilakukan oleh peneliti dan
tampak pada subjek adalah subjek mampu mengingat, menjelaskan, dan memahami materi
atau konsep yang diperlukan untuk menyelesaikan soal cerita, subjek mampu membuat
hubungan setiap konsep yang diperlukan yang terkait dengan soal cerita yang diberikan, dan
ketiga subjek mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dan menemukan jawaban
yang benar.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesalahan siswa
dalam menyelesaikan soal cerita materi balok diawali dengan kesalahan siswa dalam proses
memahami soal cerita. Kemudian kesalahan prosedural yang dibuat oleh siswa dalam
menentukan ukuran panjang dan tinggi kolam baru. Kesalahan siswa yang lain terjadi
dalam melakukan operasi perkalian dan pembagian, karena siswa terbiasa dengan soal yang
memerlukan satu jawaban sehingga siswa tidak mencoba untuk mencari kemungkinan adanya
jawaban lain. Selain itu siswa tidak terbiasa untuk melakukan pengecekan ulangi terhadap
jawaban yang diperoleh.
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Adapun defragmenting yang dilakukan peneliti untuk memperbaiki kesalahan siswa tersebut,
yaitu: 1) Meminta S1 untuk menuliskan bagian yang diketahui dan bagian yang ditanyakan
dari soal yang diberikan dan memberikan indeks berbeda untuk membedakan keterangan pada
kolam lama dan kolam baru; 2) Meminta S1 untuk mengingat kembali tentang cara menghitung
dan
volume, kemudian meminta S1 menentukan volume kolam awal
volume kolam baru
; 3) Meminta S1 untuk mensubtitusikan hasil V2 dan l2 ke
rumus volume kolam baru
; 4) Meminta S1 menyelesaikan
dengan bantuan tabel; 5) Meminta S1 untuk mengecek kembali jawaban yang diperoleh dengan
mengambil pasangan bilangan pada tabel kemudian mencocokkan hasil
dengan
.
Efektivitas defragmenting melalui pemetaan kognitif dapat ditunjukkan dengan: 1) siswa
mampu mengingat, menjelaskan, dan memahami materi atau konsep yang diperlukan untuk
menyelesaikan soal; 2) siswa mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dan
memberikan jawaban yang benar. Defragmenting selain dapat memperbaiki kesalahan siswa,
juga dapat merestrukturisasi struktur berpikir siswa menjadi struktur berpikir yang benar.
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
BERBASIS MODEL DISCOVERY LEARNING
BERBANTUAN AUTOGRAPH UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN
MATEMATIS DAN KETERAMPILAN SOSIAL SISWA
SMK
Fairus
SMK Negeri 6 Langsa, Ahmad Yani Paya Bujok Seulemak Langsa; iyutjewel@yahoo.
com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu produk berupa perangkat
pembelajaran matematika dengan model Discovery Learning berbantuan Autograph
untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan keterampilan sosial siswa
SMK. Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk kelas XI SMK Negeri 6 Langsa
yang meliputi : rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kegiatan siswa, buku
siswa, media pembelajaran dan tes hasil belajar. Jenis penelitian ini adalah penelitian
pengembangan oleh Thiagarajan, Semmel dan Semmel. Tahap Dissaminate dilakukan
dengan disain Quasi Eksperimen One Group Pre-Test Post-Tes dengan teknik analisis
data statistik kuantitatif Uji t. Subjek dalam penelitian ini adalah ahli, guru, dan siswa
kelas XI SMK. Validitas perangkat pembelajaran didasarkan atas pendapat validator.
Kepraktisan didasarkan pada keterlaksanaan perangkat pembelajaran, respons guru
dan respon siswa. Keefektifan didasarkan pada: (1) Ketuntasan minimal kemampuan
penalaran matematis dan keterampilan sosial, (2) Kemampuan guru dalam mengelola
pembelajaran, dan (3) aktivitas siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat
pembelajaran dengan model Discovery Learning berbantuan Autograph ini telah valid,
praktis, dan efektif. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini
masih dapat implementasi secara luas.
Kata Kunci: Perangkat pembelajaran, Kemampuan penalaran, Keterampilan sosial,
Autograph
1.

Pendahuluan

Tujuan pembelajaran matematika telah dirumuskan oleh NCTM (2000:4) dan KTSP pada
Permen Nomor 22 (2006:346) mengatakan bahwa: „Mata pelajaran matematika bertujuan
agar peserta didik memiliki kemampuan: (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan
keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat,
efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) Memecahkan masalah yang meliputi
kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menafsirkan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh, (3) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dan membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan
dan pernyataan matematika, (4) Mengkomunikasikan gagasan dan simbol, tabel, diagaram,
atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (5) Memiliki sikap menghargai
kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat
dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
Penekanan yang diberikan KTSP tersebut kiranya sudah tepat mengingat rendahnya
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kompetensi anak Indonesia dalam penalaran. Data penelitian yang dilakukan oleh The Trends in
International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 1999 dan 2003 memperlihatkan
Skor rataan yang diperoleh siswa SMP kelas 8 Indonesia adalah 403 dan 411(Gonzales dalam
Napitupulu 2008: 168). Nilai yang tentu masih jauh dari rataan internasional sebesar 467
untuk tahun 2003. Skor khusus untuk aspek penalaran adalah 406 (Mullis dalam Napitupulu
2008: 168). Pun angka ini jauh sangat berarti di bawah skor rataan internasional yakni 467.
Bila dirujuk ke benchmark yang dibuat TIMSS (Mullis dan Martin dalam Napitupulu 2008:
168) maka nilai tersebut masuk pada kategori rendah dan bermakna siswa kita hanya memiliki
sejumput pengetahuan dasar.
Sebagaimana halnya kemampuan penalaran matematis, keterampilan sosial siswa juga
masih rendah (Kadir dalam Minarni, 2012:163). Kurangnya aspek keterampilan sosial dapat
membawa dampak yang cukup signifikan dalam perjalanan hidup seseorang. Kurangnya
keterampilan sosial menyebabkan sikap asosial yang ditandai oleh kecenderungan untuk
bersikap individualis (kontra kolaboratif), tidak menghargai beda pendapat, intoleran, arogan,
dan sebagainya.
Rendahnya kemampuan penalaran matematis dan keterampilan sosial tersebut terjadi
dikarenakan faktor pembelajaran yang selama ini dijalankan di sekolah masih bersifat
konvensional, di mana guru belum sepenuhnya mengembangkan dan mengaplikasikan
berbagai jenis pendekatan dan model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga
proses belajar menjadi sangat membosankan dan membuat siswa menjadi tidak nyaman dan
tidak mampu berkomunikasi dengan baik sehingga kurang memberikan kesempatan pada
siswa untuk mengembangkan kemampuan penalaran matematis dan keterampila sosialnya
(Minarni, 2012: 163).
Salah satu model pembelajaran yang mampu mengembangkan penalaran matematis dan
keterampilan sosial siswa adalah melalui pembelajaran dengan model Discovery Learning
(Penemuan terbimbing), di mana menurut Bruner (dalam Arends, 2008:48) „Discovery
Learning merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman belajar aktif yang
berpusat pada siswa, yang siswanya menemukan ide-idenya sendiri dan mengambil maknanya
sendiri‰. Discovery Learning adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan
sesuatu konsep atau prinsip, yang dimaksud dengan proses mental antara lain ialah: mengamati,
mencerna, mengerti, menggolonggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur,
membuat kesimpulan dan sebagainya (Roestiyah dalam Zulfa, 2014:2).
Melalui sintak atau langkah model Discovery Learning (stimulasi, identifikasi masalah,
pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan) dapat membantu
siswa dalam proses bernalar dan menumbuhkan keterampilan sosialnya. Pada sintak stimulasi
siswa diberikan gambar berupa peristiwa sehari-hari, dengan harapan siswa aktif bertanya dan
berpartisipasi. Pada tahap identifikasi masalah (Problem statement) guru memberi kesempatan
kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan kemudian membuat hipotesis atau
dugaan sementara, dan siswa bisa bersikap tenang ketika masalah berkembang, saat berdiskusi
siswa berupaya bekerjasama dan melaksanakan tugas dan mengikuti perintah dan aturan. Pada
tahap pengumpulan data, siswa menyusun bukti dan memberikan alasan dari hipotesis atau
dugaan yang dibuatnya, dan siswa diharapkan bergabung dengan aktivitas kelompok terus
menerus. Pada tahap pengolahan data siswa melakukan manipulasi masalah matematika
dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep matematika,
diharapkan siswa tetap bekerja meskipun ada gangguan dan menyelesaikan tugas secara
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menyeluruh. Kemudian tahap terakhir adalah membuat kesimpulan dan mempresentasikannya
didepan kelas di mana siswa mampu menjelaskan hasil temuannya dengan baik, mampu
mengendalikan emosi, mengekspresikan perasaan secara tepat dan memberikan pujian kepada
teman yang lain.
Selain model atau metode pembelajaran yang mempengaruhi kemampuan matematika siswa
belum maksimal sepenuhnya ketika proses pembelajaran berlangsung, salah satu faktornya
adalah media pembelajaran yang digunakan selama ini belum berbasis TIK yaitu dengan
bantuan software Autograph. Hasil penelitian Saragih dan Vira (2012:368) menemukan bahwa
„Ketuntasan dan aktivitas belajar siswa yang memperoleh pendekatan penemuan terbimbing
berbantuan software Autograph lebih tinggi dari siswa yang memperoleh pendekatan biasa.‰
Faktor lain yang mampu mengembangkan penalaran matematis dan keterampilan sosial siswa
adalah bahan ajar atau perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Haggarty dan
Keynes (dalam Unal 2006:510) menjelaskan bahwa: „Dalam rangka memperbaiki pengajaran
dan pembelajaran matematika di kelas diperlukan usaha untuk memperbaiki pemahaman guru,
siswa, bahan yang digunakan untuk pembelajaran dan interaksi antara mereka. Agar tujuan
pembelajaran mencapai sasaran dengan baik, di samping perlu adanya pemilihan metode
dan strategi pembelajaran yang sesuai, juga diperlukan adanya pengembangan perangkat
pembelajaran yang sesuai pula dengan metode dan strategi pembelajaran yang digunakan‰.
Depdikbud (2008:8) juga menjelaskan alasan mengapa guru perlu mengembangkan bahan
ajar yakni antara lain „Ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran,
dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan
tuntutan kurikulum, artinya bahan belajar yang akan kita kembangkan harus sesuai dengan
kurikulum‰.
Dari uraian di atas, Peneliti tertarik untuk menerapkan Autograph pada pembelajaran melalui
model Discovery Learning dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang valid,
praktis, dan efektif (Nieveen,1999).

2. Metodologi Penelitian
Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan (Developmental Research). Model
pengembangan perangkat pembelajaran Thiagara jan, Semmel dan Semmel, yaitu model
4-D (define, design, develop, disseminate). Perangkat pembelajaran yang dikembangkan
adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), Media
Pembelajaran, Buku Siswa, dan Tes Hasil Belajar (THB). Model pengembangan pada
penelitian ini secara skematis digambarkan dalam bagan berikut:
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Gambar 1. Diagram Alur Modifikasi Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model
4-D (Muchayat, 2011: 202)

Subjek Penelitian
Subjek ujicoba keterbacaan (terbatas) adalah siswa kelas XI TKJ SMKN 2 langsa dengan
banyak siswa 28 orang. Subjek ujicoba lapangan pertama adalah siswa kelas XI MM1 SMKN
1 Langsa sebanyak 29 orang, dan subjek ujicoba lapangan kedua adalah siswa kelas XI MM2
SMKN 1 langsa sebanyak 25 orang Tahun Pelajaran 2014-2015.

Rancangan Uji Coba Keterbacaan
Uji coba keterbatacaan (terbatas) bermaksud untuk mengetahui kepraktisan perangkat
yang dikembangkan, maka dilakukan pengumpulan data tentang keterlaksanaan perangkat
pembelajaran serta tanggapan siswa dan guru mengenai perangkat pembelajaran.

Rancangan Uji Coba Lapangan
Rancangan uji coba lapangan yang dilakukan sebanyak dua kali. Uji coba lapangan
pertama dilakukan untuk melihat apakah perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan
sebelumnya telah efektif atau tidak. Jika pada uji coba pertama, perangkat pembelajaran
belum dikatagorikan efektif, maka dilakukan revisi perangkat yang selanjutnya dilakukan uji
coba lapangan kedua, dan seterusnya.

Pengembangan Instrumen Penelitian
2.5.1. Instrumen Validitas Perangkat Pembelajaran
Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai pendapat para ahli (validator
terdiri dari 3 dosen dan 2 guru) terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun, sehingga
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menjadi acuan atau pedoman dalam merevisi perangkat pembelajaran (RPP, LKS, Buku siswa,
Media, dan Tes Hasil Belajar). Perangkat pembelajaran dikatan valid jika memenuhi tingkat
valid (3 ª Va < 4).
2.5.2. Instrumen Kepraktisan Perangkat Pembelajaran
Instrumen kepraktisan dari perangkat pembelajaran terdiri dari lembar observasi dan angket.
Lembar observasi digunakan untuk mengamati keterlaksanaan perangkat pembelajaran,
sedangkan angket digunakan untuk mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap perangkat
pembelajaran apakah mudah dan praktis untuk digunakan. Perangkat pembelajaran dikatakan
praktis apabila: (1) rata-rata keterlaksanaan minimal berada pada kategori terlaksana (2,5 ª Rk
< 3,5), (2) rata-rata tanggapan guru minimal berada pada kategori baik (2,5 ª Rg < 3,5), dan (3)
rata-rata tanggapan siswa minimal berada pada kategori baik (2,5 ª Rs < 3,5)

Instrumen Keefektifan Perangkat Pembelajaran
Ketuntasan Belajar Siswa
Tes diberikan pada pertemuan awal (sebelum dilakukan pembelajaran) dan dipertemuan
akhir pembelajaran (setelah seluruh topik diajarkan) dan instrumen tes penalaran matematis
dan keterampilan sosial ini dikembangkan sesuai dengan indikator pembelajaran. Seorang
siswa dapat dikatakan tuntas apabila nilai siswa secara individual mencapai KKM
Selanjutnya secara klasikal bahwa suatu pembelajaran dipandang telah tuntas terdapat 85%
siswa yang mengikuti tes telah mencapai skor KKM
.
Lembar Observasi Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran
Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data tentang kemampuan guru dalam menerapkan
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran. Pengamatan dilakukan
selama pembelajaran berlangsung dan pengamatan dilakukan oleh 2 orang pengamat.
Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dikatakan efektif apabila rata-rata
kemampuan guru untuk semua pertemuan mencapai kriteria minimal cukup baik (2,50 ≤ TKG
< 3,49)
Lembar Observasi Aktivitas Siswa
Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data tentang aktivitas siswa selama berlangsungnya
pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dibuat.

3. Hasil Penelitian
Validasi perangkat pembelajaran
Hasil validasi terhadap keseluruhan perangkat pembelajaran yang dikembangkan disajikan
pada tabel 1 berikut ini:
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Tabel 1. Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran
No
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Objek yang dinilai
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Lembar Kerja Siswa (LKS)
Buku Siswa
Media Pembelajaran (Software Autograph)
Tes hasil belajar
a. Pre-Test kemampuan penalaran matematis
b. Post-Test kemampuan penalaran matematis
c. Keterampilan sosial.
Lembar keterlaksanaan perangkat pembelajaran
Lembar angket respon guru
Lembar angket respon siswa
Lembar aktivitas siswa
Lembar kemampuan guru mengelola pembelajaran

Rata-rata
validitas

Tingkat
Validasi

4,23
4,11
3,96
4,24

Sangat valid
Sangat valid
Valid
Sangat valid

3,84
3,88
4,30
4,13
4,18
3,92
4,17
3,99

Valid
Valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Valid
Sangat valid
Valid

Kepraktisan Perangkat pembelajaran
Uji keterbacaan menghasilkan data kualitas perangkat pembelajaran berupa kepraktisan
perangkat pembelajaran sebagaimana tersaji pada tabel berikut
Tabel 2. Kepraktisan Perangkat Pembelajaran
No

Aspek Kepraktisan

Rataan Skor

Kategori

1

Keterlaksanaan Perangkat Pembelajaran

3,92

Terlaksana
baik

2

Respon siswa terhadap perangkat pembelajaran

3,31

Baik

3

Respon guru terhadap perangkat pembelajaran

3,50

Sangat baik

Pada tabel 2 terlihat bahwa (1) rata-rata keterlaksanaan minimal berada pada kategori
terlaksana dengan baik (3 ª Rk < 4) (2) rata-rata tanggapan guru minimal berada pada kategori
baik (2,5 ª Rg < 3,5), dan (3) rata-rata tanggapan siswa minimal berada pada kategori baik (2,5
ª Rs < 3,5) sehingga perangkat pembelajaran yang dikembangakan dapat dikatakan praktis.

Keefektifan Perangkat Pembelajaran
Keefektifan produk pengembangan perangkat dalam penerapan model Discovery Learning
berbantuan Autograph pada pokok bahasan transformasi geometri, dapat dilihat dari 3 indikator,
yakni: 1) siswa dikatakan telah memahami konsep apabila terdapat 85% siswa yang mengikuti
tes telah memiliki kemampuan penalaran matematis minimal (º 70) dan keterampilan sosial
minimal (º 75), 2) aktivitas siswa selama kegiatan belajar memenuhi kriteria toleransi waktu
ideal yang ditetapkan, 3) kemampuan guru mengelola pembelajaran minimal berada pada
kategori cukup baik (2,50 ≤TKG< 3,49), Produk pengembangan perangkat dikatakan efektif
apabila memenuhi ketiga indikator di atas.
Berikut ini diuraikan hasil penelitian keefekti fan pengembangan perangkat pembelajaran
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1) Ketuntasan Hasil Belajar
Berdasarkan hasil uji coba lapangan pertama di kelas XI MM1 sebesar 53,17 untuk Pre-Test
dan 76,55 untuk Post-Test, dengan presentasi ketuntasan pada Pre-Test sebesar 27,59% (8
dari 29 siswa), dan presentasi ketuntasan pada Post-Test sebesar 82,76% (24 dari 29 siswa).
Dilihat dari N-Gain ternormalisasi untuk setiap siswa, diperoleh 16 dari 29 siswa (55,17%)
memiliki peningkatan kemampuan penalaran matematis dalam kategori sedang, 7 siswa
dalam kategori tinggi dan 6 siswa dalam kategori rendah, artinya perangkat pembelajaran
berbasis Discovery Learning berbantuan Autograph sudah memberikan kontribusi untuk
meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa kelas XI MM1. Akan tetapi ketuntasan
hasil belajar belum memenuhi kriteria ketuntasan yakni KKM
70%, siswa yang tuntas
hanya 24 dari 29 siswa (82,76%). Oleh sebab itu dilakukan kembali uji coba kedua di kelas
yang memiliki karakteristik yang sama dengan uji coba pertama.
Peningkatan kemampuan penalaran matematis jika dilihat dari tiap indikator kemampuan
penalaran matematis, peningkatan paling rendah terdapat pada aspek kemampuan menyusun
bukti, memberikan alasan terhadap suatu solusi, dilihat nilai rata-rata pretest adalah 66,78,
aspek ini lebih tinggi dari aspek yang lain sedangkan postes 71,8, maka nilai gain 0,132.
Rendahnya indikator ini disebabkan siswa kurang mampu membuat pembuktian luas segitiga
sebelum dan sesudah ditransformasi, kurang mampu menyusun pembuktian titik asal jika
diketahui hasil bayangannya. Selain itu, peningkatan kemampuan penalaran matematis paling
besar terdapat pada aspek kemampuan melakukan manipulasi matematik, artinya siswa sudah
mampu melakukan manipulasi matematik, siswa sudah memahami konsep transformasi
geometri tanpa menghapal rumus.
Untuk peningkatan kemampuan penalaran matematis secara kesuluruhan dianalisis dengan uji
t dengan Paired Samples T Test menggunakan aplikasi SPSS 15.0, diperoleh nilai signifikansi
(sig) adalah 0,000 artinya terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan
penalaran matematis dengan menggunakan perangkat pembelajaran model Discovery Learning
berbantuan software Autograph pada materi transformasi geometri di kelas XI MM1 SMK N
1 Langsa.
Sedangkan untuk rata-rata skor keterampilan sosial pada uji coba lapangan pertama sebesar
63,36 untuk Pre-Test dan 78,75 untuk Post-Test, dengan presentasi ketuntasan pada Pre-Test
sebesar 41,38% (12 siswa dari 29 siswa), dan presentasi ketuntasan pada Post-Test sebesar
79,31% (23 siswa dari 29 siswa). Dilihat dari N-Gain ternormalisasi untuk setiap siswa,
diperoleh 19 dari 29 siswa (65,52%) memiliki peningkatan kemampuan penalaran matematis
dalam kategori sedang, 10 siswa dalam kategori rendah (34,48%), artinya perangkat
pembelajaran berbasis Discovery Learning berbantuan Autograph sudah memberikan
kontribusi untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas XI MM1. Akan tetapi
ketuntasan hasil belajar belum memenuhi kriteria ketuntasan yakni KKM
75%, siswa
yang tuntas hanya 12 dari 29 siswa (41,38%). Oleh sebab itu dilakukan kembali uji coba
kedua di kelas yang memiliki karakteristik yang sama dengan uji coba pertama.
Untuk peningkatan keterampilan sosial pada uji coba pertama secara keseluruhan dianalisis dengan
uji t dengan Paired Samples T Test menggunakan aplikasi SPSS 15.0, diperoleh nilai signifikansi
(sig) adalah 0,000 artinya terdapat peningkatan yang signifikan terhadap keterampilan sosial dengan
menggunakan perangkat pembelajaran model Discovery Learning berbantuan software Autograph
pada materi transformasi geometri di kelas XI MM1 SMK N 1 Langsa.
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Pada uji coba lapangan kedua di kelas XI MM2 rata-rata skor kemampuan penalaran matematis
sebesar 56,52 untuk Pre-Test dan 80,52 untuk Post-Test, dengan presentasi ketuntasan pada
Pre-Test sebesar 28,00% (7 siswa dari 25 siswa), dan presentasi ketuntasan pada Post-Test
sebesar 88,00% (22 siswa dari 25 siswa). Dilihat dari N-Gain ternormalisasi untuk setiap
siswa, diperoleh 20 dari 25 siswa (80,00%) memiliki peningkatan kemampuan penalaran
matematis dalam kategori sedang, 5 siswa dalam kategori tinggi (20,00%), artinya perangkat
pembelajaran berbasis Discovery Learning berbantuan Autograph sudah memberikan
kontribusi untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa kelas XI MM2.
Ketuntasan hasil belajar pada uji coba kedua sudah memenuhi kriteria ketuntasan yakni
KKM 70%, siswa yang tuntas 22 dari 25 siswa (88,00%). Hasil temuan ini senada dengan
penelitian yang dilakukan oleh Zulfa (2014:3) yang menyimpulkan bahwa kemampuan
penalaran matematis siswa yang diajar menggunakan metode penemuan terbimbing
(Discovery Learning) lebih baik daripada yang diajar secara konvensional pada kelas XI
IPA SMAN 1 Padang Panjang. Bila dilihat dari karakteristik model Discovery Learning
yang digambarkan oleh Veermans (dalam Rahman, 2014:36) bahwa proses pembelajaran
penemuan terdiri dari orientasi, menyusun hipotesis, menguji hipotesis, membuat kesimpulan
dan mengevaluasi (mengontrol). Hal ini menunjukkan bahwa model Discovery Learning
berpotensi meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa.
Untuk peningkatan kemampuan penalaran matematis pada uji coba kedua secara kesuluruhan
dianalisis dengan uji t dengan Paired Samples T Test menggunakan aplikasi SPSS 15.0,
diperoleh nilai signifikansi (sig) adalah 0,000 artinya terdapat peningkatan yang signifikan
terhadap kemampuan penalaran matematis dengan menggunakan perangkat pembelajaran
model Discovery Learning berbantuan software Autograph pada materi transformasi geometri
di kelas XI MM2 SMK N 1 Langsa.
Sedangkan untuk rata-rata skor keterampilan sosial pada uji coba lapangan kedua sebesar
67,63 untuk Pre-Test dan 81,95 untuk Post-Test, dengan presentasi ketuntasan pada Pre-Test
sebesar 40,00% (10 siswa dari 25 siswa), dan presentasi ketuntasan pada Post-Test sebesar
88,00% (22 siswa dari 25 siswa). Dilihat dari N-Gain ternormalisasi untuk setiap siswa,
diperoleh 19 dari 25 siswa (76,00%) memiliki peningkatan kemampuan penalaran matematis
dalam kategori sedang, 4 siswa dalam kategori tinggi (16,00%) dan 2 siswa dalam kategori
rendah (8,00%), artinya perangkat pembelajaran berbasis Discovery Learning berbantuan
Autograph sudah memberikan kontribusi untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa
kelas XI MM2. Ketuntasan hasil belajar pada keterampilan sosial sudah memenuhi kriteria
ketuntasan yakni KKM 75, siswa yang tuntas 22 dari 25 siswa (88,00%).
Untuk peningkatan keterampilan sosial pada uji coba kedua secara keseluruhan dianalisis
dengan uji t dengan Paired Samples T Test menggunakan aplikasi SPSS 15.0, diperoleh
nilai signifikansi (sig) adalah 0,000 artinya terdapat peningkatan yang signifikan terhadap
keterampilan sosial dengan menggunakan perangkat pembelajaran model Discovery Learning
berbantuan software Autograph pada materi transformasi geometri di kelas XI MM2 SMK
N 1 Langsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan sosial siswa yang diajar
dengan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis model Discovery Learning berbantuan
Autograph lebih baik dari pada siswa yang diajar secara konvensional. Hal ini senada dengan
hasil penemuan Minarni (2013: 172) yang menyimpulkan bahwa keterampilan sosial siswa
yang mendapat pendekatan PBL lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran biasa.
Dengan demikian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis model Discovery
Learning berbantuan Autograph berpotensi meningkatkan keterampilan sosial siswa.
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2) Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran
Pada uji coba pertama diperoleh hasil nilai rerata 3,46 berada pada kategori „cukup baik‰ (2,50
- 3,49) sedangkan kriteria keefektifan perangkat pada kategori „baik‰, sehingga kemampuan
guru mengelola pembelajaran belum efektif. Pengamat pertama memberikan penilaian cukup
baik pada tahap pendahuluan dan penutup, pada kegiatan ini pengamat memberikan penilain
cukup baik dan baik, sedangkan pada pengamat kedua sebagian besar memberikan penilain
baik, dari penilain kedua pengamat, penilaian cukup baik terdapat pada aspek apersepsi,
mengarahkan siswa untuk duduk berkelompok, Verification (pembuktian), Generelization
(menarik kesimpulan/generelisasi), mengkomunikasikan materi pembelajaran selanjutnya,
dan pengelolaan waktu. Penilain sangat baik terlihat pada aspek memberikan penghargaan
kepada siswa.
pada uji coba kedua diperoleh skor 4,085 berada pada kategori „baik‰ (3,50 - 4,49).
Kriteria keefektifan perangkat pada kategori „baik‰, sehingga kemampuan guru mengelola
pembelajaran sudah efektif. Bila ditinjau dari teori belajar yang ada, hasil penelitian di atas
sangatlah beralasan. Model pembelajaran Discovery Learning mengikuti apa yang dikemukan
oleh Vygotsky (Arends, 2008: 47) yang memberikan penekanan pada scaffolding, yaitu
memberikan sejumlah besar bantuan berupa pertanyaan ketika terjadi kemacetan (stagnasi
berpikir), kemudian mengurangi bantuan tersebut secara bertahap dan memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia
dapat melakukannya.

Aktivitas Siswa
Bila ditinjau dari aktivitas siswa, diperoleh untuk setiap pertemuan aktivitas siswa berada
pada kriteria batasan keefektifan pembelajaran, untuk aktivitas siswa masuk kategori efektif.
Dari semua hasil yang diperoleh pada uji coba pertama disimpulkan bahwa perangkat
pembelajaran belum efektif karena ketutasan belajar belum mencapai KKM 70, sehingga
dilakukan uji coba lapangan kedua.
Pada uji coba lapangan kedua aktivitas siswa diperoleh untuk setiap pertemuan aktivitas siswa
berada pada kriteria batasan keefektifan pembelajaran, untuk aktivitas siswa masuk kategori
efektif. Dari semua hasil yang diperoleh pada uji coba kedua disimpulkan bahwa perangkat
pembelajaran sudah efektif.
Bila dikaitkan aktivitas siswa dalam proses penerapan model Discovery Learning dengan teori
Piaget (Suparno, 1991:87) menyatakan bahwa interaksi sosial, dalam kegiatan belajar baik
dengan teman-teman satu kelompok maupun di luar kelompok mempunyai pengaruh besar
dalam pemikiran anak. Melalui interaksi ini, anak akan dapat membandingkan pemikiran
dan pengetahuan yang telah dibentuknya dengan pemikiran dan pengetahuan orang lain.
Pada bagian lain Jhon Dewey (Trianto, 2009: 91) menjelaskan belajar penemuan adalah
interaksi antara stimulus dengan respons, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan
lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah,
sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga
masalah itu pemecahannya dengan baik. Hal ini senada dengan hasil penelitian Istiana
(2015:72) dan Supriyanto (2014:174) yang menemukan bahwa model Discovery Learning
dapat meningkatkan aktivitas belajar.
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4. Kesimpulan dan Saran
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa
simpulan, yaitu: 1) Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan model
Discovery Learning berbantuan Autograph adalah valid, praktis, dan efektif. (2) Perangkat
pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan
Autograph dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan keterampilan sosial
siswa SMK Negeri 1 Langsa.

Saran
Berdasarkan simpulan penelitian di atas, adapun beberapa saran-saran yang perlu diperhatikan,
yaitu: 1) Produk prangkat pembelajaran (RPP, LKS, Buku Siswa, Media Pembelajaran,
dan THB) yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai alternatif perangkat pembelajaran dan
dapat dikembangkan lagi. 2) Peneliti sebaiknya benar-benar melakukan persiapan seperti
memastikan ketersediaan fasilitas laboratorium komputer yang benar-benar dapat dipakai pada
saat penelitian, sebelum melakukan penelitian, peneliti menginstal terlebih dahulu software
Autograph ke dalam seluruh komputer yang akan digunakan dalam penelitian, melatih siswa
dalam menggunakan menu yang terdapat dalam Autograph sebelum melakukan penelitian
agar tidak terjadi kendala pada saat melakukan penelitian.
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
UNTUK MENINGKATAN KEMAMPUAN GURU
PRODUKTIF MELALUI IN HOUSE TRAINING DI SMK
NEGERI 1 LHOKSEUMAWE
Fauziah 1)
1)

Disdikpora, JL.StasionTunas Bangsa Mon Geudong Kota Lhokseumawe; fauziah.ridwan@ymail.com

Abstrak. Adanya guru yang belum mampu mengembangkan perangkat pembelajaran
yang sesuai dengan tuntutan, karena kurangnya pengetahuan, pendidikan, pelatihan dan
diklat yang di berikan baik tingkat Kota/ Kabupaten, Provinsi maupun Tingkat Nasional.
Dengan adanya In House Training maka guru dapat menyiapkan atau menyusunya dengan
baik dan sempurna sesuai dengan pencapaian instrumen dari pengawas sekolah. Hipotesis
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran
dapat meningkatan kemampuan guru melalui In House Training Di SMK Negeri 1
Lhokseumawe. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Kejuruan
SMK Negeri 1 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2014/2015. Sedangkan sampel penelitian
yaitu SMK Negeri 1 Lhokseumawe dengan jumlah 18 guru tersedia secara acak (dengan
teknik random sampling). Instrumen dalam penelitian ini berupa quisioner, instrumen
perangkat pembelajaran, hal ini untuk mengukur peningkatan kemampuan guru dalam
pengembangan perangkat pembelajaran. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui IHT,
diperoleh pada siklus I (83,34%) dengan kategori baik dan pada siklus ke II meningkat
sampai dengan 100% dengan kategori sangat baik. Sehingga mendapatkan respon dari
guru sangat positif terhadap kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran melalui
In House Training.Saran dalam penelitian ini bagi guru sangat bermanfaat dan terus
dilaksanakan setiap setahun sekali, supaya guru dapat menyusun perangkat pembelajaran
sehingga proses PBM akan berjalan lebih efektif. Akhirnya penulis mengucapkan terima
kasih kepada rekan-rekan guru semua yang telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam
penelitian ini. Kepada Kepala SMK Negeri 1 Lhokseumawe yang telah memberikan
ruang dan waktu kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini serta kepada
rekan-rekan guru yang telah bersedia memberikan dukungannya sebagai guru observer
saat berlangsungnya penelitian.
Kata Kunci : Pengembangan, Perangkat Pembelajaran, In Hause Training

I. PENDAHULUAN
LatarBelakang
Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat mencapai tujuan dengan mudah
dan menyenangkan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dilakukan
sesuai dengan rencana pembelajaran yang sistematis. Hal tersebut tentu dapat terlaksana jika
didukung oleh suasana kelas yang kondusif, keaktifan dan kreatifitas guru serta motivasi siswa
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
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Guru dikatakan tidak saja sebagai pengajar tetapi pendidik dan sekaligus sebagai pembimbing
yang memberikan penghargaan dan menuntut siswa dalam belajar. Untuk meningkatkan
kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, maka guru diharapkan mampu
menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan mampu mengelola kelas. Guru adalah
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik dan mengevaluasi peserta didik, pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Sementara pegawai dunia pendidikan merupakan bagian dari tenaga kependidikan, yaitu
anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan
pendidikan.
Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa penyusunan perangkat pembelajaran yang tepat akan
berdampak positif dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Namun kenyataan yang ada di
SMK kota Lhokseumawe menunjukkan hal yang terbalik. Dari hasil supervisi yang menunjukan
bahwa 60% guru SMK kota Lhokseumawe masih dominan dalam menggunakan administrasi
pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa dan situasi dalam kelas, faktor
yang menyebabkan guru belum mampu melaksanakan penyusunan perangkat pembelajaran
dengan tepat dikarenakan kemampuan menyusun administrasi perangkat pembelajaran belum
optimal, bahkan ada yang belum siap. Penyusunan perangkat pembelajaran sangat penting,
karena perencanaan yang baik berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
Dari latar belakang masalah di atas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul
„Pengembangan Perangkat Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan Guru MelaluiIn
Hause Training di SMK se Kota Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2014 / 2015‰.

RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:
„Apakah Pengembangan Perangkat Pembelajaran dapat Meningkatkan Kemampuan Guru
Melalui In Hause Training di SMK se Kota Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2014/2015‰

TujuanPenelitian
UntukMeningkatkanKemampuan Guru Dalam Pengembangan Perangkat Pembelajaran
MelaluiIn Hause Training di SMK se Kota Lhokseumawe.

ManfaatPenelitian
a.

Bagi siswa, dengan adanya In Hause Training guru dapat menciptakan suasana
pembelajaran yang aktif, kreatif, menarik dan menyenangkan.

b. Bagi guru, melalui In Hause Training dapat meningkatkan kemampuan guru untuk
menyusun administrasi pembelajaran yang lebih baik sesuai standar proses.

2. KAJIAN PUSTAKA
Pengetahuan, keterampilan dan kecakapan manusia dikembangkan melalui proses belajar
dan mengajar. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh ketiga aspek tersebut
seperti : belajar disekolah, luar sekolah, tempat kerja, sewaktu bekerja, melalui pengalaman
dan melalui In Hause Training.
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In Hause Training adalah suatu pertemuan ilmiah dalam bidang pendidikan untuk menghasilkan
karya nyata. Lebih lanjut Harbinson mengemukakan bahwa pendidikan dan pelatihan secara
umum diartikan sebagai proses pemerolehan keterampilan dan pengetahuan yang terjadi diluar
sistem pesekolahan, yang bersifat lebih heterogen dan kurang terbakukan dan tidak berkaitan
satu dengan yang lain karena memiliki tujuan yang berbeda.
In Hause Training bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembelajaran bagi peserta
didik, dengan demikian proses belajar mengajar dapat berjalan lancar, efisien dan efektif. dalam
tugas–tugas mereka sekarang dan masa yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan
berpikir, bertindak, keterampilan, pengetahuan dan sikap yang sesuai.
Dalam Permendiknas No.16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Guru, baik dalam tuntutan Kompetensi Pedagogik maupun Profesional guru yang berkaitan
erat dalam penyusunan dan pengembangan perangkat pembelajaran untuk meningkatkan
kemampuan guru melalui In Hause Training di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe sehingga
proses PBM akan berjalan lebih efektif.

3. METODELOGI PENELITIAN
TempatPenelitian
Lokasi tempat melakasanakan In Hause Training adalah di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe.

Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2014/2015 dalam waktu 4 bulan mulai pada
bulan Pebruari s/d bulan Mei tahun 2015.

Subjek Penelitian
Dalam Penelitian ini subjek yang digunakan adalah guru SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe
Tahun Pelajaran 2014/2015. Yang berjumlah 86 orang guru yang terdiri dari 38 orang guru
Normatif, 30 orang guru Adaptif dan 18 orang guru Produktif,(termasuk guru honor dan bakti),
namun peneliti menjadikan sampel adalah guru mata pelajaran Produktif yaitu 18 orang guru
sebagai subjek penelitian.

Prosedur Penelitian

Gambar 1. Prosedur Penelitian
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Berdasarkan Prosedur PTS dengan Metoda Siklus Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengamatan, dan Refleksi dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.

Perencanaan meliputi :
•

Apa yang harus dilakukan guru

•

Bagaimana cara melaksanakan

•

Kapan dan berapa lama

•

Di mana dilakukan

•

Materi apa yang dipersiapkan

•

Sarana-prasarana apa

•

Instrumen apa yang diperlukan

•

Adakah kelemahan tindakan

•

Berapa guru yang terlibat

•

Bagaimana tindakan yang dilakukan sesuai rencana

•

Berapa siklus

•

Berapa pertemuan tiap siklus

•

Bagaimana mengamati proses dan hasil

b. Pelaksanaan meliputi :

c.

•

Kesesuaian pelaksanaan & rencana

•

Kelancaran proses tindakan

•

Situsi dan kondisi proses

•

Perubahan selama proses tindakan meliputi aspek apa?

•

Bagaimana hasil keseluruhan siklus.

Pengamatan meliputi :
•

Proses mencermati jalannya tindakan

•

Unsur yang diamati selama proses tindakan

•

Unsur yang diukur pada akhir siklus.

•

Pencermatan metode/teknik yang digunakan

d. Refleksi meliputi :
•

Merenungkan kejadian waktu proses berlangsung

•

Diskusi dengan semua pelaksana: perasaan baik/tidak, pendapat, usul dll.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
HasilPenelitian
a.

DeskripsiKondisiAwal

Pada awalnya pemahaman terhadap penyusunan administrasi pembelajaran masih kurang
perhatiannya, hal ini dikarenakan persepsi guru menganggap bahwa penyusunan administrasi
pembelajaran tidak terlalu penting.Dengan demikian tampak jelas bahwa kemampuan
guru dalam menyusun administrasi pembelajaran hanya didasari oleh contoh yang ada
tanpa menganalisis secara kritis berdasarkan standar yang ada sehingga kualitas perangkat
administrasi pembelajaran jauh dari yang diharapkan.
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

281

b. DeskripsiSiklus I
Perencanaan
Perencanaan terdiri dari: 1) melaporkan kegiatan penelitian Pengawas Sekolah ke Dinas beserta
mohon izin untuk penelitian, 2) berkoordinasi dengan kepala sekolah dan para wakil kepala
sekolah untuk menyampaikan izin penelitian dari Dinas Pendidikan, waktu pelakasanaan
penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan In Hause Training yang digunakan,
3) pengawas sekolah memberikan pengarahan tentang penyusunan administrasi perangkat
pembelajaran, 4) mengelompokkan guru berdasarkan mata pelajaran, 5) menelaah konsep
administrasi pembelajaran, mengkonsep administrasi perangkat pembelajaran yang mendekati
kondisi yang dibutuhkan di sekolah, 6) mendiskusikan konsep administrasi pembelajaran
dan presentasi kelompok, 7) presentasi kelas, dan 8) menghasilkan penyusunan administrasi
pembelajaran final dan lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan dengan tuntutan instrumen
yang disiapkan oleh pengawas sekolah.
PelaksanaanTindakan
Pada tahap ini beberapa langkah yaitu : 1) absensi guru, 2) pengarahan kepala sekolah,
3) penjelasan umum kepada seluruh guru, 4) guru dekelompokan sesuai dengan mata
pelajaran, 5) guru mengkajikan : kompetensi Inti ( KI ), kompetensi dasar ( KD) sesuai
dengan silabus mata pelajaran masing-masing, materi pembelajaran, indikator dan
penilaiaan, 6) guru menyusun perangkat pembelajaran sesuai format yang telah disepkati
yang berisi tentang aspek, materi dan kegiatan, dan 7) presentasi persiapan administrasi
pembelajaran.
Hasil Observasi
Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap pelakasanaan tindakan, yaitu meneliti
pada kegiatan menyusun perangkat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan
guru melalui IHT. Tujuan dilaksanakan pengamatan adalah untuk mengetahui kegiatan
yang mana patut dipertahankan, baik atau dihilangkan sehingga kegiatan pembinaan
melalui IHT benar – benar berjalan sesuai dengan tujuan yang ada untuk meningkatkan
kemampuan guru guru dalam menyusun administrasi perangkat pembelajaran.
Tabel 1. Rangkuman Hasil Observasi Tentang Kesiapan Guru Dalam Mengikuti
In Hause Training (IHT) Pada Siklus I
Aspek yang diinilai ( diamati)

Jumlah
Pesentase ( %)
Pencapaian indikator
kebberhasilan
Keterangan:
S

Kesiapan
mental dan
fisik guru
S
TS
13
5
72,23

27,78

Belum
tercapai

Kesiapan
bahan

Kehadiran
guru

Kesiapan
laptop

S
14

TS
4

H
16

TH
2

S
10

TS
8

77,78

22,23

88,89

11,12

55,56

44,45

Belum
tercapai

Sudah
Tercapai

Belum tercapai

: Siap

TS : Tidak Siap
H

: Hadir

TH : Tidak Hadir
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Dari tabel 1, tampak bahwa, pada aspek kesiapan mental dan fisik adalah 13 atau 72,23%
guru siap, dan 5 atau 27,78% guru belum siap, pada kesiapan bahan adalah 14 atau 77,78%
guru siap dan 4 atau 22,23% guru belum siapkan bahan, pada kehadiran guru adalah 16 atau
88,89% guru hadi dan 2 atau 11,12% guru yang tidak hadir, dan pada kesiapan laptop adalah
10 atau 55,56% guru siap dan 8 atau 44,454% guru belum siap laptop. Berdasarkan desklripsi
ini tampak bahwa kesiapan guru dalam mengikuti In Hause Training (IHT) belum menenuhi
kriteria keberhasilan untuk semua aspek.
Tabel 2. Hasil Penilaian Kompetensi Guru Dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran pada
Siklus I
Skor
No

1

Aspek yang dinilai

2

3

4

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

1

Format

1

5,56

3

16,67

10

55,56

5

27,78

2

Relevansi antara waktu
dengan bahan ajar

1

5,56

3

16,67

9

50

7

38,89

3

Pembukaan (apersepsi,
pre-tes)

2

11,12

8

44,45

7

38,89

6

33,34

4

Inti (kesesuaian
antara pembelajaran
sesuai dengan bahan
ajar, kualitas urutan
penyajian, kualitas
penugasan siswa dan
waktu

2

11,12

6

33,34

6

33,34

12

66,67

3

16,67

4

22,23

8

44,45

5

27,78

Penutup (kesimpulan
dan pos-tes)
Keterangan :
5

4

: Sangat baik

3

: Baik

2

: Cukup

1

: Tidak Baik

Dari tabel 2 pada aspek format : 15 guru dalam kategori baik dan sangat baik atau 83,34% dan
dalam karegori guru cukup dan tidak baik 4 atau 22,23%. Dan pada Relevansi antara waktu
dengan bahan ajar adalah 16 guru dalam kategori baik dan sangat baik atau 88,89% dan dalam
karegori guru cukup dan tidak baik adalah 4 guru atau 22,23%. Pembukaan (apersepsi, pretes) adalah 13 guru dalam kategori baik dan sangat baik atau72,23% dan dalam karegori guru
cukup dan tidak baik adalah 10 guru atau 55,56%. Inti (kesesuaian antara pembelajaran sesuai
dengan bahan ajar, kualitas urutan penyajian, kualitas penugasan siswa dan waktu) adalah guru
dalam kategori baik dan sangat baik 18 guru atau 100% dan dalam karegori guru cukup dan
tidak baik adalah 8 guru atau 44,45%. Dan pada Penutup (kesimpulan dan pos-tes) guru dalam
kategori baik dan sangat baik adalah 13 guru atau 72,23% dan dalam karegori guru cukup dan
tidak baik adalah 7 guru atau 38,89%.
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Refleksi
Dari hasil yang diperoleh menunjukan bahwa kemampuan guru dalam menyusun administrasi
pembelajaran pada siklus I belum menunjukan hasil yang sesuai dengan indikator kemampuan
guru yang diharapkan atau yang telah ditetapkan, setelah diadakan refleksi terhadap hasil yang
diperoleh maka untuk memperbaiki dari segi kegiatan In HauseTraining terutama menjelaskan
tentang aspek – aspek yang belum sesuai dengan tuntutan dari instrumen yang telah disiapkan
dan diterapkan. Sebagai contoh dalam hal menyusun RPP, misalnya kegiatan awal, belum
menunjukan proporsi waktu yang sesuai, guru belum jelas membedakan mana kegiatan awal,
kegiatan inti dan kegiatan penutup, menyusun Program Tahunan dan Program Semester waktu
yang ada belum disesuaikan dengan rincian yang ada pada minggu efektif,dan yang lainnya
masih ada yang belum di seragamkam dengan administrasi ISO yang ada di sekolah.
Untuk meningkatkan kesiapan guru, fasilator memberikan kesadaran bahwa betapa pentingnya
perencanaan administrasi pembelajaran yang dibuat guru sebelum melakasanakan proses
pembelajaran. Dari hasil siklus I tidak memuaskan maka peneliti menggunakan siklus II.

Deskripsi Siklus II
Pada siklus II langkah–langkah yang diambil sesuai dengan refleksi hasil pada siklus I,
mengikuti langkah-langkah seperti siklus I dengan memfokuskan pada penjelasan aspek–
aspek yang belum dipahami guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran lebih meniitik
beratkan pada aspek pembimbingan secara individual. Dari jumlah seluruh guru adalah 18
orang guru, semua dilibatkan dalam siklus II untuk memperdalam pengetahuan tentang
penyusunan perangkat pembelajaran pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Rangkuman Hasil Observasi Tentang Kesiapan Guru Dalam Mengikuti
In Hause Training( IHT) Pada Siklus II
Aspek yang diinilai ( diamati)
Kesiapan Mental
dan Fisik Guru
Jumlah
Pesentase ( %)
Pencapaian
indikator
keberhasilan
Keterangan :
S

Kesiapan
Bahan

Kehadiran
Guru

Kesiapan
Laptop

S
17

TS
1

S
16

TS
2

H
18

TH
0

S
16

TS
2

94,45

5,56

88,89

11,12

100

0,00

88,89

11,12

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

: Siap

TS : Tidak Siap
H

: Hadir

TH : Tidak Hadir
Dari tabel 3, tampak bahwa, pada aspek kesiapan mental dan fisik adalah 17 atau 94,45% guru
siap, dan 1 atau 5,56% guru belum siap, pada kesiapan bahan adalah 16 atau 88,89% guru
siap dan 2 atau 11,12% guru belum ada persiapan bahan, pada kehadiran guru adalah 18 atau
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100% guru hadir dan 0 atau 0,00% guru yang tidak hadir, dan pada kesiapan laptop adalah
16 atau 88,89% guru siap dan 2 atau 11,12% guru belum siap laptop. Berdasarkan deskripsi
ini tampak bahwa kesiapan guru dalam mengikuti IHT sudah menenuhi kriteria keberhasilan
untuk semua aspek antara lain kesiapan mental dan fisik guru, kesiapan bahan, kehadiran guru
dan kesiapan laptop sehingga hasil In Hause Training terlaksanan dengan baik.
Tabel 4. Hasil Penilaian Kompetensi Guru Dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran Pada
siklus II
Skor
No

Aspek yang dinilai

1

Format

2

Relevansi antara
waktu dengan
bahan ajar

3

Pembukaan
(apersepsi, pre-tes)

4

Inti (kesesuaian
antara pembelajaran
sesuai dengan
bahan ajar, kualitas
urutan penyajian,
kualitas penugasan
siswa dan waktu

Penutup
(kesimpulan dan
pos-tes)
Keterangan :
4 : Sangat baik
3 : Baik
2 : Cukup
1 : Tidak Baik
5

1

2

3

4

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

0

0,00

0

0,00

13

72,22

5

27,78

0

0,00

1

5,56

10

55,56

7

38,89

0

0,00

1

5,56

11

61,12

6

33,34

0

0,00

1

5,56

6

33,34

11

61,12

0

0,00

1

5,56

8

44,45

9

50

Dari tabel 4 pada aspek format : 18 guru dalam kategori baik dan sangat baik atau 100 % dan
dalam kategori guru cukup dan tidak baik 0 atau 0,00%. Dan pada Relevansi antara waktu
dengan bahan ajar adalah 17 guru dalam kategori baik dan sangat baik atau 94,45% dan dalam
kategori guru cukup dan tidak baik adalah 1 guru atau 5,56%. Pembukaan (apersepsi, pre-tes)
adalah 17 guru dalam kategori baik dan sangat baik atau 94,45% dan dalam kategori guru
cukup dan tidak baik adalah 1 guru atau 5,56%. Inti (kesesuaian antara pembelajaran sesuai
dengan bahan ajar, kualitas urutan penyajian, kualitas penugasan siswa dan waktu) adalah guru
dalam kategori baik dan sangat baik 17 guru atau 94,45% dan dalam kategori guru cukup dan
tidak baik adalah 1 guru atau 5,56%. Dan pada Penutup (kesimpulan dan pos-tes) guru dalam
kategori baik dan sangat baik adalah 17 guru atau 94,45% dan dalam kategori guru cukup dan
tidak baik adalah 1 guru atau 5,56%.
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Berdasarkan deskripsi pada tabel 3 dan 4 tampaknya kinerja guru menyusun perangkat
pembelajaran guru sudah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan pada semua aspek,
baik menyangkut kesiapan mental dan fisik guru, kesiapan bahan, kehadiran guru dan kesiapan
laptop sehingga hasil In Hause Training (IHT) terlaksanan dengan baik. Maka kinerja guru
untuk menyusun perangkat pembelajaran terlaksana dengan baik.

Pembahasan.
Berdasarkan hasil kegiatan pada kondisi awal (prasiklus), siklus I dan siklus II dapat
disimpulkan bahwa melalui In Hause Training (IHT) dapat meningkatkan penyusunan
administrasi pembelajaran guru dalam menyusun RPP, silabus dan lainnya, yang dilaksanakan
pada SMK di Kota Lhokseumawe.
Pada siklus I adalah 15 guru dalam kategori baik dan sangat baik atau 83,34% dan dalam
kategori guru cukup dan tidak baik 4 atau 22,23%. Dan pada Relevansi antara waktu dengan
bahan ajar adalah 16 guru dalam kategori baik dan sangat baik atau 88,89% dan dalam kategori
guru cukup dan tidak baik adalah 4 guru atau 22,23%. Pembukaan (apersepsi, pre-tes) adalah
13 guru dalam kategori baik dan sangat baik atau72,23% dan dalam karegori guru cukup dan
tidak baik adalah 10 guru atau 55,56%. Inti (kesesuaian antara pembelajaran sesuai dengan
bahan ajar, kualitas urutan penyajian, kualitas penugasan siswa dan waktu) adalah guru dalam
kategori baik dan sangat baik 18 guru atau 100% dan dalam karegori guru cukup dan tidak
baik adalah 8 guru atau 44,45%. Dan pada Penutup (kesimpulan dan pos-tes) guru dalam
kategori baik dan sangat baik adalah 13 guru atau 72,23% dan dalam karegori guru cukup dan
tidak baik adalah 7 guru atau 38,89%.
Pada siklus II adalah 18 guru dalam kategori baik dan sangat baik atau 100 % dan dalam
karegori guru cukup dan tidak baik 0 atau 0,00%. Dan pada Relevansi antara waktu dengan
bahan ajar adalah 17 guru dalam kategori baik dan sangat baik atau 94,45% dan dalam karegori
guru cukup dan tidak baik adalah 1 guru atau 5,56%. Pembukaan (apersepsi, pre-tes) adalah
17 guru dalam kategori baik dan sangat baik atau 94,45% dan dalam karegori guru cukup
dan tidak baik adalah 1 guru atau 5,56%. Inti (kesesuaian antara pembelajaran sesuai dengan
bahan ajar, kualitas urutan penyajian, kualitas penugasan siswa dan waktu) adalah guru dalam
kategori baik dan sangat baik 17 guru atau 94,45% dan dalam karegori guru cukup dan tidak
baik adalah 1 guru atau 5,56%. Dan pada Penutup (kesimpulan dan pos-tes) guru dalam
kategori baik dan sangat baik adalah 17 guru atau 94,45% dan dalam karegori guru cukup dan
tidak baik adalah 1 guru atau 5,56%.
Dari hasil di atas menunjukan bahwa meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan
In Hause Training (IHT) yang menekankan pada metode kolaboratif akan memberikan
pengaruh positif dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Dengan demikian untuk tahun
pelajaran 2014 / 2015 pada semester genab yang akan datang bahwa guru-guru mata pelajaran
Adaptif, Normatif dan Produktif dapat menyusun dan menyiapkan Perangkat Pembelajaran
dan Administrasi Penilaian Pembelajaran dengan lengkap dan sempurna (format penilaian
teerlampir). Berdasarkan Hasil ketercapaian guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran
pada tahun yang lalu masih rendah maka dengan adanya In Hause Training ini sangat positif
dan berrmanfaat khususnya bagi guru-guru SMK Negeri 1 Lhokseumawe dan umumnya
semua SMK Se kota Lhokseumawe.
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5.

PENUTUP

Kesimpulan
1. Meningkatkan kesiapan guru dalam menyusun administrasi pembelajaran melalui InHase
Training pada SMK di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari hasil siklus I adalah 15 guru
dalam kategori baik dan sangat baik atau 83,34% dan dalam kategori guru cukup dan tidak
baik 4 atau 22,23%. Dan meningkat pada Siklus II adalah 18 guru dalam kategori baik
dan sangat baik atau 100 % dan dalam karegori guru cukup dan tidak baik 0 atau 0,00%.
2. Respon guru sangat positif terhadap kegiatan melalui In Hause Trainingdalam
pengembangan perangkati pembelajaran pada SMKse Kota Lhokseumawe.

Saran
1. Bagi guru, melalui In Hase Training tentang penyusunan perangkat pembelajaran
berdasarkan standar proses dapat berhasil dan sangat bermanfaat dan supaya ke depan
tetap mempertahankan.
2. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan ajar atau bahan tambahan dalam membimbing guru
agar selalu menyusun administrasi perangkat pembelajaran dan untuk peningkatan
semangat dan kemampuan guru untuk menyusun perangkat pembelajaran sehingga proses
belajar mengajar akan berjalan dengan efektif.
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PEMBERDAYAAN MGMP MENINGKATKAN
KOMPETENSI GURU KIMIA DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM NASIONAL
DI SEKOLAH BINAAN KOTA LHOKSEUMAWE
Fitriani, S.Pd., M.Pd1)
Disdikpora, Jl. Stadion tunas Bangsa Mon Geudong Kota Lhokseumawe; fitriani300687@gmail.com

1)

Abstrak. Hasil observasi dilapangan mengidentifikasikan rendahnya kemampuan
guru dalam menyusun admintrasi pembelajaran hal ini diduga kurangnya pemahaman
secara utuh dalam menyusun Perangkat Administrasi Pembelajaran, belum gsemua
guru mampu meningkatkan kompetensi secara mandiri, guru belum mampu menyusun
RPP dan Guru belum semuanya mengikuti pelatihan atau diklat kurikulum 2013 sesuai
dengan Standar Pendidikan Nasional sebagaimana yang dituntut Peraturan Pemerintah
No. 19 tahun 2005 dan Permendikbud No. 64 tahun 2013 Tentang Kurikulum Nasional.
Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian adalah melalui pemberdayaan Musyawarah
Guru Mata Pelajaran (MGMP) dapat meningkatkan kompetensi guru MIPA/kimia dalam
mengimplementasikan Kurikulum Nasional di sekolah binaan Kota Lhokseumawe.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 10 sekolah binaan, sedangkan sampel yaitu
40 guru kimia dari 10 sekolah binaan di wilayah Kota Lhokseumawe tersedia secara
acak (dengan teknik random sampling). Instrumen dalam penelitian ini berupa kuisioner
tentang respon guru terhadap pemberdayaan MGMP, dan instrumen pembinaan guru
melalui pemberdayaan MGMP, hal ini untuk mengukur peningkatan kompetensi guru
dalam menyusun Administrasi pembelajaran. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui
Pemberdayaan MGMP, diperoleh pada siklus I (85%) dengan kategori baik dan pada
siklus ke II (91,49%) meningkat sampai dengan 100% dengan kategori sangat baik.
Sehingga mendapatkan respon dari guru sangat positif terhadap kegiatan pemberdayaan
MGMP.

Kata Kunci : Pemberdayaan, MGMP, Kompetensi, Implementasi, Kurikulum Nasional

1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai wadah atau forum profesional guru di
sekolah maupun di tingkat kabupaten/kota memegang peranan penting dan strategis untuk
meningkatkan kompetensi guru dalam upaya pecapaian profesionalisme guru. Melalui
revitalisasi dan pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) diharapkan
permasalahan pembelajaran yang dihadapi guru di kelas dapat terpecahkan sehingga proses
pembelajaran lebih efektif, bermutu, dan dapat meningkatkan mutu pendidikan Nasional.
Perubahan paradigma pendidikan di era globalisasi ini mengharuskan adanya perubahan pola
pikir (mindset) dan pola tindak (actionset) bagi guru terutama dalam mengimplementasikan dan
mengembangkan kurikulum 2013 yang berlaku sekarang. Pelaksanaan proses pembelajaran.
guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan
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khususnya layanan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses (Permendiknas nomor
103 tahun 2014).
Kondisi di lapangan di sejumlah sekolah binaan Kota Lhokseumawe kebanyakan guru
kurang serius memperhatikan dan memahami terhadap perangkat Administrasi pembelajaran.
Guru dicemaskan oleh perasaan tidak mampu mempersiapkan Administrasi Pembelajaran
berdasarkam Kurikulum 2013 yang sekarang adalah Kurikulum Nasional, guru menganggap
Perangkat Administrasi pembelajaran menyusahkan guru, membuat pusing dengan berbagai
perubahan, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang kurang aktif, kurangnya
semangat guru untuk mengevaluasi diri sendiri terhadap kinerja guru, dan kehadiran pengawas
yang membosankan, dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor guru itu sendiri,
yaitu kemauan, komitmen , dan motivasi, hal ini terindikasi melalui wawancara pendekatan
langsung (direct) dan hasil observas pendekatan langsung ( In direct) dalam melaksanakan
kegiatan supervisi akademik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti melakukan
kegiatan pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi guru Sehingga tujuan
penelitian untuk mengetahui: „Apakah pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) dapat meningkatkan kompetensi guru mengimplementasikan kurikulum Nasional?
Manfaat makalah ini diharapkandapat memberikan kontribusi bagi guru Kimia khususnya
guru kimia dikota Lhokseumawe dalam mengimplementasikan kurikulum Nasional?

Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian makalah
ini melalui pembelajaran MGMP dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun
Administrasi Perencanaan Pembelajaran baik komponen dalam Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), Perencanaan penilaian hasil belajar dan Evaluasi Diri Guru (EGD)
terhadap kinerja guru.

Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a.

Apakah melalui pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kimia dapat
meningkatkan Kompetensi guru dalam memgimplementasikan Kurikulum Nasional?

b. Apkah melalui Evaluasi diri dapat meningkatkan motivasi guru Kimia menyusun
Administrasi Pembelajaran dalam memgimplementasikan kurikulum Nasional?

Tujuan Penelitian
Yang menjadi tujuan penulisan makalah hasil laporan penelitian adalah:
a.

Membina kemampuan akademik serta meningkatkan kompetensi guru SMA/SMK sesuai
mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran masing-masing.

b. Meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggungjawab sebagai pendidik pada SMA/SMK
untuk menciptakan budaya belajar yang unggul dalam menghasilkan keluaran (lulusan)
yang berkualitas.
c.

Menumbuhkan kegairahan Guru SMA/SMK dalam mempersiapkan, melaksanakan dan
mengevaluasi program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
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d. Mengurangi kesenjangan kompetensi antar Guru SMA/SMK sehingga dapat menunjang
usaha peningkatan dan pemerataan mutu SMA/SMK .
e.

Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapai Guru SMA/SMK dalam melaksanakan
tugas sehari-hari dan bertukar pikiran untuk mencari alternatif penyelesaiannya.

f.

Membantu Guru SMA/SMK dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang berkaitan tugas
profesionalnya sebagai pendidik.

g. Membantu Guru SMA/SMK memperoleh berbagai informasi kependidikan, baik yang
menyangkut kebijakan pendidikan maupun teknis pembelajaran.

Manfaat Penelitian
a.

Bagi guru, dapat menambah pemahaman, wawasan dan penguasaan dalam menyusun
Administrasi Pembelajaran.

b. Dapat mengatasi kejenuhan dan menghilangkan perasaan takut serta dapat meningkatkan
motivasi, minat siswa dalam kegiatan belajar Kimia.
c.

Bagi peneliti, sebagai bekal dikemudian hari dalam profesinya sebagai guru tentang
penyusunan Administrasi pembelajaran dan bagi peneliti lain dapat dijadikan bahan
referensi ilmiah untuk penelitian lebih lanjut pada MIPA dan bidang lain pada umumnya.

2. KAJIAN PUSTAKA
Pemberdayaan MGMP
Aneka ragam fungsi manajemen pedididikan telah dikembangkan para ahli,pada dasar dapat
disimpulkan menjadi tiga fungsi antara lain: 1) planning, 2) implementing, dan 3) controlling.
Namun penerapan dalam suatu organisasi tergantung kepada keberhasilan individu. Penjelasan
ketiga fungsi tersebut diuraiankan sebagai berikut:

a.

Perencanaan MGMP

Dari referensi dipelajari penulis berkesimpulan bahwa perencanaan merupakan suatu proses
untuk menentukan arah tujuan dan menetapkan jalan dalam pencapaian yang tepat dan efisien.
Roger A. Kaufman dalam Nanang Fattah (1996:14) menjelaskan bahwa setiap perencanaan
mencakup hal-hal berikut:1) perumusan tujuan yang ingin dicapai, 2) pemilihan program
untuk mencapai tujuan, 3) identifikasi dan pengerahan sumber-sumber yang sejumlahnya
selalu terbatas. Pada bagian lain dikemukakan model perencanaan pendidikan yang patut
diketahui antara lain:
1) Model Perencanaan komprehensif, digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan
dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang berfungsi sebagai patokan dalam
menjabarkan rencana-rencana yang lebihspesifik kearah tujuan yang lebih luas.
2) Model Target setting, diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi tingkat
perkembangan untuk kurun tertentu, melalui analisis demografis dan proyeksi penduduk
serta memproyeksi enrolmet sekolah dan kebutuhan tenaga kerja.
3) Model Costing dan Keefektifan biaya, diperlukan dalam menganalisis proyek dalam
kriteria ekonomis.
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b. Pelaksanaan Kegiatan MGMP
Pelaksanaan rangkaian kegiatan yang disusun berdasarkan rencana kerja dengan memetingkan
aktivitas individu sebagai kesatuan kerja untuk mencapai tujuan bersama tidak dapat
dilaksanakan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa kepentingan tersebut harus dapat
direncanakan dan direalisasikan serta adanya tersebut harus dapat direncakan dan direalisasikan
serta adanya keterpaduan antara komponen yang satu dengan yang lain saling menunjang
sesuai dengan target dan komitmen bersama.
Nanang Fattah (1996:40-49) menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan manajerial diarahkan
kepada kegiatan yang bersifat: (1) pemberdayaan seluruh potensi, (2) pembinaan, (3)
menumbuh kembangkan, (4) peningkatan terhadap sasaran yang meliputi program-program
wajib, program khusus, program pemberdayaan fasilitas, program pembiayaan yang mengacu
pada konsep dasar yang efektif dan efisien dengan menempatkan individu sebagai pelaku
utama.
Engkoswara (1987:34) menempatkan pelaksanaan kegiatan merupakan tugaspimpinan
yang kedua setelah penyusunan rencana kerja. Dalam pelaksanaannya kegiatan merupakan
implementasi kebijakan yang dilakukan dengan rangkaian tertentu yangmerupakan strategi
dan metode kerja yang dipakai dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

c.

Pengawasan Terhadap Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Menurut Hadari Nawawi (1983:27), pengawasan adalah kegiatan mengukur tingkat
efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam
usaha mencapai tujuan‰. Sementara itu Murdick menyebutkan bahwa pengawasan merupakan
proses dasar yang secara esensial diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi.
Proses dasar tersebut terdiri dari tiga tahap: menetapkan strandar pelaksanaan; pengukuran
pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan strandar; dan menentukan kesenjangan (deviasi)
antara pelaksanaan dengan standard dan rencana.
Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan akhir dalam siklus pengelolaan, kelemahan dan
keunggulan yang dilakukan dalam fungsi manajemen akan dijadikan bahan masukan dalam
penyusunan rencana mendatang.
Dalam pengelolaan MGMP pola kepemimpinan yang diterapkan pemimpin akan mempengaruhi
suasana tertentu dalam praktek manajemen. Dalam pandangan Kusmana (1984) diungkapkan
bahwa suasana kepemimpinan yang ditimbulkan oleh praktek manajemen mempengaruhi
kepuasan tenaga kerja edukatif. Secara faktual pola kepemimpinan yang menerapkan berbagai
aspek kepemimpinan ideal yang paling menentukan justru terjadi pada level terendah karena
berhadapan langsung dengan tenaga edukatif. Pada tataran operasional, peningkatan mutu
pendidikan nasional diarahkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan kepada
masyarakat. Dengan demikian, pendidikan pada satuan pendidikan Âharus‰ dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(SNP), dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang secara
dinamis dengan memperdayakan pendidik dan tenaga kependidikan yang terwadahi dalam
berbagai forum secara optimum.
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Kompetensi guru.
Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga
tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Ciri-ciri pembelajaran adalah dapat
menumbuhkan perhatian dan motivasi peserta didik dalam belajar, dapat membuat peserta
didik siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologis, dapat menggunakan alat
bantu belajar yang tepat dan menarik, dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan
menyenangkan, selain itu juga dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang
bagi peserta didik (Darsono, dkk, 2000: 24-25). Ronald Brandt (1993:72) yang dimuat dalam
jurnal „educational leadership‰ (edisi Maret 1993:56) yang menyatakan bahwa : hampir semua
usaha reformasi dalam pendidikan sepeti pembaharuan kuikulum dan penerapan metoda
mengajar baru, pada akhirnya tergantung pada guru, tanpa guru menguasai bahan pelajaran
dan strategi belajar mengajar dengan sungguh-sungguh guna mencapai prestasi yang tinggi,
maka segala penigkatan mutu pendidikan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dalam
perspektif manajemen pendidikan : bahwa mutu pendidikan sebagai output ditentukan oleh
input dan mutu proses, dalam komponen input satu diantaranya guru dan kompnen proses
juga ada guru sebagai motor penggeraknya, jadi keberhasilan pembelajaran yang berkualitas
tergantung pada kepiawaian guru dalam pembelajaran siswa.

Implementasi Kurikulum Nasional.
Menurut Ronald Brandt (1993:72) yang dimuat dalam jurnal „educational leadership‰ (edisi
Maret 1993:56) yang menyatakan bahwa : hampir semua usaha reformasi dalam pendidikan
sepeti pembaharuan kuikulum dan penerapan metoda mengajar baru, pada akhirnya
tergantung pada guru, tanpa guru menguasai bahan pelajaran dan strategi belajar mengajar
dengan sungguh-sungguh guna mencapai prestasi yang tinggi, maka segala penigkatan mutu
pendidikan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.
Dalam perspektif manajemen pendidikan: bahwa mutu pendidikan sebagai output ditentukan
oleh input dan mutu proses, dalam komponen input satu diantaranya guru dan kompnen
proses juga ada guru sebagai motor penggeraknya, jadi keberhasilan pembelajaran yang
berkualitas tergantung pada kepiawaian guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai
tuntutan permendikbud nomor 57 Standar SKL,59 standar isi, tandar proses nomor 103 standar
penilaian nomor 104 tahun 2014 dan 61 tahun 2015 tentang implementasi kurikulum nasional.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Desain Penelitian
Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan Sekolah (PTS). Populasi yang ditetapkan
dalam penelitian ini adalah semua guru MIPA/Kimia yang menjadi binaan pada SMA/SMK
Negeri diwilayah kota Lhokseumawe, Sedangkan pengambilan sampel dapat dilakukan dengan
cara pemilihan sejumlah 40 guru kimia. Dalam hal ini, penulis mengambil sesuaai dengan
tugas dan tanggung jawab terhadap guru binaan pada 10 sekolahSMA/SMK Lhokseumawe
Tahun Pelajaran 2014/2015. PTS dilaksanakan melalui Pemberdayaan MGMP/workshop.
Workshop diadakan sesuai kebutuhan sekolah binaan, dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan dan keterampilan SDM di sekolah binaan. Studi dokumen dimaksudkan untuk
memperoleh gambaran nyata dan bukti fisik/ autentik tentang keterlaksanaan suatu kegiatan.
Metode tersebut digunakan untuk meneliti RPP untuk dianalisis dibandingkan dengan aturan
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standar proses. Adapun Desain Penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Desain Penelitian

Hipotesis Tindakan
Berdasarkan desain penelitian diharapkan melalui pemberdayaan MGMP/workshop dapat
meningkatkan kompetensi guru dan motivasi guru mengimplementasikan kurikulum Nasional
disekolah binaan SMA/SMK kota Lhokseumawe

Instrumentasi
Kegiatan penelitian tindakan untuk mengukur ketercapaian hasil penelitian dikategorikan
menjadi dua. Pertama,observasi awal melalui kegiatan Pengawasan, kemudian dilakukan
tindakan I melalui pemberdayaan MGMP dengan menggunakan Instrumen EDG Untuk
pencapaian hasil yang optimal dilakukan tindakan Kedua, yaitu kegiatan workshop melalui
Pemberdayaan MGMP. Kemudian dilakukan evaluasi dengan menggunakan instrument EDS
dan penilain kinerja guru baik secara langsung maupun melalui wawancara.Untuk memperoleh
gambaran hasil tindakan, maka digunakan instrumen yang telah teruji.

Prosedur Analisis Hipotesis
a.

Desain Penelitian Tindakan

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) yang bertujuan untuk
meningkatkan kinerja guru menyusun strategi pembelajaran Aktif melalui workshop di SMA/
SMK Kota Lhokseumawe khususnya pada guru SMA/SMK Tahun 2015. Tindakan yang
akan dilakukan adalah workshop penyusunan strategi pembelajaran. Jenis penelitian tindakan
yang dipilih adalah jenis emansipatori. Jenis emansipatori ini dianggap paling tepat karena
penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada wilayah kerja peneliti sendiri
berdasarkan pengalaman sehari-hari. Dengan kata lain, berdasarkan hasil observasi, refleksi
diri, guru bersedia melakukan perubahan sehingga kinerjanya sebagai pendidik akan mengalami
perubahan secara meningkat. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan model
Kemmis yang terdiri dari atas empat langkah, yakni: perencanaan, pelaksanaan, observasi
dan refleksi (Wardhani, 2007: 45). Model ini dipilih karena dalam mengajarkan menulis
naskah diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini
akan dilaksanakan dalam dua siklus, dan Langkah-langkah dalam setiap siklus terdiri dari
perencanaan, pelaksnaan tindakan, observasi, dan refleksi.

b. Subjek dan Objek Penelitian
Yang menjadi subjek penelitian ini, melalui kegiatan /MGMP/ Workshop bagi guru SMA/
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SMK Kota Lhokseumawe khususnya pada guru yang berjumlah 40 orang, yang terdiri atas:
Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kinerja guru kimia dari 10 sekolah binaan

c.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada workshop di SMAN I Kota Lhokseumawe khususnya pada guru
KIMIA Tahun 2015. Pemilihan lokasi penelitian karena sekolah tersebut merupakan sekolah
binaan peneliti. Hasil supervisi ditemukan kelemahan guru dalam menyusun ADM dan
strategi pembelajaran. Penyusunan makalah ini dilaksanakan selama 6 bulan mulai dari bulan
Februari sampai bulan Agustus 2015 mulai dari persipan sampai dengan pembuatan laporan.
Dan penyusunan makalah hasil penelitian ini disusun dalam bulan oktober 2015

d. Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan masing-masing siklus terdiri atas: perencanaan,
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Secara rinci prosedur penelitian mengikuti langkahlangkah sebagai berikut.

Siklus I
a.

Perencanaan
Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.
1) Mengumpulkan guru melalui undangan kepala sekolah
2) Menyusun jadual workshop: hari, tanggal, jam dan tempat.
3) Menyiapkan materi workshop
-

Pengarahan kepala sekolah

-

Pemaparan materi strategi pembelajaran dari ahli yang membidangi.

4) Guru membawa bahan-bahan seperti; kurikulum, silabus, Perencanaan Program
Penilaian bahan ajar dan sebagainya.
5) Pengelompokan guru menurut bidang studi (IPA, IPS, Bahasa, Seni dan lainnya).
6) Menyiapkan konsumsi untuk workshop.
7) Menyampaikan informasi kepada guru untuk unmembawa laptop (minimal ada 4
laptop dan 1 LCD).
b. Pelaksanaan
1) Hari pertama jam 08.00 sampai dengan 11.00 bertempat di SMAN 1Lhokseumawe
-

Pengarahan kepala sekolah

-

Pemaparan strategi pembelajaran

2) Hari kedua :
Menyusun konsep strategi pembelajan setiap bidang studi oleh guru seperti format
berikut.
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No.

1.

Aspek
Pembukaan
pembelajaran
(20 menit)

Kegiatan

Materi

− Apersepsi
− Pre-tes

Guru

− Menyampaikan

Siswa

Ket

− Menyimak

apersepsi

− Memberikan pre-

− Mengerjakan

tes

pre-tes

− Menyimak

2.

3.

Inti
Pembelajaran
(50 menit)

Penutup
pembelajaran
(20 Menit)

− Tujuan

− Menyampaikan

pembelajaran
− Penyajian
materi

tujuan
pembelajaran
− Menyajikan materi

− Penugasan

− Memberi tugas

− Kesimpulan
− Pos-tes

-

Tanya jawab

-

Presentasi kelompok kecil

-

Revisi

− Menyimpulkan
kegiatan
pembeajaran
− Memberikan postes

− Mendengarkan,
bertanya,
berdiskusi
− Mengerjakan
tugas

− Membuat
simpulan

− Mengerjakan
pos-tes

3) Hari ketiga adalah presentasi visual strategi pembelajaran
c. Observasi
1) Kesiapan mental dan fisik guru.
2) Kesiapan bahan-bahan yang dibawa guru pada saat workshop.
3) Kehadiran guru
4) Kesiapan laptop
5) Hasil sementara:
-

Proses pelaksanaan workshop

-

Kualitas strategi pembelajaran

-

Respon guru

d. Refleksi
Untuk menentukan keberhasilan suatu tindakan digunakan norma/kriteria sebagai berikut.
1) Matriks strategi pembelajaran
2) Relevansi antara waktu dengan dengan bahan ajar:
3) Materi sajian :
-

Pembukaan memuat : apersepsi, pre tes, waktu (20’)

-

Inti memuat: tujuan pembelajaran, kualitas urutan penyajian, kualitas penugasan
siswa, waktu (50’)

-

Penutup memuat: penutup, pos-test (20’)
Indikator Keberhasilan:
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a) Proses Pelaksanaan Workshop, guru minimal:
-

Siap secara mental dan fisik = 85%

-

Kesiapan bahan = 85%

-

Kehadiran = 90%

-

Kesiapan laptop = 60 %

b) Hasil Pelaksanaan Workshop:
-

85% guru menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan format yang
relevan dengan kondisi pembelajaran.

-

85% guru memperoleh skor baik dan sangat baik pada aspek relevansi
antara waktu dengan bahan ajar

-

85 % guru pada aspek pembukaan (apersepsi, pre-tes) dalam kategori
baik dan sangat baik

-

85 % guru pada aspek kegiatan inti dalam kateori baik dan sangat baik.

-

85 % guru pada aspek kegiatan penutup (kesimpulan, pos-test dan waktu)
dalam kategori baik dan sangat baik

Apabila kurang dari 85% guru tidak mememenuhi indikator keberhasilan yang
telah ditetapkan, berarti tindakan dianggap belum berhasil. Oleh karena itu perlu
dilakukan perbaikan dan dilaksanakan pada siklus II.

Siklus II
A. Perencanaan
Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.
1) Mengumpulkan guru melalui undangan kepala sekolah
2) Menyusun jadual workshop: hari, tanggal, jam dan tempat.
3) Menyiapkan materi workshop
-

Pengarahan kepala sekolah

-

Pemaparan materi strategi pembelajaran dari ahli yang membidangi.

4) Guru membawa bahan-bahan seperti; kurikulum, silabus, Perencanaan Program
Penilaian bahan ajar dan sebagainya.
5) Pengelompokan guru menurut bidang studi (IPA, IPS, Bahasa, Seni dan lainnya).
6) Menyiapkan konsumsi untuk workshop.
7) Menyampaikan informasi kepada guru untuk unmembawa laptop (minimal ada 4
laptop dan 1 LCD).
b. Pelaksanaan
1) Hari pertama jam 08.00 sampai dengan 11.00 bertempat di SMAN 1 Lhokseumawe
-

Pengarahan kepala sekolah

-

Pemaparan strategi pembelajaran

2) Hari kedua :
-

Menyusun konsep strategi pembelajan setiap bidang studi oleh guru seperti
format berikut.
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No.

1.

Aspek
Pembukaan
pembelajaran
(20 menit)

Materi

Inti
Pembelajaran
(50 menit)

− Menyampaikan

− Pre-tes

− Memberikan pre-tes

apersepsi

pembelajaran
− Penyajian
materi

− Penugasan

3.

Penutup
pembelajaran
(20 Menit)

Guru

− Apersepsi

− Tujuan
2.

Kegiatan

− Menyampaikan
tujuan pembelajaran

− Menyajikan materi
− Memberi tugas

− Kesimpulan

− Menyimpulkan

− Pos-tes

kegiatan
pembeajaran
− Memberikan pos-tes

-

Tanya jawab

-

Presentasi kelompok kecil

-

Revisi

Siswa
− Menyimak

Ket

− Mengerjakan
pre-tes
− Menyimak
− Mendengarkan,
bertanya,
berdiskusi
− Mengerjakan
tugas

− Membuat
simpulan

− Mengerjakan
pos-tes

3) Hari ketiga adalah presentasi visual strategi pembelajaran
c. Observasi
1) Kesiapan mental dan fisik guru.
2) Kesiapan bahan-bahan yang dibawa guru pada saat workshop.
3) Kehadiran guru
4) Kesiapan laptop
5) Hasil sementara:
-

Proses pelaksanaan workshop

-

Kualitas strategi pembelajaran

-

Respon guru

d. Refleksi
Untuk menentukan keberhasilan suatu tindakan digunakan norma/kriteria sebagai berikut.
1) Matriks strategi pembelajaran
2) Relevansi antara waktu dengan dengan bahan ajar:
3) Materi sajian :
-

Pembukaan memuat : apersepsi, pre tes, waktu (20’)

-

Inti memuat: tujuan pembelajaran, kualitas urutan penyajian, kualitas penugasan
siswa, waktu (50’)

-

Penutup memuat: penutup, pos-test (20’)

-

Indikator Keberhasilan:
a) Proses Pelaksanaan Workshop, guru minimal:
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-

Siap secara mental dan fisik = 95%

-

Kesiapan bahan = 95%

-

Kehadiran = 99%

-

Kesiapan laptop = 89 %

b) Hasil Pelaksanaan Workshop:
-

95% guru menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan format yang
relevan dengan kondisi pembelajaran.

-

95% guru memperoleh skor baik dan sangat baik pada aspek relevansi
antara waktu dengan bahan ajar

-

95 % guru pada aspek pembukaan (apersepsi, pre-tes) dalam kategori
baik dan sangat baik

-

95 % guru pada aspek kegiatan inti dalam kateori baik dan sangat baik.

-

95 % guru pada aspek kegiatan penutup (kesimpulan, pos-test dan waktu)
dalam kategori baik dan sangat baik

Berdasarkan hasil siklus II dari kondisi awal ke siklus 1 dan siklus 2 terjadi peningkatan
rata-rata 95% berarti tindakan dianggap sudah berhasil. Oleh karena itu tidak perlu
dilakukan perbaikan dan dilaksanakan pada siklus III.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Dari penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian hipotesis
dalam penelitian ini digunakan data guru SMA/SMK Sekolah binaan diLhokseumawe
sebanyak 40 guru binaan
a.

Hasil Rekap Data Pelaksanaan MGMP/EDG

Setelah dilaksanakan Penelitan dilakukan pengolahan data hasil Penilaian EDG diperoleh
data sebagai berikut:
Tabel 4.1 Hasil Rekap Data Pelaksanaan MGMP/EDG
Kegiatan EDG

Pencapaian Hasil rerata

Kririate

Hasil Observasi awal
Siklus I
Siklus II

43, 78%
83,33%
92,33%

C
B
A

b. Hasil Rekap Data Pelaksanaan MGMP/Workshop
Setelah dilaksanakan Penelitan dilakukan pengolahan data hasil Penilaian Musyawarah Guru
Mata Pelajaran/Workshop diperoleh data berdasarkan kegiatan sebagai berikut:

Penyusunan Administrasi Pembelajaran

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

298

Tabel 4.2 Hasil Rekap Data Pelaksanaan MGMP/Workshop Penyusunan ADM Pembelajaran
Kegiatan Penyusunan
Administrasi Pembelajaran
Hasil Observasi awal
Siklus I
Siklus II

Pencapaian Hasil rerata

Kririate

50,43%
90,50%
96,53%

C
A
A

Pencanaan Pembelajaran
Tabel 4.4 Hasil Rekap Data Pelaksanaan MGMP/Workshop Pencanaan Pembelajaran
Kegiatan Peencanaan
Pembelajaran

Pencapaian Hasil rerata

Kriteria Penilaian

Hasil Observasi awal

62, 66%

C

Siklus I

86,24%

B

Siklus II

95,21%

A

Pelaksanaan Pembelajaran
Tabel 4.4 Hasil Rekap Data Pelaksanaan MGMP/Workshop Pelaksanaan Pembelajaran
Kegiatan Pelaksanaan
pembelajaran

Pencapaian Hasil rerata

Kriteria Penilaian

Hasil Observasi awal
Siklus I

48,95%
78,52%

C
B

Siklus II

86,22%

A

Pelaksanaan Penyusunan Adm
Tabel 4.5 Hasil Rekap Data Pelaksanaan MGMP/Workshop Pelaksanaan Penyusunan Adm
Kegiatan Perencanan penilaian

Pencapaian Hasil rerata

Kriteria Penilaian

Hasil Observasi awal

42, 78%

D

Siklus I

78,63%

B

Siklus II

86,40,%

B

Pembahasan
Dalam penelitian ini, salah satu kegiatan yang dilakukan guru adalah melakukan kegiatan
evaluasi diri /Evaluasi Diri Guru untuk dapat melakukan kegiatan pengembangan diri guru
dan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak untuk pemahaman berbagai konsep /aspek
secara berkolaborasi melalukan pemecahan masalah. Dan pemberdayaan Musyawarah Guru
Mata Pelajaran /workshop meningkatkan kompetensi guru melaksanakan tugas pokok
dan fungsi sebagai guru dituntut melaksanakan pembelajaran sesuai permendikbud Nomor
103, dan 104 tahun 2014 dalam mengimplementasikan Kurikulum Nasional nampak guru
termotivasi dan lebih aktif sehingga terjadi peningkatan hasil penilaian dari hasil observasi
awal 43,5 %, tindakan I mencapai 83,33 %, dan II mencapai 93,33 %, artinya secara elaastis an
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elastisitas meningkat tajam , dengan taraf signifikan artinya pencapaian hasil mendekati 95 %
(92,33 %) ini membuktikan memiliki dampak positif peningkatan kompetensi guru melalui
pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran /workshop dan hasil Evaluasi Diri Guru
meningkatkan motivasi guru untuk melakukan kinerjanya baik dalam menyusun perencanaan
Administrasi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran dan
berdampak positif karena guru antusias dan fokus dalam melaksanakan kegiatan MGMP.
Berikut dalam bentuk tabel grafik dapat di gambarkan sebagai berikut:

Grafik 1. Hasil Peneilitian Terhadap Evaluasi Diri Guru (EDG)

Grafik 2. Hasil Penelitian Terhadap Penyusunan Administrasi Pembelajaran

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil hipotesis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan
bahwa melalui Evaluasi Diri Guru dapat meningkatkan motivasi guru melaksanakan kinerja
secara optimal. Dan melalui pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran / workshop
dapat meningkatkann kompetensi guru secara siknifikan dalam mengimplementasikan
kurikulum Nasional.
Sedangkan saran Bagi guru, khususnya guru Kimia dapat menerapkan Evaluasi Diri Guru salah
satu alternatif dalam memotivasi diri meningkatkan kinerjanya. Hal ini dengan menerapkan
Evaluasi Diri Guru akan mudah untuk melakukan pengembangan diri , bekerja sendiri secara
optimal serta bekerjasama dengan orang lain untuk mampu menghadapi tantangan, mudah
mengakses informasi) guru perlu belajar berpikir kritis, memecahkan masalah dan belajar
untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan, serta saling merbagi pengetahuan
pengetahuan, konsep, dan keterampilan tersebut berimplikasi kepada peserta didik yang
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membutuhkan. Dan sebagai wujud pengimplementasin kurikulum Nasional. Bagi pembaca
dapat memberikan kritik yang bersifat konstruktif.
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU
MATEMATIKA SMA/SMK DALAM PROSES
PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MODEL DISKUSI
PARTISIPATIF MELALUI SUPERVISI AKADEMIK
DI KABUPATEN KULON PROGO
Giyarsih
Pengawas SMA/SMK Kabupaten Kulon Progo, asih125@yahoo.co.id

Abstrak. Penelitian ini berakar pada permasalahan rendahnya nilai matematika siswa di
beberapa sekolah di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini salah satunya disebabkan kurangnya
pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran
menjadi rendah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses sehingga diharapkan
prestasi belajar siswa akan meningkat. Upaya meningkatkan kompetensi profesional dan
pedagogi guru dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan bagi guru matematika
SMA/SMK Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah
(PTS). Subjek penelitian diambil secara purposive random sampling, yaitu 30 dari 40
guru matematika SMA/SMK binaan. Data penelitian diperoleh melalui angket, observasi,
dan hasil kerja peserta binaan selama proses pembinaan dan pendampingan. Analisis data
dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) supervisi akademik
dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang kreatif
dan inovatif; (2) dengan model diskusi partisipatif dapat meningkatkan aktivitas guru
dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung; serta (3) dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.
Kata Kunci. Kemampuan guru, model diskusi partisipatif, supervisi akademik

1. Pendahuluan
Peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar
proses perlu dikembangkan karena sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas dan hasil
belajar siswa. Secara ideal seorang guru harus benar-benar mampu merancang, melaksanakan,
dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Oleh karena itu seorang guru harus memiliki kompetensi tinggi
dalam merancang dan memilih model pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan
materi dengan mengoptimalkan aktivitas dan kreativitas siswa selama proses pembelajaran
berlangsung. Sehingga pengalaman dan hasil belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan.
Pada umumnya kemampuan dalam mengembangkan proses pembelajaran guru matematika
binaan di lingkungan Kabupaten Kulon Progo belum optimal. Umumnya para guru masih
enggan melakukan kegiatan pembelajaran secara bervariasi. Hal itu disebabkan oleh beberapa
hal antara lain: (1) kurangnya pengetahuan guru tentang pembelajaran yang bervariasi, (2)
kurangnya motivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran, (3) kurangnya guru dalam
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitasnya.
Akibatnya aktivitas guru mendominasi selama proses pembelajaran berlangsung.
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Berdasarkan kondisi yang dikemukakan di atas, perlu diadakan penelitian tentang peningkatan
kemampuan guru dalam mengembangkan proses pembelajaran sebagai solusi permasalahan
tersebut. Penelitian ini mengangkat judul Meningkatkan Kemampuan Guru SMA/SMK dalam
Proses Pembelajaran Menggunakan Model Diskusi Partisipatif melalui Supervisi Akademik.
Memperhatikan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai
berikut: (1) kurangnya pengetahuan guru tentang model pembelajaran yang bervariasi sehingga
pembelajaran terkesan monoton; (2) kurangnya pengetahuan guru tentang inovasi pembelajaran
sehingga sedikit guru yang melakukan pembelajaran yang kreatif; serta (3) kurangnya kreativitas
guru dalam upaya memperoleh informasi tentang pembelajaran inovatif seperti membaca buku
atau mengikuti kegiatan pengembangan profesi (Musyawarah Guru Mata Pelajaran/MGMP).
Berdasarkan identifikasi masalah, maka dirumuskan permasalahan yang berkaitan dengan
judul penelitian yaitu: (1) apakah supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan guru
dalam menggunakan model diskusi partisipatif?; (2) seberapa tinggi tingkat penguasaan guru
terhadap model diskusi partisipatif yang diterima melalui pembinaan oleh pengawas; serta (3)
apakah dengan model diskusi partisipatif dapat meningkatkan aktivitas, kreativitas, dan hasil
pembelajaran di masing-masing sekolah binaan?. Solusi dari permasalahan tersebut adalah
perlunya supervisi akademik dengan pendekatan andragogi melalui program pendampingan
dengan menerapkan model diskusi partisipatif.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan motivasi guru untuk melaksanakan
pembelajaran model diskusi partisipatif di kelas masing-masing sekolah binaan dengan lancar;
serta (2) meningkatkan penguasaan guru terhadap model diskusi partisipatif yang diterima
melalui pembinaan oleh pengawas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat
bagi guru, sekolah, dan pengawas. Bagi guru diharapkan penelitian ini dapat menambah
pengetahuan tentang model pembelajaran yang variatif dan meningkatkan kemampuan
pendidik dalam menggunakan model diskusi partisipatif. Sedangkan bagi sekolah, penelitian
ini mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa
sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan
mutu pembelajaran serta mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik,
menantang, nyaman, dan menyenangkan. Bagi pengawas, penelitian ini merupakan sarana
untuk melatih diri membina dan membimbing guru dalam proses pembelajaran menggunakan
model diskusi partisipatif, sarana bagi pengawas untuk melatih diri melakukan pendampingan
dalam tupoksinya, serta dapat digunakan untuk memotivasi pengawas lain yang belum
melaksanakan pengembangan profesi.

2. Kajian Teori
Kompetensi Pedagogik
Kompetensi paedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran
peserta didik (PP No 74 Th 2008). Dalam hal ini, kemampuan guru yang sangat penting untuk
ditingkatkan adalah kemampuan dalam mengembangkan proses pembelajaran yang mendidik
dan dialogis dengan mengoptimalkan aktivitas dan kreativitas siswa sehingga pengalaman dan
hasil belajar siswa benar-benar seperti yang diharapkan.

Model Diskusi Partisipatif
Secara luas patisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan
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masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik),
maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.
(Atsul, 2008).
Jadi, diskusi partisipatif adalah suatu proses diskusi yang melibatkan seluruh peserta diskusi
untuk berpikir bersama dan mengungkapkan pikirannya secara bebas sehingga timbul
pengertian kepada diri sendiri, kawan berdiskusi, dan pada masalah yang dihadapi.

Supervisi Akademik
Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan
meneglola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pengajaran (Glickman, 2007). Prinsip
dasar supervisi akademik adalah meningkatkan prestasi belajar siswa melalui peningkatan
keterampilan paedagogik guru karena pada intinya supervisi akademik adalah serangkain
kegiatan membantu guru dalam rangka meningkatkan proses dan hasil pembelajaran (Marzano,
2011). Kegiatan supervisi akademik dilaksanakan sebagai kegiatan terencana, terpola, dan
terprogram dalam mengubah perilaku guru agar dapat meningfkatkan kualitas pembelajaran
(Sudjana, 2008).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu
guru mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan proses maupun hasil pembelajaran
yang membutuhkan adanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut hasil
supervisi.
Secara garis besar, tindak lanjut hasil supervi adalah dalam bentuk pembinaan dan pemantapan
instrumen supervisi. Pembinaan terdiri dari pembinaan langsung dan tidak langsung. Pembinaan
langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus yang perlu perbaikan dengan segera
dari hasil analisis supervisi sedangkan pembinaan tidak langsung dilakukan terhadap hal-hal
yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis
supervisi, dalam bentuk penggunaan pendekatan dan metode mengajar yang baik, penggunaan
media dan sumber belajar yang sesuai dengan pendekatan PAIKEM. Pemantapan Instrumen
Supervisi, dilakukan dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor tentang instrumen
supervisi akademik maupun instrumen supervisi non akademik. Dalam memantapkan
instrumen supervisi, dikelompokkan menjadi: (1) Persiapan mengajar guru meliputi program
tahunan, program semester, Silabus, RPP, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil
pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran; (2) Instrumen supervisi pembelajaran,
lembar pengamatan, dan suplemen observasi (ketrampilan mengajar, karakteristik mata
pelajaran, pendekatan klinis, dan sebagainya); (3) Komponen dan kelengkapan instrumen,
baik instrumen supervisi akademik maupun instrumen supervisi non akademik; serta (4)
Penggandaan instrumen dan informasi kepada guru bidang studi binaan atau kepada karyawan
untuk instrumen non akademik.
Substansi yang ditindaklanjuti dari hasil supervisi akademik antara lain: (1) sasaran utama
supervisi akademik adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran; (2) hasil analisis catatan
supervisor, dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru atau
meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan, setidak-tidaknya dapat mengurangi
kendala-kendala yang muncul atau yang mungkin akan muncul; (3) Umpan balik akan
memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi; serta
(4) Suasana komunikasi yang tercipta selama umpan balik akan mendorong guru memperbaiki
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penampilan, dan kinerjanya. Beberapa cara untuk melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi
akademik antara lain: (1) mereview rangkuman hasil penilaian; (2) bila standar pembelajaran,
pengetahuan, keterampilan dan sikap guru belum memenuhi standar, perlu dilakukan penilaian
ulang; (3) bila tujuannya belum tercapai juga, maka supervisor merancang kembali program
supervisi akademik untuk masa berikutnya; (4) Membuat rencana aksi supervisi akademik
berikutnya; serta (5) mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya.
Pembinaan kemampuan guru melalui supervisi akademik dapat dilakukan dalam lima langkah
yaitu: (1) menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis; (2) menganalisis kebutuhan; (3)
mengembangkan strategi dan media; (4) menilai; serta (5) merevisi (Supervisi Akademik,
Kemdikbud, dalam diklat LPMP 2013).

3. Metode Penelitian
Penelitian dilakukan di 7 SMA/SMK sekolah binaan terdiri dari 30 guru matematika di
Kabupaten Kulon Progo. Faktor yang diteliti pada penelitian ini adalah guru dan proses
pembelajaran yang dilaksanakan. Faktor guru dilihat dari peningkatan guru dalam: (a)
melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif; (b) pelaksanaan pembelajaran model diskusi
partisipatif; serta (c) pelaksanaan supervisi akademis. Sedangkan pembelajaran memperhatikan
keefektifan pembelajaran di kelas yang dikelola oleh guru dengan menerapkan strategi
pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran serta kelancaran pelaksanaan model
diskusi partisipatif di kelas.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah. Penelitian tindakan sekolah adalah
kegiatan pengembangan profesi pengawas untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan
pendidikan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan andragogi. Pendekatan andragogi
menempatkan guru dalam layanan pendidikan yang bersifat demokratis, bertumpu pada
kesejajaran, kesepadanan dan persamaan perilaku kegiatan belajar (Knowles, 1988). Dengan
demikian, andragogi adalah proses pembelajaran yang dapat membantu guru menemukan dan
menggunakan hasil temuannya yang berkaitan dengan lingkungan sosial, adanya interaksi
dan saling pengaruh antara pengawas dengan guru binaan sebagai subjek penelitian. Subjek
penelitian adalah guru matematika binaan di SMA/SMK kabupaten Kulonprogo. Metode
pelaksanaan dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan guru kemudian
dilihat kelebihan dan kekurangannya serta diamati perubahan-perubahan yang terjadi sebagai
bentuk peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan
model diskusi partisipatif.
Desain penelitian tindakan sekolah yang digunakan sesuai dengan siklus kegiatan penelitian
tindakan sekolah, yang terdiri dari dua siklus setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan,
di akhir siklus diadakan refleksi untuk menentukan tindak lanjut berikutnya. Setiap siklus
dilakukan dalam empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan proses
tindakan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket, observasi
peserta pembinaan dan pendampingan, dokumen hasil kerja peserta selama pembinaan dan
pendampingan berlangsung.
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Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data
No

1

Sumber Data

Guru matematika
binaan

Jenis Data
h. Motivasi: tingkat kesenangan,
semangat mengerjakan tugas,
dan tanggung jawab
i. Antusias, aktivitas: tingkat
keceriaan, keseriusan,
ketekunan dalam mengerjakan
tugas, frekuensi bertanya/
berpendapat, kualitas jawaban,
kecepatan respon yang timbul,
ketepatan permasalahan yang
diajukan dan kebenaran hasil
yang diperoleh
j. Hasil kerja peserta pembinaan
dan pendampingan siklus I
k. Hasil kerja peserta pembinaan
dan pendampingan siklus II

2

Pengawas sekolah

Keterampilan pendidik dalam
pelaksanaan proses pembelajaran

Teknik Pengumpulan
a. Menggunakan Angket

b. Observasi peserta
pembinaan dan
pendampingan

c. Dokumen hasil kerja
peserta pembinaan
dan pendampingan
d. Observasi peserta
pembinaan dan
pendampingan
Observasi proses
pembinaan dan
pendampingan

Analisis data dilakukan secara deskriptif baik kualitatif maupun kuantitatif menggunakan
tabel, mean, dan grafik. Kriteria keberhasilan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah
50% guru mampu menggunakan model diskusi partisipatif melalui supervisi pelaksanaan
proses pembelajaran bagi guru matematika SMA/SMK Kabupaten Kulon Progo.

4. Hasil Penelitian
Uraian Penelitian Secara Keseluruhan
Penelitian Tindakan Sekolah ini dilaksanakan di ruang kelas guru binaan maupun di kelas
sekolah binaan, penelitian ini berusaha meningkatkan motivasi, aktivitas, dan kualitas guru
dalam melakukan proses pelaksanaan pembelajaran. Peningkatan kemampuan guru dalam
menggunakan model diskusi partisipatif disampaikan bagi guru matematika SMA/SMK
dalam memperbaiki proses belajar mengajar pada siswa di sekolah binaan melalui supervisi
akademis.
Pelaksanaan tindakan ini terdiri dari dua siklus, tiap siklus hasilnya dianalisis keberhasilan
maupun kegagalan tindakan sebagai bahan pertimbangan dan refleksi untuk perbaikan
pembinaan dan pendampingan selanjutnya. Tindakan diawali dengan pengamatan terhadap
aktivitas guru matematika maupun guru di sekolah binaan tingkat SMA/SMK oleh peneliti,
pengamatan ini untuk mengetahui motivasi dan aktivitas guru matematika di sekolah binaan.
Setelah semua siklus selesai dijalankan, peneliti menyampaikan angket model pembinaan dan
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pendampingan peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan model diskusi partisipatif
kepada peserta yang bertindak sebagai responden. Di samping itu disampaikan juga angket
tentang motivasi dan aktivitas guru maupun kegiatan seputar pelaksanaan pembelajaran.

Penjelasan Setiap Siklus
4.2.1 Siklus I
Siklus 1 terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan
refleksi. Perencanaan dilakukan dengan melakukan praobservasi klinis terhadap guru binaan
yang kemudian diambil nilai hasil praobservasi berupa nilai keterampilan pendidik dalam
melaksanakan proses pembelajaran. Hasil praobservasi guru binaan pada saat Pra Siklus
disampaikan pada Tabel 2 dan 3.
Tabel 2. Nilai Hasil Praobservasi Guru Binaan pada saat Prasiklus
No

Kriteria

Jumlah Guru

Persentase

1

Sangat Tinggi : 80 – 100%

3

10

2

Tinggi : 70 – 79%

11

37

3

Sedang : 60 – 69%

16

53

4

Kurang : 0 – 59%

0

0

30

100

Jumlah

Tabel 3. Aktifitas dan Motivasi Guru Binaan pada saat Prasiklus
No

Kategori Motivasi

Jumlah Guru

Persentase

1

Sangat Tinggi

0

0

2

Tinggi

5

17

3

Sedang

16

53

4

Kurang

7

30

30

100

Jumlah

Hasil praobservasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tindakan yang
akan diberikan yaitu supervisi klinis dengan menerapkan model diskusi partisipatif. Pada saat
pelaksanaan tindakan, dilakukan pengamatan berupa kemampuan guru dalam melaksanakan
proses pembelajaran dengan model diskusi partisipatif, aktivitas, dan motivasi guru Binaan.
Hasil pengamatan pada pertemuan 1 siklus I dapat disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Tabel 4. Nilai Hasil Observasi Guru Binaan Siklus I
No

Kriteria

Jumlah Guru

Persentase

1

Sangat Tinggi : 80 – 100%

2

7

2

Tinggi : 70 – 79%

21

70

3

Sedang : 60 – 69%

7

23

4

Kurang : 0 – 59%

0

0

30

100

Jumlah
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Tabel 5. Aktifitas dan Motivasi Guru Binaan Siklus I
No

Kategori Motivasi

Jumlah Guru

Persentase

1

Sangat Tinggi

0

0

2

Tinggi

1

3

3

Sedang

19

63

4

Kurang

10

34

30

100

Jumlah

Setelah dilakukan pengamatan maka masuk pada tahap refleksi. Hasil refleksi terhadap proses
pendampingan pembelajaran guru-guru matematika dengan menggunakan model partisipatif
menunjukkan bahwa motivasi dan aktivitas guru dalam mengikuti kegiatan dari pertemuan
pertama ke pertemuan kedua mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan oleh persentase
perolehan nilai motivasi dan aktivitas guru minimal tinggi naik dari 66.67% menjadi 83.33 %.
4.2.2 Siklus II
Siklus 2 terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.
Perencanaan tindakan berdasarkan refleksi pada siklus I. Hasil pengamatan pada siklus II
disajikan pada Tabel 6 dan 7.
Tabel 6. Nilai Hasil Observasi Guru Binaan Siklus II
No

Kriteria

Jumlah Guru

Persentase

1

Sangat Tinggi : 80 – 100%

1

3

2

Tinggi : 70 – 79%

25

83

3

Sedang : 60 – 69%

4

14

4

Kurang : 0 – 59%

0

0

30

100

Jumlah

Tabel 7. Aktifitas dan Motivasi Guru Binaan Siklus II
No

Kategori Motivasi

Jumlah Guru

Persentase

1

Sangat Tinggi

1

3

2

Tinggi

25

83

3

Sedang

4

14

4

Kurang

0

0

30

30

Jumlah

Dari hasil refleksi terhadap proses pendampingan terhadap pembelajaran guru-guru matematika
dengan menggunakan model diskusi partisipatif (MDP) menunjukkan bahwa motivasi dan
aktivitas guru dalam mengikuti kegiatan pendampingan dari pertemuan pertama ke pertemuan
kedua mengalami peningkatan.
4.3 Analisis Data dan Pembahasan
Nilai pra siklus menggunakan nilai hasil penilaian supervisi pelaksanaan pembelajaran guru
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binaan saat semester satu. Penelitian tindakan sekolah berupa pembinaan dan pendampingan
MDP serta melalui program pendampingan supervisi akademis dalam kegiatan MGMP.
Berdasarkan hasil analisis data, tampak bahwa setelah dilakukan tindakan dan perbaikan
tindakan diperoleh rata-rata skor testimony guru binaan setelah siklus kedua > rata-rata skor
tes guru binaan setelah siklus pertama > rata-rata skor tes guru binaan sebelum siklus pertama.
Walaupun kenyataannya pada saat peneliti melakukan pembinaan di sekolah masih ditemukan
kecenderungan beberapa guru dalam melaksanakan pembelajaran belum menggunakan model
diskusi partisipatif untuk memperbanyak aktivitas siswa.
Dari hasil penelitian juga diperoleh hasil tentang motivasi dan aktivitas guru matematika di
sekolah binaan tingkat SMA/SMK, yang meliputi:
Hasil observasi tentang motivasi dan aktivitas guru matematika di sekolah binaan tingkat
SMA/SMK seputar pelaksanaan pembelajaran model diskusi partisipatif, yang meliputi:
1) Membuat Persiapan setiap kali sebelum mengajar, jumlah guru yang selalu melakukan
sebesar 20%, yang sering melakukan sebesar 70%
2) Mengecek kehadiran siswa setiap kali sebelum menyampaikan materi pelajaran, jumlah
guru yang selalu melakukan sebesar 20%, yang sering melakukan sebesar 73%
3) Mengajukan pertanyaan apersepsi tentang bahan pelajaran yang lalu setiap kali sebelum
mulai bahan yang baru, jumlah guru yang selalu melakukan sebesar 17%, yang sering
melakukan sebesar 60%
4) Memberi kesempatan siswa bertanya setiap akhir pelajaran, jumlah guru yang selalu
melakukan sebesar 23%, yang sering melakukan sebesar 63%
5) Menyelenggarakan ulangan setiap berakhir suatu unit bahan pelajaran, jumlah guru yang
selalu melakukan sebesar 20%, yang sering melakukan sebesar 30%
6) Mengembalikan kertas ulangan pekerjaan siswa kepada siswa yang bersangkutan, jumlah
guru yang selalu melakukan sebesar 13%, yang sering melakukan sebesar 53%
7) Membicarakan hasil ulangan dengan siswa yang mendapat nilai di bawah KKM, jumlah
guru yang selalu melakukan sebesar 10%, yang sering melakukan sebesar 73%
8) Membaca artikel tentang kependidikan dalam surat kabar, majalahia lainnya, atau media
lainnya, jumlah guru yang selalu melakukan sebesar 0%, yang sering melakukan sebesar
63%
9) Menulis artikel tentang kependidikan dalam surat kabar, majalahia lainnya, atau media
lainnya, jumlah guru yang selalu melakukan sebesar 0%, yang sering melakukan sebesar
40%
10) Menulis buku yang bersifat pendidikan bagi perkembangan anak didik, jumlah guru yang
selalu melakukan sebesar 0%, yang sering melakukan sebesar 23%.
Pengamatan juga dilakukan terhadap kinerja pengawas selaku pemateri/peneliti, yang meliputi
tindakan materi dalam langkah membuka pertemuan, langkah pengembangan, penerapan,
maupun dalam menutup pertemuan menunjukkan kemajuan dari siklus pertama ke siklus
berikutnya demikian pula tindakan pengawas dalam mengkondisikan suasana pertemuan:
pengawas berhasil dalam menciptakan antusias peserta ditunjukkan oleh adanya beberapa
guru binaan yang semakin antusias dari siklus ke siklus berikutnya.
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Setelah semua siklus selesai dijalankan, peneliti menyampaikan angket model pembinaan dan
pendampingan Supervisi Akademis kepada peserta yang bertindak sebagai responden.Tetapi
dari hasil angket yang telah diisi oleh guru binaan dapat diperoleh pendapat tentang supervisi
akademis, antara lain Guru binaan menyatakan:
1. Membuat perasaan sangat senang sebesar 53 % dan senang sebesar 43%.
2) Membuat termotivasi, yang sangat senang sebesar 50% dan sebesar 100 %
3) Membuat aktif menyelesaikan tugas, yang sangat senang sebesar 37% dan senang sebesar
60 %
4) Membuat dapat menunjukkan kemampuan nyata, yang sangat senang sebesar 37% dan
senang sebesar 63 %
5) Membuat guru binaan lebih giat belajar menulis, yang sangat senang sebesar 20% dan
senang sebesar 70 %
6) Membuat guru binaan lebih memahami materi, yang sangat senang sebesar 45% dan
senang sebesar 57 %
7) Membuat guru binaan benar-benar berfikir, yang sangat senang sebesar 37% dan senang
sebesar 63 %
8) Membuat guru binaan harus lebih siap, yang sangat senang sebesar 47% dan senang
sebesar 53 %
9) Membuat guru binaan lebih menghargai teman, yang sangat senang sebesar 40% dan
senang sebesar 600 %
10) Membuat guru binaan lebih bertanggung jawab, yang sangat senang sebesar 53% dan
senang sebesar 47 %

5. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan metode diskusi partisipatif:
a.

Supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan
pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

b. Benar-benar dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran
berlangsung.
c.

Dapat meningkatkah perolehan/hasil belajar siswa.

6. Saran
Bagi Pengawas
Bagi pihak pengawas seharusnya dalam melakukan supervisi, pembinaan, pendampingan, dan
pembimbingan lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta supervisi,
menganalisis, meyimpulkan, dan menggeneralisasi dalam suasana yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif, menyenngkan, dan bermakna, agar proses kegiatan supervisi bagi guru lebih optimal.
Sehingga guru merasa selalu membutuhkan keberadaan pengawas sebagai teman yang
menyenangkan dan dirindukan kehadirannya.
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Bagi Guru Binaan
Jika sudah diberi sarana dan prasaran yang memadai sudah semestinya para guru hendaknya
membuka diri terhadap informasi yang berhubungan dengan pembelajaran yang kreatif dan
inovatif. Tidak merasa puas dengan satu atau dua model pembelajaran, dan selalu aktif mengikuti
MGMP, diklat, atau kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru,
serta berani menggunakan model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sehingga
proses pembelajaran tidak monoton dan membosankan siswa.
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PENINGKATAN KEAKTIFAN, KUALITAS
BERPIKIR, DAN KREATIVITAS SISWA PADA
MATERI KESEBANGUNAN MELALUI PENERAPAN
MODEL PESITA PADA SISWA KELAS IX SMPN 1
AMPELGADING, KABUPATEN MALANG
Hidayah Susatri
SMPN 1 Ampelgading, Kab. Malang;hidayahsusatri@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatkan keaktifan,
kualitas berpikir dan kreativitas siswa pada konsep kesebangunan melalui penerapan
model PeSiTa (Pembelajaran Silih Tanya ). Model ini dilandasi oleh teori konstruktivisme,
problem posing, permainan, kooperatif dan kompetitif.. Jenis penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Tiga puluh siswa berpartisipasi dalam
penelitian ini. Siswa diamati selama dua siklus ini dan diberi tes formatif di setiap akhir
siklus. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kreativitas siswa mengalami peningkatan,
setiap siswa dapat membuat sendiri masalah atau soal tentang kesebangunan dengan
berbagai variasi. Hasil penelitian memperlihatkan adanya peningkatan keaktifan,
kemampuan dan kreativitas siswa, yang ditunjukkan pada proses dan hasil belajar.
Dari siklus I ke siklus II, keaktifan siswa meningkat dari 70% menjadi 83,33 %. Data
ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran materi kesebangunan melalui penerapan
model PeSiTa dapat meningkatkan keaktifan, kualitas berpikir dan kreativitas siswa kelas
IX SMPN 1 Ampelgading Kabupaten Malang.
Kata Kunci. Kesebangunan, Pembelajaran Silih Tanya

1. Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat memberikan dampak pada
perubahan tuntutan hidup masyarakat. Perkembangan yang sangat dinamis membutuhkan
kemampuan beradapatasi secara cepat. Untuk mampu beradaptasi secara cepat diperlukan
pengembangan pola pikir yang baik. Pola pikir dapat terbentuk secara baik apabila pembelajaran
dilakukan dengan membiasakan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.
Karena itu perubahan pola pembelajaran merupakan hal utama untuk bisa mengoptimalkan
pengembangan pola pikir siswa untuk bisa menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Menurut Subanji (2013), pola pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengkonstruksi
pengetahuannya sendiri didasari oleh pemahaman terhadap keunikan manusia. Bahwa siswa
tidak bisa dipandang sebagai gelas kosong yang akan diisi guru. Tetapi siswa secara fitrahnya
merupakan individu unik yang memiliki potensi untuk mengembangkan pola pikirnya. Karena
itu dalam pembelajaran, peran guru juga mengalami perubahan dari yang semula „memberi „
pengetahuan kepada siswa menjadi „memfasilitasi‰ siswa untuk belajar.
Pembelajaran yang berorientasi pada pemberdayaan berpikir siswa, merupakan keharusan yang
tidak dapat ditunda lagi. Pada hakikatnya pembelajaran adalah mengembangkan bagaimana
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berpikir siswa, sehingga mampu memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan yang cukup
dinamis. Untuk itu perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh guru guna meningkatkan
kualitas pembelajaran matematika.
Standar Proses menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas Nomor 41
tahun 2007) mengharuskan setiap guru untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis
agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang ,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik
serta psikologis peserta didik.
SMP Negeri 1 Ampelgading adalah tempat Peneliti melaksanakan tugas profesinya sebagai
tenaga pendidik. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah pinggiran di daerah pegunungan
kabupaten Malang yang sudah melaksanakan implementasi Kurikulum 2013 satu semester dan
harus kembali menerapkan KTSP 2006 sesuai Peraturan menteri Pendidikan Nasional. Hasil
refleksi terhadap proses pembelajaran yang selama ini Peneliti lakukan, terdapat beberapa
catatan tentang proses pembelajaran yang kurang melatih peserta didik untuk mengembangkan
proses berpikir siswa, sehingga kurang menyenangkan bagi siswa dan mengakibatkan hasil
belajar siswa yang kurang dari standar atau KKM yang diharapkan.
Permasalahan yang selalu muncul dalam kegiatan pembelajaran matematika yang dilakukan
oleh peneliti khususnya pada materi kesebangunan adalah kurangnya keaktifan, rendahnya
kualitas berpikir, dan serta minimnya kreativitas siswa. Sedikit sekali siswa yang mau bertanya
walaupun mengalami kesulitan. Rendahnya kualitas berpikir dan kreativitas terlihat pada
saat guru memberikan pertanyaan atau soal yang tidak rutin kepada siswa, sebagian besar
dari mereka tidak berani menjawab karena takut salah. Mereka dapat mengerjakan soal yang
diberikan oleh guru jika sudah mengerjakan tipe soal seperti itu terlebih dulu atau diberi
contoh. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru merencanakan dan melaksanakan
kegiatan pembelajaran.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa guru masih melakukan langkah-langkah pembelajaran
yang monoton atau prosedural sehingga siswa mungkin merasa jenuh atau bosan menghadapi
pelajaran matematika. Pada setiap awal kegiatan pembelajaran, peneliti selalu menanyakan
siapa saja yang senang belajar matematika. Dari jawaban siswa ternyata tidak lebih dari 15%
yang senang belajar matematika pada hampir setiap kelas. Siswa menganggap matematika
sesuatu yang sulit dan tidak menarik. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hasil belajar
siswa yang belum memuaskan. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti berusaha membuat
variasi dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan permainan matematika. Pada
dasarnya permainan matematika digunakan untuk memotivasi siswa supaya lebih giat belajar
matematika. Permainan matematika juga dapat meningkatkan nilai-nilai: inisiatif individu,
bekerjasama, rasa hormat terhadap opini orang lain, sikap sportif dan daya saing. Permainan
juga dapat menumbuhkan pemahaman konsep, operasi dan prinsip dalam matematika.
Meskipun permainan matematika menjadi aktivitas yang bernilai dalam belajar matematika,
namun tidak berarti permainan sebagai obat mujarab untuk mengatasi masalah belajar
matematika. Permainan akan menjadi efektif ketika dipilih secara bijaksana dan digunakan
secara tidak berlebihan. Permainan yang dikelola secara baik akan mampu menanamkan
konsep dan membangun pengetahuan matematika yang menyenangkan. Pembelajaran
dengan PeSiTa yang diangkat peneliti ini adalah salah satu pembelajaran matematika kreatif
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yang dikembangkan oleh Subanji. Peneliti mencoba mengaplikasikan dan mengembangkan
model Pembelajaran Silih Tanya atau PeSiTa dalam memecahkan masalah yang melibatkan
kesebangunan bagi siswa SMP kelas IX.
Metode ini dipilih karena dilandasi oleh teori: konstruktivisme, problem posing, kooperatif,
problem solving dan berpikir kreatif yang semuanya sejalan dengan pembelajaran matematika
yang diharapkan pada pembelajaran sekarang ini. Model pembelajaran PeSiTa Berbantuan Kartu
Model ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi peserta didik dalam mengembangkan
kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan masalah
nyata yang berkaitan dengan kesebangunan dua segitiga. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang sudah dilakukan oleh Juhria (2009) dan Cholisah (2012), di mana hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa keaktifan dan motivasi siswa meningkat dengan diterapkannya metode
pembelajaran Silih Tanya.
Suryosubroto (2009), menjelaskan tentang Problem Posing adalah pengajuan masalahmasalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian
diupayakan untuk dicari jawabannya. Menurut Asari (2003) pada prinsipnya, pembelajaran
Problem Posing adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk
mengajukan soal sendiri melalui belajar soal (berlatih soal) secara mandiri. Bagi siswa,
pembelajaran Problem Posing merupakan keterampilan mental, siswa menghadapi suatu
kondisi di mana diberikan suatu permasalahan dan siswa memecahkan masalah tersebut. Selain
itu, dengan Problem Posing diharapkan dapat memancing siswa menemukan pengetahuan yang
bukan diakibatkan dari ketidaksengajaan melainkan upaya mereka untuk mencari hubunganhubungan dalam informasi yang dipelajarinya. Metode Silih Tanya ini juga menuntut siswa
untuk menyusun pertanyaan sekaligus penyelesaiannnya di awal pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan keaktifan, kualitas berpikir, dan
kreativitas siswa pada pembelajaran konsep kesebangunan melalui penerapan model PeSiTa
(Pembelajaran Silih Tanya ). Model ini dilandasi oleh teori konstruktivisme, problem posing,
permainan, kooperatif dan kompetitif. Dengan keempat teori yang melandasi penerapan model
PeSiTa ini diharapkan mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran,
lebih berani bertanya, mampu membuat pertanyaan atau masalah terkait konsep kesebangunan,
sekaligus bertambah kreativitas siswa dalam membuat dan menyelesaikan masalah yang
mereka buat.
Model permainan dalam metode Silih Tanya dicerminkan dari kartu permainan yang digunakan
dalam belajar. Kartu model memiliki empat sisi yang masing-masing memuat kartu soal, kartu
jawab, kunci jawab, catatan waktu dan rekap nilai. Seperti pada gambar berikut ini:
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Gambar 1 : Bagan Kartu model PeSiTa
Kartu soal digunakan untuk meletakkan soal-soal yang sudah dibuat dan akan diajukan
oleh siswa kepada temannya. Dalam mengkonstruksi soal siswa juga harus menyusun kunci
jawaban. Kunci jawaban ini digunakan untuk mengoreksi jawaban temannya yang digunakan
di kartu jawab. Kartu waktu diperlukan untuk mencatat kesepakatan waktu yang diperlukan
untuk menjawab satu pertanyaan/soal yang diajukan oleh temannya. Sedangkan untuk rekap
nilai digunakan untuk mencatat semua nilai yang didapatkan oleh teman bermainnya.
Metode pembelajaran Silih Tanya dilandasi oleh teori konstruktivisme, problem posing,
permainan, kooperatif, dan kompetitif. Dalam pembelajaran Silih Tanya siswa lebih banyak
mengkonstruksi konsep dan pemecahan masalah matematika. Permainan dimulai ketika setiap
siswa sudah menyusun masalah. Dengan diundi, akan terpilih siapa yang lebih dulu mengajukan
masalah. Pengaju masalah pertama sudah tidak memperoleh jatah mengajukan masalah lagi
sebelum satu putaran permainan. Hal tersebut berlangsung sampai semua pemain Silih Tanya
memperoleh giliran untuk mengajukan masalah. Di akhir satu putaran, saling mengoreksi
dan memberikan nilai hasil kerja rekan bermainnya. Apabila terdapat siswa yang mengalami
kesalahan, pembuat soal wajib menjelaskan dan mengajari teman yang mengalami kesulitan.
Berakhirnya satu putaran pertama bisa dimulai dengan putaran berikutnya, menyesuaikan
tingkat kesulitan materi yang digunakan dalam metode ini.
Adapun rencana pelaksanaan/proses pembelajaran Silih Tanya dapat diilustrasikan sebagi
berikut:
1) Tahap 1: Penjelasan Guru tentang pelaksanaan pembelajaran secara klasikal dengan
bantuan tayangan powerpoint
2) Tahap 2: Setiap siswa menyusun soal dan kunci jawaban dan menuliskannya masingmasing pada dua lembar kartu terpisah
3) Tahap 3: Siswa membentuk kelompok dengan anggota 4-5 siswa
4) Tahap 4: Dilakukan pengundian kelompok yang akan bermain, setiap kelompok diwakili
oleh satu siswa untuk bermain Silih Tanya
5) Tahap 5: Setelah satu putaran selesai keempat pemain saling mengoreksi
6) Tahap 6: Jika ada soal yang sulit dan ada yang tidak bisa menjawab dilakukan tahap
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saling mengajari, serta jika perlu dilakukan pembahasan secara klasikal.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) karena penelitian ini dilaksanakan
berdasarkan langkah-langkah pada PTK yakni meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan,
mengobservasi serta melakukan analisis dan refleksi terhadap hasil observasi. Penelitian ini
dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ampelgading semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016.
Adapun subyek dalam penelitian ini adalah 30 siswa kelas IX A.
Desain penelitian ini adalah sebagai berikut. Sebelum pelaksanaan siklus I, peneliti melakukan
klasifikasi atau penggolongan kemampuan prasyarat siswa. Hal ini dilakukan mengingat
keberhasilan siswa terhadap suatu konsep dipengaruhi oleh pemahaman siswa terhadap
konsep yang menjadi prasyaratnya. Peneliti menggunakan tes tentang materi perbandingan
dan segitiga. Berdasarkan klasifikasi tingkat kemampuan awal siswa inilah kemudian dibentuk
kelompok belajar siswa dengan tetap memperhatikan keheterogenan kemampuan siswa dalam
setiap kelompoknya.
Tahap selanjutnya Peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika sesuai dengan
RPP yang telah dibuat. Pembelajaran pada pertemuan I siklus I mengadopsi langkah–langkah
pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi dan mengomunikasikan. Kemudian pada pertemuan II dilakukan metode PeSiTa
dan diakhiri dengan tes formatif. Kegiatan ini diulang pelaksanaannya pada dua pertemuan
pada siklus II jika hasil belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan.
Pada Siklus I dilakukan pembelajaran materi segitiga-segitiga yang sebangun. Sedangkan pada
siklus II dilakukan pembelajaran tentang menerapkan konsep kesebangunan pada segitiga.
Pada pelaksanaan model PeSiTa, siswa sebelumnya diberi tugas rumah secara mandiri untuk
membuat masalah/soal dan penyelesaiannya yang akan digunakan untuk bermain Silih Tanya.
Sebelum salah satu siswa sebagai perwakilan bermain Silih Tanya, di dalam kelompok mereka
harus mendiskusikan masalah/soal yang telah dibuat oleh masing-masing anggota kelompok
dan akhirnya memilih soal mana yang akan diajukan dalam bermain PeSiTa. Soal yang dipilih
dan tidak tetap diumpulkan di akhir pembelajaran dan diambil sebagai nilai individu. Setelah
masing-masing kelompok siap dengan soalnya, kemudian dilakukan pengundian dan terpilih
empat siswa yang mewakili kelompoknya untuk bermain Silih Tanya.
Pada saat empat siswa bermain Silih Tanya siswa yang lain tetap harus mengikuti permainan
dan menyelesaikan setiap masalah yang diajukan pemain. Setiap soal yang diajukan ditulis
oleh pengaju soal di papan tulis, sehingga setiap siswa berkesempatan untuk ikut mengerjakan
dan salah satu hasilnya dikumpulkan sebagai nilai kelompok. Di samping itu pada proses
pembelajaran dilaksanakan observasi terhadap keaktifan belajar siswa. Jika terdapat soal yang
tidak dapat dikerjakan salah satu pemain, maka pemain sebagai pengaju soal harus menjelaskan
penyelesaian soal yang dibuatnya secara klasikal.
Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar observasi dan lembar
validasi. Lembar observasi merupakan alat untuk mendeskripsikan apa yang terjadi selama
penelitian yang meliputi aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta orang-orang yang terlibat
dalam aktivitas tersebut. Lembar Observasi yang digunakan meliputi lembar observasi
aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa, serta lembar observasi untuk melihat keaktifan
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belajar siswa. Sedangkan lembar validasi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur
keabsahan dari perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dimaksud yaitu rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kegiatan siswa, soal tes awal dan tes akhir.
Teknik pengumpulan data terdiri dari (1) experiencing (pengamatan dan catatan lapangan) di
mana peneliti melakukan observasi terhadap tindakan yang dilakukan, mengamati hasil yang
dicapai selama penelitian dilaksanakan, untuk mendapat hasil yang tepat diperlukan kegiatan
catatan lapangan secara cermat. (2) enquiring (menanyakan) di mana peneliti melakukan
pencarian informasi baik secara lisan maupun tertulis. Pencarian informasi secara lisan yaitu
dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap siswa. Enquiring ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pengalaman belajar siswa yang berkaitan dengan keaktifan belajarnya.
Sedangkan teknik yang digunakan untuk menganalisis data disesuaikan dengan data yang telah
terkumpul. Data hasil observasi, dokumentasi foto dan catatan lapangan dilakukan dengan
analisis kualitatif. Tahapan analisis data tersebut adalah sebagai berikut: (1) Reduksi data,
di mana data yang diperoleh dari lapangan dirangkum secara teliti dan cermat, (2) Penyajian
data, di mana data yang sudah direduksi, disajikan dalam bentuk uraian singkat atau bagan,
dan (3) Penarikan kesimpulan

3. HASIL
Siklus I
Pada setiap siklus terdapat empat tahap, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siklus I diperoleh informasi sebagai berikut.
Tahap Perencanaan (Planning)
Rencana yang dilakukan meliputi waktu pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. Waktu
pelaksanaan pembelajaran ini, direncanakan setelah selesai menyusun semua instrumen yang
dibutuhkan. Instrumen penelitian yang disusun meliputi penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), lembar kegiatan siswa, soal tes awal dan akhir, lembar observasi kegiatan
pembelajaran guru dan kegiatan pembelajaran siswa, serta lembar validasi. Selanjutnya semua
instrumen divalidasi. Lembar validasi terdiri dari lembar validasi RPP, LKS, soal pretes, soal
tes, lembar observasi keaktifan belajar siswa serta lembar observasi kegiatan pembelajaran
guru dan siswa. Hasil validasi adalah „valid‰. namun ada beberapa instrumen yang perlu
diperbaiki yaitu soal pretes harus diperhatikan banyaknya soal dengan waktu pengerjaan.
Tahap Pelaksanaan (Acting)
Siklus I dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan. Sebelum memasuki pertemuan I dilakukan
prapertemuan 1 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015. Pertemuan II
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015. Sedangkan pertemuan III dilaksanakan
pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015. Setiap pertemuan berlangsung selama 2 x 40 menit.
Tahap Pengamatan (Observing)
Hasil observasi terdiri dari hasil observasi kegiatan pembelajaran siswa dan hasil observasi
kegiatan pembelajaran guru. Hasil observasi kegiatan pembelajaran siswa yang dilakukan
oleh dua pengamat diperoleh persentase rata-rata 85,5%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan
pembelajaran siswa berlangsung baik. Hasil observasi kegiatan pembelajaran guru yang
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dilakukan oleh dua pengamat diperoleh persentase rata-rata sekitar 88,87%. Ini menunjukkan
bahwa kegiatan pembelajaran guru sudah baik. Hasil observasi terhadap keaktifan belajar
siswa menunjukkan bahwa persentase banyaknya siswa yang aktif belajar adalah 60% pada
pertemuan I dan 70% pada pertemuan II. Ini berarti keaktifan belajar siswa meningkat dari
pertemuan I ke pertemuan II.
Tahap Refleksi (Reflecting)
Berdasarkan persentase banyaknya siswa yang aktif pada pertemuan I adalah 60% dan pada
pertemuan II 70%, menunjukkan ada peningkatan keaktifan belajar siswa, tetapi belum
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 80%.
Tabel 1. Hasil Observasi Terhadap Keaktifan Belajar Siswa pada Siklus I
Kriteria

Kelompok
Poin

Banyak Siswa
Pertemuan I

Presentase (%)

Pertemuan II

Pertemuan I

Pertemuan II

Kurang aktif

1-9

2

-

6,67%

-

Cukup aktif
Aktif
Sangat aktif
Jumlah

10-19
20-29
30-40

10
18
30

8
19
2
30

33,33%
60%
100%

26,67%
63,33%
6,67%
100%

Selain itu, hasil catatan lapangan oleh peneliti dan pengamat memberikan informasi bahwa secara
umum siswa masih belum bisa menyesuaikan dengan pembelajaran PeSiTa Siswa mengalami
kesulitan dalam membuat soal karena merasa ragu dan khawatir tidak dapat menyelesaikan
soal yang telah dibuat. Selain itu, siswa belum terbiasa presentasi sehingga ketika ada teman
presentasi, siswa lain masih enggan menanggapi dan mengajukan pertanyaan. Diperoleh juga
informasi bahwa dalam kerja kelompok, siswa belum bisa bekejasama dengan baik dan terjadi
dominasi oleh anggota kelompok. Hasil wawancara dengan tiga siswa memberikan informasi
bahwa siswa senang dengan pembelajaran PeSiTa karena siswa memperoleh pengalaman
dalam membuat soal.
Berdasarkan analisis data di atas, diperlukan langkah-langkah perbaikan pada pelaksanaan
pembelajaran pada siklus II.

Siklus II
Berdasarkan refleksi pada siklus I maka perlu dilakukan pembelajaran siklus II. Tahap-tahap
yang dilakukan pada dasarnya sama seperti tahapan pada siklus I. Perbedaan pada siklus II
ini yaitu ada beberapa perbaikan pada tahap pelaksanaan (acting), di mana terdapat beberapa
tindakan yang perlu ditambahkan pada kegiatan pembelajaran.
Tahap Perencanaan (Planning)
Pada tahap ini dilakukan perbaikan pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar
Kerja Siswa (LKS). Peneliti melakukan koordinasi dengan teman sejawat guru matematika
yang lain. Selain itu, pada tahap ini juga disusun soal tes dan kemudian divalidasi oleh validator.
Selanjutnya, peneliti melaksanakan penelitian pada iklus II.
Tahap Pelaksanaan (Acting)
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

318

Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Pertemuan I dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 5 September 2015. Pertemuan II dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 September
2015. Sedangkan Setiap pertemuan berlangsung selama 2 x 40 menit. Kegiatan pembelajaran
dilakukan oleh peneliti dengan dibantu oleh guru matematika yang lain.
Tahap Pengamatan (Observing)
Hasil observasi kegiatan pembelajaran siswa yang dilakukan oleh dua pengamat diperoleh
persentase rata-rata 88,09%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran siswa berlangsung
baik. Hasil observasi kegiatan pembelajaran guru yang dilakukan oleh tiga pengamat diperoleh
persentase rata-rata sekitar 92,3%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran guru
berlangsung sangat baik. Hasil observasi terhadap keaktifan belajar siswa menunjukkan bahwa
persentase banyaknya siswa yang aktif belajar adalah 83,33%. Ini berarti bahwa keaktifan
belajar siswa meningkat sebesar 13,33% dari siklus I ke siklus II.
Tahap Refleksi (Reflecting)
Berdasarkan persentase banyaknya siswa yang aktif pada siklus II, menunjukkan ada
peningkatan keaktifan belajar siswa. Analisis data keaktifan belajar siswa dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2. Hasil Observasi Terhadap Keaktifan Belajar Siswa pada Siklus II
Kriteria

Kelompok
Poin

Kurang aktif

1-9

Cukup aktif
Aktif
Sangat aktif
Jumlah

10-19
20-29
30-40

Banyak Siswa
Pertemuan I
7
21
2
30

Presentase (%)

Pertemuan II

Pertemuan I

Pertemuan II

-

-

-

25
5
30

23,33%
70%
6,67%
100

83,33 %
16,67%
100%

Hasil catatan lapangan oleh peneliti dan pengamat memberikan informasi bahwa secara umum
siswa sudah bisa menyesuaikan dengan pembelajaran PeSiTa dan mulai terbiasa membuat soal
meskipun masih ada yang merasa ragu tidak dapat menyelesaikan soal. Selain itu, kemampuan
siswa untuk bermain silih tanya di depan sudah mengalami peningkatan dari segi kreativitas
pertanyaan yang dibuat. Kualitas berpikir siswa juga mengalami peningkatan, hal ini terlihat
dari kuantitas dan kualitas pertanyaan yang dibuat. Pada siklus I siswa masih membuat soal
atau pertanyaan sebagai pekerjaan rumah, sedangkan pada siklus II soal atau pertanyaan dibuat
siswa di dalam kelas sebelum permainan silih tanya dimulai. Siswa dapat menyelesaikan tugas
membuat pertanyaan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru.
Hasil wawancara dengan tiga siswa memberikan informasi bahwa siswa senang dengan
pembelajaran PeSiTa karena siswa memperoleh pengalaman dalam membuat soal sendiri dan
harus menjawab soal dalam waktu yang ditentukan, pengalaman bekerja sama dalam kelompok,
pengalaman bersaing untuk menjadi yang terbaik. Metode ini akan lebih memotivasi jika
sesekali dilakukan, tetapi menurut pendapat mereka jika model ini diterapkan terus-menerus
akan menimbulkan kebosanan.
Berdasarkan analisis data pada siklus II diperoleh informasi bahwa kriteria keaktifan belajar
siswa telah tercapai. Hasil observasi pembelajaran juga menunjukkan peningkatan keaktifan
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belajar siswa di mana pada siklus I meningkat dari 60% pada pertemuan I dan menjadi sebesar
70 % pada pertemuan II. Sementara pada siklus II meningkat dari 70% menjadi 83,33%.
Setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II diperoleh bahwa indikator keberhasilan yakni
minimal 80% keaktifan belajar siswa dapat dipenuhi.

4. PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis data yang diperoleh baik dari hasil observasi, dokumentasi, catatan
lapangan, data keaktifan siswa serta data nilai siswa, pada siklus I masih terdapat kelemahankelemahan selama proses pembelajaran sehingga kriteria dalam penelitian belum tercapai.
Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: (1) banyak siswa yang belum bisa
menyesuaikan dengan belajar kelompok sehingga terjadi dominasi kelompok oleh siswa yang
pandai, hal ini menyebabkan anggota kelompok lain menjadi tidak aktif dalam kelompoknya.
(2) rasa kebersamaan dan kerjasama antar anggota kelompok kurang, hal ini dapat terjadi
karena siswa merasa tidak ada beban tanggungjawab terhadap kelompoknya, (3) pada saat
bermain silih tanya, anggota kelompok belum berani menawarkan diri sebagai perwakilan
kelompok untuk maju ke depan karena merasa malu dan ragu. Selain itu, sebagian siswa yang
bermain silih tanya kurang bisa menyampaikan pendapat dengan baik dan lancar. Sementara
siswa dari anggota kelompoknya enggan membantu.
Berdasarkan kelemahan seperti yang disebutkan pada point (1) dan (2) di atas, Hasibuan dan
Moedjiono (2002) menyatakan beberapa aspek yang harus diperhatikan selama siswa belajar
kelompok yaitu:
a.

Untuk menghindari terjadinya dominasi dalam kelompok, tiap anggota harus tahu persis
apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya sehingga dapat diperoleh hasil
yang baik.

b. Dalam kerja kelompok ada tugas yang harus diselesaikan bersama sehingga perlu
dilakukan pembagian kerja. Salah satu persyaratan utama bagi terjadinya kerjasama
adalah komunikasi yang efektif, perlu ada interaksi antar anggota kelompok.
c.

Pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, akan berpengaruh terhadap suasana
kerja, dan pada gilirannya suasana kerja ini akan mempengaruhi proses penyelesaian
tugas.

Sesuai pendapat di atas, kelemahan pada point (1) dan (2) dapat terjadi karena siswa belum
mengerti bagaimana cara menempatkan diri dalam kelompoknya dan belum memahami ketiga
aspek tersebut. Sedangkan kelemahan pada point (3) yaitu saat bermain silih tanya dapat terjadi
karena siswa belum terbiasa, selama permainan wakil kelompok yang bermain merasa kurang
percaya diri dan tidak ada bantuan dari anggota yang lain dalam kelompoknya.
Keaktifan belajar siswa selama pembelajaran dengan pendekatan PeSiTa pada siklus I
masih kurang. Siswa belum terbiasa belajar mandiri dan tergantung pada guru. Hal ini dapat
dilihat pada catatan lapangan yang telah diuraikan sebelumnya. Padahal kemandirian dalam
belajar harus diciptakan oleh seorang guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Holstein (1990)
yang menyatakan, „berlangsungnya pembelajaran yang jelas harus memperlihatkan bahwa
pengajar berusaha untuk mengembangkan belajar mandiri.‰ Namun, bukan berarti seorang
guru harus lepas tangan dan tidak memfasilitasi belajar siswa, melainkan tetap berperan aktif
untuk mengarahkan dan membimbing siswa.
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Kurang aktifnya siswa selama pembelajaran pada siklus I tersebut dapat di atasi dengan adanya
perbaikan pembelajaran pada siklus II yaitu dengan menerapkan sistem point bagi siswa yang
aktif belajar dalam kelompoknya seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian,
diperoleh peningkatan keaktifan dari siklus I ke sikus II. Dua siswa yang semula kurang
aktif pada siklus I menjadi lebih aktif pada siklus II. Kreativitas dan kualitas berpikir siswa
juga mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, hal ini ditandai dengan siswa mampu
membuat pertanyaan yang lebih beragam dan lebih banyak pertanyaan dalam waktu yang
ditentukan pada siklus II. Pertanyaan tidak lagi menjadi pekerjaan rumah, dan lebih sedikit
kesalahan yang di buat oleh siswa. Dalam satu kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa tidak
satupun dari mereka yang membuat soal yang sama. Mereka berusaha menunjukkan bahwa
soal yang mereka buat adalah benar dibuat secara individu. Bahkan ketika ada soal yang setara
atau hampir sama mereka berusaha menggantinya dengan soal yang lain.
Peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran ini dapat dilihat pada saat siswa dalam
kelompoknya mendiskusikan masalah yang telah mereka buat dan memilih masalah/soal mana
yang akan mereka pilih untuk diajukan pada saat wakil dari mereka mengajukan pertanyaan
saat bermain Silih Tanya. Mereka juga belajar untuk menghargai pendapat dan hasil pekerjaan
orang lain. Sudah tidak ada siswa yang dominan dalam kelompoknya. Memberi kesempatan
pada masing-masing anggota kelompok untuk bergantian bermain PeSiTa dalam setiap
pertemuan yang berbeda. Setiap siswa dituntut lebih aktif dan memiliki tanggung jawab penuh
di saat bertugas bermain PeSiTa dengan tetap menjunjung tinggi kesepakatan dalam kelompok.
Segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan PeSiTa menjadi tanggung jawab kelompok
bukan tanggung jawab individu. Kegiatan kerja kelompok dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Kerjasama antar siswa dalam kelompok
Kompetisi pada pembelajaran ini terjadi antar kelompok saat perwakilan mereka bermain Silih
Tanya. Apabila salah satu wakil mereka menemui kesulitan maka diperbolehkan bertanya
hanya kepada anggota kelompoknya. Di samping itu anggota kelompok yang lain juga harus
mengerjakan soal yang diajukan oleh pemain sebagai hasil untuk penilaian kelompok. Hasil
kerja kelompok dikumpulkan pada setiap akhir pertemuan. Semua siswa dituntut untuk lebih
aktif, harus mampu menjawab atau menyelesaikan setiap soal yang diajukan oleh pemain.
Berikut ini salah satu gambar saat wakil dari masing-masing kelompok bermain Silih Tanya.
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Gambar 3. Perwakilan Siswa Bermain Silih Tanya
Pembelajaran dengan model Silih Tanya berbantuan kartu model ini terbukti dapat memberikan
suasana yang menyenangkan bagi siswa. Walaupun pembelajaran dilakukan pada jam-jam
terakhir atau siang hari tetapi mereka tetap antusias untuk selalu mengikuti dan terlibat dalam
kegiatan pembelajaran. Siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran terlebih pada
siklus II, setelah beberapa kali diterapkan model ini.

5. Simpulan dan saran
Penerapan metode PeSiTa pada pembelajaran materi kesebangunan dapat meningkatkan
keaktifan belajar siswa kelas IX A SMP Negeri 1 Ampelgading. Penerapan metode PeSiTa
yang memadukan unsur-unsur kooperatif, kreatif, kompetitif dan menyenangkan bagi
siswa juga dapat meningkatkan kualitas berpikir dan kreativitas siswa dalam membuat dan
menyelesaikan permasalahan tentang materi kesebangunan.
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dikemukakan saran-saran
sebagai berikut: 1)guru harus selalu membuat perencanaan yang matang agar dapat menerapkan
model pembelajaran PeSiTa ini dengan hasil yang maksimal, 2) Guru diharapkan kreatif agar
dapat menciptakan generasi yang kreatif pula, salah satunya menjadikan pembelajaran model
PeSiTa sebagai salah satu alternatif pilihan dalam pembelajaran, 3) Hendaknya siswa terus
berlatih membuat atau mengajukan soal-soal serta menyelesaikan soal buatan sendiri. 4) Guru
menerapkan model PeSiTa ini pada saat pendalaman konsep.
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SISWA TERHADAP KONSTRUKSI AWAL KONSEP
MATEMATIKA SISWA KELAS XII MIPA SMAN 8
BATAM
Hisyam Hidayatullah
SMAN 8 Batam, Bengkong Sadai-Bengkong;Kota Batam
email : maysihwahidiyah@gmail.com

Abstrak. Guru adalah ujung tombak pendidikan sehingga peningkatan mutu guru
merupakan sebuah kebutuhan. Salah satu komponen penting dalam pembelajaran
matematika adalah bagaimana memahamkan konsep matematika tidak hanya sebatas
hafalan dan materi prosedural saja melainkan makna dari konsep tersebut. Guru hendaknya
melibatkan siswa dalam memahami konsep matematika dengan mengaitkan pada materi
faktual. Konstruksi awal konsep matematika yang tersebar pada materi aljabar, geometri,
dan operasi bilangan terdapat banyak kesalahan sehingga perlu perbaikan. Tulisan ini
merupakan sebuah studi awal tentang perlunya analisis kesalahan Konstruksi awal
siswa terhadap konsep matematika. Data diperoleh dari angket soal tertulis benar-salah
beserta alasannya yang diedarkan kepada peserta didik kelas XII MIPA yang dikerjakan
secara berkelompok dan terdapat 8 kelompok yang tampil di depan kelas. Penelitian
ini telah mendapat perhatian dan antusiasme tinggi dari peserta didik. Dari hasil soal
Benar-Salah yang diberikan kepada tiap-tiap kelompok menggunakan skala 0-100 tanpa
memperhatikan kesalahan dari alasan mereka, diperoleh skor rerata yang cukup ekstrem
yaitu 18,75. Hasil wawancara dengan siswa terdapat banyak miskonsepsi, di mana siswa
hanya memahami konsep secara prosedural saja tanpa paham secara faktual. Selain itu
siswa kurang memperhatikan Konstruksi awal dari suatu konsep matematika sehingga
banyak menjawab salah. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah terlaksana dengan
dengan baik dan mendapat perhatian serius dari para peserta. Kedepan diharapkan analisis
miskonsepsi siswa ini dapat menjadi model pengembangan guru di daerah-daerah,
dengan dukungan yang lebih luas dari semua pihak terkait dan pemerhati pendidikan di
Indonesia.
Kata Kunci. Miskonsepsi, konstruksi awal, konsep matematika, materi prosedural, materi
faktual

1. Pendahuluan
Pendidikan di sekolah menjadi salah satu tempat pengembangan intelektual anak secara
bermakna sehingga informasi yang diterima tersimpan dalam memori jangka panjang. Oleh
karena itu, guru sebagai ujung tombak pendidikan di seluruh dunia hendaknya senantiasa
meningkatkan mutu mereka. Sekolah bukan hanya sebagai tempat berlangsungnya proses
pembelajaran tanpa mengacuhkan arti belajar itu sendiri, karena siswa dikatakan belajar
apabila ada perubahan intelektual dari tidak bias menjadi bias, dari tidak tahu menjadi tahu.
Beberapa ahli berpendapat diantaranya siswa cenderung lebih kuat secara visual dan lemah di
bagian analisisnya, yaitu Sinnett, Spence & Soto-Faraco (2007) menyatakan bahwa:
Perceiving and processing visual information by sensory and mental processes are referred
to as visual perception processes. Humans display a robust tendency to rely more on visual
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information than other forms of sensory information
Pengamatan dan pemrosesan informasi secara visual dengan proses sensorik dan mental
disebut proses kecenderungan visual. Manusia menampilkan kecenderungan kuat untuk
mengandalkan pada informasi visual dari bentuk-bentuk informasi sensorik yang lain. Hal
ini menunjukkan bahwa guru hendaknya mengawali dengan kegiatan mengamati, namun
kenyataannya guru cenderung memberikan konsep secara langsung.
Gal Hagar & Linchevski L (2010) dalam tulisannya berisi tentang:
“In this paper, we aim to explain, discuss, and exemplify how processes which are priorto
accompanying “reasoning,”influence the cognitive process”
Dalam tulisannya, mereka bertujuan untuk menjelaskan, membahas, dan memberikan contoh
bagaimana proses awal yang mendukung penalaran dapat mempengaruhi proses kognitif
siswa. Hal ini menunjukkan bahwa setelah siswa mengamati hendaknya dilanjutkan dengan
menanya, kemudian mengumpulkan informasi sampai dengan siswa menalar. Banyak peneliti
menyatakan bahwa kesulitan siswa dalam mengonstruksi dan memecahkan masalah
matematika seringkali tercermin dalam bentuk kesalahan matematika (Brodie, 2010;
Shein, 2012; Gal & Linchevski, 2010; Bingolbali, dkk, 2010)
Siswa sering mengalami interferensi berfikir tentang konsep matematika di mana siswa
cenderung menganalogikan sifat-sifat yang sudah mereka terima berlaku pada seluruh
materi. Selaras dengan pendapat yang dikaji oleh Brodie sehingga tidak sedikit siswa sering
terperangkap dengan pemahamannya sendiri yang salah. Hal ini menyebabkan kesalahan
Konstruksi awal siswa terhadap konsep matematika.
Salah satu komponen penting dalam pembelajaran matematika adalah bagaimana memahamkan
konsep matematika tidak hanya sebatas hafalan dan materi prosedural saja melainkan makna
dari konsep tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang ditemui peneliti di lapangan
bahwa kebanyakan guru lebih menekankan pada prosedural saja sehingga siswa mudah lupa
akan konsep tersebut (Subanji, 2013 & Subanji, 2006)
Pada dasarnya siswa berada pada zona aktual yang merupakan zona proximal development,
dengan bantuan scaffolding akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam tingkat berfikirnya
seperti yang diutarakan oleh (Anghileri J., 2006)
“Mathematics teaching is informed by the social constructivist paradigm for the teaching–
learning process in which students actively construct meaning as they participate in
increasingly substantial ways inthe re-enactment of established mathematical practices”
Pembelajaran matematika dibentuk dari kegiatan kontruksi untuk proses belajar-mengajar
di mana siswa secara aktif membangun pembelajarannya secara bermakna karena mereka
merasakan keterlibatannya secara substantif dalam pemeragaan praktek matematika untuk
membangun konsep mereka.
Guru cenderung kurang sabar dalam menunggu jawaban siswa sehingga seringkali terjadinya
pembelajaran yang satu arah „one way direction‰ dan terjadilah pembelajaran teacher centre.
Hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif dan guru bertindak arogan tanpa melihat sisi kreatif
dari pendapatnya (Hudojo, H. 1988)
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

325

Guru hendaknya melibatkan siswa dalam memahami konsep matematika dengan mengaitkan
pada materi faktual. Kebanyakan siswa hanya mengingrat konsep atau pengertian saja tahu
alasan logis dari konsep itu (Krismanto, A. 2003). Oleh karena itu, siswa seringkali menjawab
soal berdasarkan kebiasaan-kebiasaan umum yang kurang memperhatikan syarat cukup suatu
konsep matematika yang tersebar pada aljabar, geometri, dan operasi bilangan juga terdapat
banyak kesalahan sehingga perlu pembahasan tentang masalah ini.
Pembelajaran yang dilakukan guru seringkali mementingkan ketercapaian materi pembelajaran
yang mengesampingkan pemahaman siswa secara mendalam terhadap materi pokok yang
tercantum dalam silabus, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Hal ini menyebabkan
guru lebih fokus dalam mengejar materi dari pada mengejar pemahaman siswa terhadap materi
(Pribadi, B. A. 2009).
Di samping itu, hendaknya pembelajaran matematika menekankan siswa kepada instruksi
secara eksplisit dan implisit yang saling berkaitan secara kontruktivis, dan pemberian gambar
yang terdapat pada buku matematika, di mana saling berkaitan satu sama lain (Hasegawa,
1997). Oleh karena itu, siswa teringat secara bermakna dan tidak mudah lupa akan konsep
yang diberikan oleh guru mereka.

2. Pengambilan Data
Peneliti mengambil populasi siswa kelas XII MIPA SMAN 8 Batam dengan sampel yang
diambil secara random yaitu kelas XII IPA6 sebanyak 40 orang terdiri dari delapan kelompok
beranggotakan 4-5 orang. Pembagian kelompok ini dilakukan secara heterogen berdasarkan
tingkat kemampuan siswa dan jenis kelamin.
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif dan kuantitatif. Langkah-langkah
penemuan miskonsepsi siswa terhadap Konstruksi awal konsep matematika dilakukan
melalui mempunyai lima langkah logis terurut yaitu, (1) perencanaan: penyajian fenomena
soal-soal dasar yang siswa sering salah,(2) pembuatan pengecoh: melibatkan syarat khusus
suatu konsep yang jarang dibahas oleh guru, (3) merumuskan soal: menuliskan soal yang
tersebar dalam beberapa topik yang tersebar pada aljabar, geometri, dan operasi bilangan,
(4) menyusun prosedur penyelesaian: membuat kunci jawaban Benar-Salah, (5) menganalisis
alasan: eksperimen/eksplorasi pada siswa bagaimana alasan mereka menjawab benar atau
menjawab salah.
Setiap kelompok diberikan Tabel pertanyaan Benar- Salah tentang materi yang tersebar pada
aljabar, geometri, dan operasi bilangan sebagai berikut:
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Tabel 1. Pertanyaan Benar-Salah
NO.

Pertanyaan

Benar Salah

1.

Jika x2 = 9 , maka mempunyai
penyelesaian x = 3

2.

Misalkan diberikan suatu
fungsi f berlaku
, maka disimpulkan
a=b

Alasan

Bentuk
3.
merupakan sistem persamaan
linear dua variabel
4.

Salah satu satuan luas adalah cm2,
didapatkan dari hasil perkalian
cm x cm

5.

Jika
dan
, maka
Suatu logaritma

6.
=3
Himpunan penyelesaian:
7.
adalah { ∞ }
8.

2x + 3y = 5 xy

9.

10.

Jika dua buah garis saling
tegaklurus, maka m1 m2 =
(catatan: m adalah gradien)

Instrumen soal benar salah di atas, dikerjakan dengan berdiskusi antar anggota secara
berkelompok. Kemudian memindahkan jawaban yang diperolehnya pada karton bergabus
warna-warni sesuai kesepakatan warna oleh anggotanya.
Setiap anggota kelompok mengambil tugas secara adil sehingga semua anggota kelompok
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berada dalam kondisi kerja keras yang dipantau oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti.
Guru berkeliling untuk memastikan siswa berdiskusi secara tertib dan mandiri.

Gambar 1. Pembuatan jawaban pada karton bergabus
Siswa bekerja tiap kelompok untuk membuat jawaban pada karton bergabus berupa soal BenarSalah dengan berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Dalam kelompok terjadi proses
berfikir aktif yang berlangsung antusias karena pertanyaan yang diajukan bersifat pertanyaan
terbuka yang memiliki jawaban atau cara lebih dari satu. Kemudian siswa diminta menceklist
apakah pernyataan di sampingnya bernilai benar atau bernilai salah serta memberikan alasan
mengapa mereka menyatakan benar atau salah.
Langkah pembelajaran selanjutnya masing-masing kelompok menyajikan hasil kerja
kelompoknya ke depan kelas, sedangkan siswa yang lain memberikan tanggapan atau
pendapat. Kemudian guru bekerja sebagai moderator yang mengarahkan siswa menyimak dan
mengomentari penyaji masing-masing kelompok.

Gambar 2. Setiap kelompok menampilkan hasil karyanya di depan kelas
Setelah selesai pembelajaran peneliti meminta perwakilan kelompok masing-masing satu
orang untuk dilakukan wawancara keterbacaan perintah dalam Instrumen pertanyaan BenarSalah, kesan dan pesan pembelajaran tentang analisis kesalahan ini serta kesulitan-kesulitan
yang ditemui selama proses pengisian karton bergabus.
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3. Hasil Pembahasan
Pada pertemuan pertama guru sekaligus peneliti membagi siswa dalam 8 kelompok yang diacak
secara heterogen, kemudian guru mempersilakan peserta didik untuk memulai pembelajaran
dengan berdoa. Guru mengecek kehadiran peserta didik yang seluruhnya berjumlah 40 orang.
Pada kegiatan pendahuluan guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab tentang beberapa
konsep matematika yang telah dipelajari di kelas X dan XI sekaligus menyampaikan cakupan
aktivitas dan analisis soal yang ingin dicapai pada pertemuan ini yaitu memperdalam konsep
awal matematika yang tersebar pada aljabar, geometri, dan operasi bilangan.
Selain itu, pada bagian ini guru memberi motivasi kepada siswa tentang kegunaan mempelajari
materi ini untuk meluruskan masalah-masalah umum yang sering muncul pada siswa, yaitu
kesalahan Konstruksi awal konsep matematika yang sangat mendasar. Oleh karena itu, siswa
tidak melakukan hal yang serupa di masa yang akan datang.
Pada kegiatan inti fase (1) penyajian fenomena soal-soal dasar yang siswa sering salah:, guru
berkolaborasi dengan kolega yang mengajar matematika kelas X dan XI dengan berdiskusi
soal apa saja kesalahan yang sering dilakukan tentang konstruksi awal konsep pada aljabar,
geometri, dan operasi bilangan. Dari kegiatan ini didapatkan 10 soal Benar-Salah yang akan
diujikan kepada peserta didik.
Pada fase (2) pembuatan pengecoh: melibatkan syarat khusus suatu konsep yang jarang
dibahas oleh guru. Guru melakukan studi literatur terhadap beberapa sumber buku pelajaran
dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Kemudian setiap Buku Matematika kelas X, XI dan LKS
ditelaah syarat-syarat yang sering terlupakan atau salah cetak untuk mengumpulkan informasi
tentang prosedur yang dapat dilakukan untuk membuat soal. Dari kegiatan ini didapatkan 10
soal Benar-Salah yang memuat pengecoh.
Pada fase (3) merumuskan soal: menuliskan soal yang tersebar dalam beberapa topik yang
tersebar pada aljabar, geometri, dan operasi bilangan. Adapun soal benar-salah adalah sebagai
berikut:

Gambar 3. Naskah soal LAS yang dikerjakan secara kooperatif
Pada fase (4) menyusun prosedur penyelesaian: membuat kunci jawaban Benar-Salah yaitu
sebagai berikut:

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

329

Tabel 2. Kunci Pertanyaan Benar -Salah
NO.

Pertanyaan

Benar Salah

1.

Jika x2 = 9 , maka mempunyai
penyelesaian x = 3

2.

Misalkan diberikan suatu
fungsi f berlaku
, maka disimpulkan
a=b

Alasan

√

√

Bentuk
3.

√

merupakan sistem persamaan
linear dua variabel
4.

Salah satu satuan luas adalah cm2,
didapatkan dari hasil perkalian
cm x cm

5.

Jika
dan
, maka

√

√

Suatu logaritma
6.

√

=3
Himpunan penyelesaian:
7.

√
adalah { ∞ }

8.
9.

10.

√

2x + 3y = 5 xy

√
Jika dua buah garis saling
tegaklurus, maka m1 × m2 =
(catatan: m adalah gradien)

√

Adapun hasil salah satu hasil kelompok yang ditampilkan oleh peserta didik terdapat banyak
kesalahan yang melibatkan salah Konstruksi awal konsep matematika dengan hasil nilai rentang
0-100 yaitu 20. Analisis yang didapat bahwa siswa hanya mengerjakan secara kebiasaannya
tanpa memahami konsep dan syarat berlakunya konsep tersebut. Gambar diambil dengan
memfoto salah satu jawaban kelompok sebagai berikut:
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Gambar 4. Salah satu jawaban siswa yang dikerjakan secara kooperatif
Pada fase (5) menganalisis alasan: eksperimen/eksplorasi pada siswa bagaimana alasan
mereka menjawab benar atau menjawab salah. Dasar dalam menganalisis alasan adalah buku
matematika yang sudah divalidasi secara nasional, ditambahkan lagi modul dari PPPPTK
Matematika. Kebanyakan kesalahan konsep yang dibuat siswa adalah permasalahan yang
terkait dengan syarat khusus berlakukanya konsep pada aljabar, geometri, dan operasi bilangan.
Pada bagian ini, guru membuat kunci alasan yang inti atau sebagai benang merahnya saja, di
mana siswa seringkali melakukan kesalahan yang sama. Adapun tabel kunci alasan pertanyaan
Benar -Salah dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 3. Kunci Alasan Pertanyaan Benar -Salah
NO.

Pertanyaan

1.

Jika x2 = 9 , maka mempunyai
penyelesaian x = 3

2.

Misalkan diberikan suatu fungsi
, maka
f berlaku
disimpulkan a = b

Alasan
Salah, karena penyelesaiannya tidak hanya 3
.
tapi
Salah, karena ada suatu fungsi genap seperti
, di mana
, tapi
Benar, karena terdapat dua persamaan
yang tidak semua koefisien dan pada
keduanya nol.

Bentuk
3.
merupakan sistem persamaan linear
dua variabel

4.

Salah satu satuan luas adalah cm2,
didapatkan dari hasil perkalian cm
× cm

5.

Jika
maka

dan

,

Salah, karena satuan luas berasal dari 1 unit/
satuan persegi bukan hasil perkalian cm
× cm, perlu diketahui bahwa luas itu bias
dinyatakan luasan segitiga, luasan segiempat
dan lain-lain.
tidak terdefinisi
Salah, karena
sehingga tidak boleh diproses lagi.
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Suatu logaritma

Salah, karena syarat basis dan bilangan
yang dicari pangkatnya harus bilangan non
negatif

6.
=3
Himpunan penyelesaian:
7.
adalah { ∞ }
8.

Salah, karena dan menyatakan suatu
bilangan yang berbeda, bukan karena alasan
dan sesuatu benda yang berbeda.

2x + 3 y = 5 xy

Benar, karena sesuai dengan definisi turunan
saja.
fungsi, tidak hanya

9.

10.

Salah, karena jawaban tidak terhingga
harusnya tidak diapit oleh kurung kurawal,
sebagai informasi ∞ bukan suatu anggota
himpunan .

Jika dua buah garis saling
tegaklurus, maka m1 × m2 =
(catatan: m adalah gradien)

Salah, karena terdapat dua persamaan garis
dan
saling tegaklurus, namun
.
m1 × m2 ≠

4. Analisis Data
Hasil yang didapatkan di kelas terdapat banyak kesalahan Konstruksi awal konsep matematika
yang digambarkan pada table berikut:
Tabel 4. Hasil Nilai Soal Benar-Salah Matematika Siswa XII MIPA SMAN 8 Batam
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8

NAMA
KELOMPOK 1
KELOMPOK 2
KELOMPOK 3
KELOMPOK 4
KELOMPOK 5
KELOMPOK 6
KELOMPOK 7
KELOMPOK 8
RATA-RATA

NILAI
20
20
10
20
20
30
10
20
18.75

Pada soal nomor 1 sebanyak 100 % siswa perwakilan kelompok menjawab salah. Hal ini
menunjukkan bahwa siswa terpaku pada salah satu sisi saja, yaitu bilangan positif. Mereka
tidak fokus untuk yang bilangan negatif sehingga kegiatan ini membuat siswa lebih kreatif
dalam berfikirnya.
Pada soal nomor 2 sebanyak 62,5 % siswa perwakilan kelompok menjawab salah dan sebanyak
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37,5 % perwakilan kelompok tidak menjawab apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa
merasa kesulitan ketika dilibatkan pada simbol-simbol matematika. Mereka tidak mempunyai
pembelajaran bermakna sehingga penggunaan simbol-simbol hanya sebatas prosedural saja
dan tersimpan dalam memori jangka pendek.
Pada soal nomor 3 sebanyak 100 % siswa perwakilan kelompok menjawab salah. Hal ini
menunjukkan bahwa siswa terpaku pada konsep yang berlaku secara umum bahwa bentuk
umum persamaan garis ax + by = c. Mereka tidak fokus untuk syarat sistem dua persamaan
linear yaitu terdapat dua persamaan yang tidak semua koefisien x dan y pada keduanya nol.
Pada soal nomor 4 sebanyak 100 % siswa perwakilan kelompok menjawab salah. Hal ini
melalui wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa siswa terpaku pada konsep yang berlaku
secara umum bahwa secara tidak langsung guru menjelaskan bahwa cm2 didapat dari cm x cm
atau tingkat memori siswa tentang prasyarat masih kurang. Mereka tidak fokus bahwa satuan
luas berasal dari 1 unit atau satuan persegi bukan hasil perkalian cm x cm, perlu diketahui
bahwa luas itu bias dinyatakan luasan segitiga, luasan segiempat dan lain-lain.
Pada soal nomor 5 sebanyak 100 % siswa perwakilan kelompok menjawab salah. Hal
ini menunjukkan bahwa siswa hanya terpaku pada hasil
saja, yaitu
. Mereka tidak fokus untuk yang bilangan di bawah akar harus
non negatif. Oleh karena itu,
tidak terdefinisi sehingga tidak boleh diproses lagi.
Pada soal nomor 6 sebanyak 100 % siswa perwakilan kelompok menjawab salah. Hal ini
menunjukkan bahwa siswa terpaku pada definisi logaritma saja tanpa memperhatikan syarat
basis dan bilangan yang dicari pangkatnya, yaitu syarat basis dan bilangan yang dicari
pangkatnya harus bilangan non negatif. Mereka tidak fokus untuk yang bilangan negatif
sehingga kegiatan ini membuat siswa lebih luas atau berkembang dalam berfikirnya.
Pada soal nomor 7 sebanyak 75 % siswa perwakilan kelompok menjawab benar dan sebanyak
25 % dari perwakilan kelompok menjawab salah. Di antara yang menjawab benar ada yang
mempunyai alasan salah yaitu kedua persamaan tidak dapat dieliminasikan atau disubtitusikan.
Padahal kesalahan bukan di situ, tetapi pada penulisan penyelesaiannya yang salah. Kegiatan
ini berguna untuk menuliskan simbol matematika yang benar serta penyelesaian yang tak
berhingga itu ada.

Gambar 5. Salah satu jawaban siswa soal no. 7
Pada soal nomor 8 sebanyak 100 % siswa perwakilan kelompok menjawab Benar. Namun
Mereka masih memandang bahwa variable itu hanya huruf tidak lebih dari itu. Guru hendaknya
karena x dan y menyatakan suatu bilangan yang berbeda, bukan karena alasan x dan y sesuatu
benda yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran harus benar.

Gambar 6. Salah satu jawaban siswa soal no. 8
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Pada soal nomor 9 sebanyak 75 % siswa perwakilan kelompok tidak menjawab apa-apa dan
sebanyak 25 % perwakilan kelompok menjawab benar. Namun demikian, kelompok yang
menjawab benar ternyata tidak mempunyai alasan dan ketika didesak jawabannya adalah
„pokoknya‰.
Pada soal nomor 10 sebanyak 100 % siswa perwakilan kelompok semuanya menjawab
salah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa terpaku pada salah satu sisi saja, yaitu bilangan m.
Mereka
. Biasanya guru jarang memberikan contoh bahwa ada
sepasang garis yang tegak lurus yaitu garis
dan
di mana keduanya
saling tegaklurus, namun
.
Hasil wawancara dengan siswa terdapat banyak miskonsepsi, di mana siswa hanya
memahami konsep secara prosedural saja tanpa paham secara faktual. Selain itu siswa kurang
memperhatikan Konstruksi awal dari suatu konsep matematika sehingga banyak menjawab
salah. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah terlaksana dengan dengan baik dan
mendapat perhatian serius dari para peserta.

6. Kesimpulan dan Saran
Tulisan ini hanya sebatas untuk mengetahui bagaimana kesalahan Konstruksi awal konsep
matematika terjadi di kelas XII MIPA SMAN 8 Batam secara umum dalam beberapa topik
yang tersebar pada aljabar, geometri, dan operasi bilangan. Ke depan diharapkan analisis
miskonsepsi siswa ini dapat menjadi model pengembangan guru di daerah-daerah, dengan
dukungan yang lebih luas dari semua pihak terkait dan pemerhati pendidikan di Indonesia.
Sebaiknya siswa dilatih terlebih dahulu tentang syarat cukup berlakunya suatu konsep serta
menjelaskan bagaimana konsep itu biasa terjadi. Pada tahapan-tahapan dalam pembelajaran ini
agar mendapat hasil yang optimal, diperlukan pengaturan seperti bolehnya berdiskusi dengan
teman sehingga membuat suasana kelas menjadi kompetitif secara akademik. Sedangkan bagi
guru, diharapkan mempunyai cara bagaimana membuat karya tulis ilmiah yang bermanfaat
bagi PKG dan PKB untuk kenaikan pangkat dan peningkatan mutu guru.
Akhirnya, penulis meminta kritik dan saran yang membangun untuk sempurnanya karya
ilmiah ini dan semoga bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang. Selamat mencoba
dan berusaha agar bermanfaat bagi masyarakat luas khusunya di dunia pendidikan.
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PENGGUNAAN MEDIA DAUN JAMBU METE UNTUK
MEMAHAMKAN KONSEP BILANGAN BULAT PADA
SISWA KELAS VII SMPN SATU ATAP ILEWUTUNG
MELALUI STRATEGI REACT
Hyronimus Lado
SMPN Satu Atap Ilewutung, Jl.Puncak Bengkari, Lembata; herilengari@rocketmail.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran
menggunakan media daun jambu mete untuk memahamkan konsep penjumlahan,
dan pengurangan bilangan bulat melalui strategi REACT. Jenis penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas model Kemmis & Mc Taggart dengan subyek penelitian sepuluh
siswa kelas VII SMPN Satu Atap Ilewutung, yang terdiri dari tujuhpria, dan tigawanita.
Pemilihan subyek penelitian berdasarkan kesalahan konseptual yang dilakukan siswa
saat menyelesaikan soal tes untuk mengetahui pemahaman awal siswa pada materi
bilangan bulat.Salah satu contoh sederhana kesalahan konseptual yang dilakukan siswa
adalah ketika menjumlahkan bilangan yang melibatkan bilangan negatif seperti, -3 + 5.
Secara kuantitatif 60% menjawab -8, dan 40% menjawab 8. Karenanya, peneliti berupaya
untuk mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan media daun mete yang mudah
diperoleh di lingkungan sekitar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, media daun
jambu mete terbukti dapat mengarahkan siswa untuk memahami dengan benar konsepkonsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang awalnya terasa cukup
rumit.Secara umum siswa merasa senang mengikuti pembelajaran matematika dengan
strategi REACT dan terlihat antusias ketika dilibatkan dalam tanya jawab, menggunakan
media, dan mengomunikasikan hasil pekerjaan kelompok di papan tulis.
Kata Kunci. Pemahaman Konsep, Bilangan Bulat, Strategi REACT, Daun Jambu Mete

1. Pendahuluan
Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat merupakan materi dasar yang perlu
dipahami dengan benar oleh siswa, sebelum mereka belajar tentang aljabar,dan lain-lain.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa mengalami kesulitan.
Seperti yang diungkapkan Mulyani (2010) bahwa, siswa sering menemui kesulitan jika
menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat negatif dan positif atau sebaliknya. Hal
tersebut disebabkan karena konsep dasar yang diterima siswa selama belajar di bangku sekolah
dasar belum kuat.Senada dengan hal tersebut, Mulyanto (2007) mengungkapkan bahwa, siswa
kelas IV SD menganggap operasi bilangan bulat merupakan materi yang paling sulit untuk
dipahami, khususnya pada operasi pengurangan bilangan bulat negatif.
Menurut Sulaiman (2001) pembelajaran matematika akan berlangsung lancar dan berhasil
baik jika didukung dengan kompetensi awal siswa yang baik. Untuk mengetahui pemahaman
awal siswa kelas VII SMPN Satu Atap Ilewutung pada materi bilangan bulat, guru memberikan
tes awal. Berikut salah satu contoh masalah yang dialamisiswa dalam menyelesaikan soal
tes yang diberikan. Setelah menyelesaikan penjumlahan -3 + +5 dan +5 + -3, apakah sama
hasil penjumlahannya. Secara keseluruhan menjawab tidak sama. Kesulitan ini disebabkan
karena siswa belum paham benar konsepnya.Seperti yang diungkapkan Khaeroni (2011)
bahwa, masalah yang sering dihadapi dalam mengajar matematika adalah kesulitan siswa
memahami suatu konsep bukan karena siswa tidak mengerti konsep tersebut tetapi lebih
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kepada ketidakmampuan siswa menyelesaikan soal yang menggunakan operasi bilangan bulat.
Permendiknas No.22 Tahun 2006 menegaskan bahwa, kemampuan yang perlu dimiliki
peserta didik dalam pembelajaran matematika meliputi: (1) memahami konsep matematika,
(2) menggunakan penalaran, (3) memecahkan masalah, (4) mengkomunikasikan gagasan,
dan, (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika. Berdasarkan Permendiknas
tersebut, maka pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika menjadi hal yang
mendasar, namun pada kenyataannya dalam proses pembelajaran matematika di kelas lebih
bersifat informasi. Seperti yang diungkapkan Situmorang, dkk. (2011) bahwa rendahnya skor
kemampuan matematika siswa Indonesia salah satunya disebabkan pembelajaran matematika
yang diterapkan di sekolah terkesan kurang menyentuh ke arah pemahaman konsep.Hal serupa
diungkapkan Yeni (2011) bahwa, proses pembelajaran masih menempatkan guru sebagai
sumber pengetahuan dan sangat jarang ditemukan siswa terlibat dengan aktivitas dan proses
belajar matematika.
Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, maka dibutuhkan satu strategi
pembelajaran yang tepatserta sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Salah satu
strategi pembelajaran yang cukup relevan digunakan adalah strategi REACT. Seperti yang
diungkapkan Putra, dkk. (2014) bahwa, strategi REACT membuat proses pembelajaran lebih
menyenangkan, yang berdampak pada pemahaman siswa menjadi lebih dalam. Selain itu,
pada diri siswa juga tumbuh sikap saling memiliki, dan saling menghargai. Ungkapan senada
disampaikan Fortuna, dkk. (2014) bahwa, dengan strategi REACT menjadikan pembelajaran
lebih bermakna, sebab dikemas dengan cara mengaitkan kejadian-kejadian yang berada
disekitar lingkungan siswa dengan materi pembelajaran.
Selain pembelajaran yang menyenangkan, untuk memahami suatu konsep matematika yang
bersifat abstrak, maka dibutuhkan benda-benda konkrit ataupun manipulatif. Seperti yang
diungkapkan Suwarni (2014) bahwa, menggunakan media adalah salah satu cara yang baik
bagi guru untuk menyajikan pembelajaran yang menarik di dalam kelas.Sedangkan Subanji
(2013) mengungkapkan bahwa, dalam pembelajaran matematika sangat penting untuk
menekankan media (peraga) untuk mengembangkan pemahaman siswa. Dengan melakukan
sendiri (learning by doing), media juga dapat membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran.
Hal serupa diungkapkan Asyhar (2012) bahwa, media memiliki peran dan fungsi strategi yang
secara langsung maupun tak langsung dapat mempengaruhi motivasi, minat dan atensi peserta
didik dalam belajar serta mampu memvisualisasikan materi abstrak yang diajarkan sehingga
memudahkan peserta didik. Dipertegas lagi oleh Pujianto (2012) bahwa, pembelajaran
matematika di SMP masih perlu menggunakan media pembelajaran.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka guru selaku peneliti melakukan upaya untuk mengatasi
masalah tersebut memanfaatkan media daun jambu mete dengan menerapkan strategi REACT.
Kondisi geografis sangat menentukan pertimbangan untuk memilih media ini. Selain bahan
yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar siswa, diharapkan juga dapat menyadarkan
siswa bahwa, alam dan lingkungannya sendiri dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran.
Dengan demikan dirumuskan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut: „Pembelajaran
dengan strategi REACT menggunakan media daun jambu mete seperti apa yang dapat
memahamkan siswa terhadap konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat?‰. Adapun
tujuan penelitian ini yaitu, untuk mendeskripsikan pembelajaran dengan strategi REACT
menggunakan media daun jambu mete yang dapat memahamkan siswa terhadap konsep
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.
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2. Kajian Pustaka
Menurut Mardiah (2014) indikator pemahaman konsep dalam matematika terdiri dari: 1)
kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep, 2) kemampuan memberi contoh dan bukan
contoh, 3) kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis,
4) kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu, dan, 5)
kemampuan mengaplikasi konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Diperkuat oleh
pernyataan Kesumawati (2008) bahwa, siswa dikatakan memahami konsep jika siswa mampu
mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan memberi contoh atau bukan contoh dari konsep,
mengembangkan kemampuan koneksi matematik antar berbagai ide, memahami bagaimana
ide-ide matematik saling terkait satu sama lain sehingga terbangun pemahaman menyeluruh,
dan menggunakan matematik dalam konteks di luar matematika. Sehingga pemahaman konsep
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa untuk: 1) menyatakan
sebuah konsep dengan kata-katanya sendiri, 2) mereprentasikan konsep dalam berbagai bentuk
matematis, dan, 3) mengaplikasi konsep untuk memecahkan masalah.
Strategi REACTsebenarnya singkatan yang terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Relating
(mengaitkan)yaitu mengaitkan informasi baru dengan berbagai pengalaman kehidupan atau
pengetahuan sebelumnya, 2) Experiencing (mengalami)yaitu pengalaman-pengalaman yang
terus-menerus di dalam kelas dapat berupa penggunaan media atau alat peraga dan aktivitasaktivitas siswa lainnya dalam menyelesaikan soal, 3) Applying (mengaplikasikan) yaitu
menerapkan konsep-konsep dalam pemecahan masalah, 4) Cooperating (bekerjasama) yaitu
berkomunikasi secara efektif, berbagi informasi, merespon, dan dapat bekerjasama dalam
kelompok untuk mendorong mengembangkan keterampilan di dalam kelas, 5) Transferring
(mentransfer) yaitu proses penyampaian hasil yang telah dilakukan (CORD, 1999).
Cara kerja penggunaan media daun jambu mete mirip seperti menggunakan manik-manik.
Hal ini dilakukan pada tahap experiencing (mengalami). Kesepakatan yang perlu dibangun
bersama sebagai awal dari kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) daun jambu yang
masih hijau menunjukkan bilangan bulat positif, (2) daun jambu yang sudah tua menunjukkan
bilangan bulat negatif, (3) sedangkan pasangan antara satu daun jambu hijau dan satu daun
jambu tua menunjukkan netral atau nol, (4) operasi penjumlahan (+) dimaknai sebagai
„gabung‰, dan, (5) operasi pengurangan (-) dimaknai sebagai „pisah atau ambil‰. Gambar
berikut menunjukkan contoh operasi penjumlahan-3 + +5 = +2, dan pengurangan +2 – -3 = +5.

Gambar 1.a.Operasi Penjumlahan
3 + +5 = +2

Gambar 1.b.Operasi Pengurangan
+
2 – -3 = +5
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3. Metodologi Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas model Kemmis & Mc Taggart.Penelitian ini
dilakukan pada semester gasal tahun pelajaran 2015/2016 dengan subyek penelitian 10 siswa
kelas VII SMPN Satu Atap Ilewutung, yang terdiri dari 7 laki-laki dan 3perempuan. Terdapat
empat tahapan yakni, planning (perencanaan), action (tindakan), observation (observasi), dan
reflection (refleksi). Tahap tindakan dilaksanakan bersamaan dengan tahap observasi karena
tindakan guru selama pembelajaran diamati.
Data yang dikumpulkan meliputi, data hasil tes, data hasil observasi tindakan guru maupun
siswa, hasil catatan lapangan sebagai bagian dari observasi, dandata wawancara. Adapun
perangkatpembelajaran dan instrumen yang digunakan selama penelitian meliputi: 1) rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP), 2) lembar kerja siswa (LKS), 3) lembar tes, 4) lembar
observasi aktivitas guru dan siswa, 5) lembar pedoman wawancara. Perangkat pembelajaran
dan instrumen penelitian yang digunakan, terlebih dahulu divalidasi oleh seorang validator
yang memiliki spesifikasi pendidikan S-2 matematika sebelum digunakan dalam penelitian
ini.
Data observasi untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran, dengan cara mengobservasi
tindakan guru dan respon siswa selama pembelajaran. Proses pengamatan dilakukan oleh
2 (dua) orang guru SMPN Satu Atap Ilewutung dengan mengisi lembar observasi aktivitas
guru dan siswa. Di setiap akhir siklus dilakukan tes untuk mengetahui pemahaman siswa
pada konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bentuk tes berupa soal
uraian yang terdiri dari 5 nomor. Pemberian skor pada hasil pekerjaan berdasarkan pedoman
penskoran seperti pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Pedoman Penskoran
Deskriptor

Skor

Tidak menuliskan apa-apa

0

Jawaban Salah
Jawabannya Kurang Sempurna
Jawabannya Sempurna

1
2
3

Wawancara dilakukan pada akhir pertemuan terhadap 3 (tiga) siswa, untuk mengetahui
kesenangan mereka terhadap strategi pembelajaran yang digunakan. Tiga siswa yang dipilih
berdasarkan hasil tes yaitu, 1 (satu) siswa yang berkemampuan tinggi, 1 (satu) siswa yang
berkemampuan sedang, dan 1 (satu) siswa yang berkemampuan rendah.

4. Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) siklus. Materi yang dipelajari adalah bilangan bulat meliputi:
operasi penjumlahan bilangan bulat, operasi pengurangan bilangan bulat,sifat-sifat operasi
penjumlahan bilangan bulat, dan sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat.Kegiatan
siklus I yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP
yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan ini direncanakan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan.
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Berikut akan diuraikan kegiatan pembelajaran di kelas.
Pertemuan pertama. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mempersiapkan siswa untuk
mengikuti pembelajaran seperti, menyapa dan mengecek kehadiran siswa, menyampaikan
tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran dengan strategi REACT. Pada kegiatan
inti, tahap relating (mengaitkan) untuk menggali pengetahuan awal siswa (mengkonstruksi
kembali) tentang letak bilangan bulat, serta perbandingan besar atau kecil bilangan pada garis
bilangan yang pernah dipelajari di SD.
Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan guru:
-

Apa yang anda ketahui tentang bilangan bulat?

-

Termasuk bilangan bulat negatif atau positif kah nol itu?

-

Di manakah letak -3 dan+5 pada garis bilangan? Coba gambarkan!

-

Berilah tanda lebih besar (>) atau lebih kecil (<) untuk-3...+5

Setelah apersepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang bilangan bulat, guru
kemudianmembagikan LKS, serta meminta siswa untuk membaca dan memahami masalah
yang diberikan dalam LKS, dan bertanya bila ada yang belum dipahami. Masalah pertama,
berupa mencari hasil penjumlahan antara dua bilangan bulat yang melibatkan: (1) keduanya
positif, (2) keduanya negatif, (3) positif dan negatif di mana terdapat dua pilihan yaitu bila
positifnya lebih besar dan atau sebaliknya, (4) serta negatif dan positif di mana terdapat dua
pilihan yaitu bila negatifnya lebih besar dan atau sebaliknya.
Tahap Experiencing (mengalami). Pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa
secara individu untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan media daun jambu mete.
Namun terlebih dahulu perlu disepakati bersama aturannya seperti yang telah digambarkan
sebelumnya, untuk membedakan antara bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, nol,
dan operasinya. Kegiatan ini sebenarnya mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan
berdasarkan masalah yang nantinya akan digunakan menyelesaikan masalah baru pada tahap
berikutnya. Kesimpulan tersebut antara lain: (1) bila dilakukan penjumlahan dua bilangan bulat
positif maka tandanya pasti positif, hasilnya dijumlahkan bilangan pertama dengan bilangan
kedua, (2) bila dilakukan penjumlahan dua bilangan bulat negatif maka tandanya pasti negatif,
hasilnya dijumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, (3) bila dilakukan penjumlahan
dua bilangan bulat positif dan negatif maka tandanya tergantung bilangan terbesar, hasilnya
adalah selisih antara kedua bilangan tersebut.
Applying (mengaplikasikan). Berdasarkan kesimpulan yang dibuat pada tahap experiencing,
guru kemudian mengarahkan siswa menggunakan konsep yang telah diperoleh, untuk
menyelesaikan masalah baru. Masalah yang diberikan pada tahap ini yaitu operasi penjumlahan
bilangan bulat yang melibatkan bilangan puluhan, dan ratusan. Pada tahap cooperating
(bekerjasama), guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok belajarnya masing-masing,
serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Kerjasama
dalam kelompok bertujuan untuk menyatukan perbedaan pendapat, sekaligus membantu
siswa yang kurang mampu dalam menyelesaikan masalah. Tahap transferring (mentransfer),
masing-masing kelompok melalui perwakilannya menyampaikan hasil diskusi melalui
kegiatan presentasi kelas. Sedangkan pada kegiatan penutup, guru mengarahkan siswa untuk
membuat kesimpulan secara bersama-sama dan diakhiri dengan penekanan guru terhadap halhal penting.
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Pertemuan kedua.Pada tahap relating (mengaitkan), masalah pertama yang diberikan terdapat
dalam LKS, berupa mencari hasil pengurangan antara dua bilangan bulat yang melibatkan:
(1) keduanya positif di mana terdapat dua pilihan yaitu bilangan positif kedua lebih besar dan
atau sebaliknya, (2) keduanya negatif terdapat dua pilihan yaitu bilangan negatif kedua lebih
besar dan atau sebaliknya, (3) positif dan negatif, (4) serta negatif dan positif. Pada tahap
experiencing (mengalami), guru memberikan kesempatan kepada siswa secara individu untuk
menyelesaikan masalah dengan bantuan media daun jambu mete yang akan mengarahkan
siswa untuk membuat kesimpulan berdasarkan masalah yang nantinya akan digunakan
menyelesaikan masalah baru pada tahap berikutnya. Kesimpulan tersebut antara lain: (1)
bila dilakukan pengurangan dua bilangan bulat positif maka tandanya tergantung bilangan
positif kedua, hasilnya adalah selisih antara bilangan pertama dan bilangan kedua, (2) bila
dilakukan penjumlahan dua bilangan bulat negatif maka tandanya tergantung bilangan negatif
kedua, hasilnya adalah selisih antara bilangan pertama dan bilangan kedua, (3) bila dilakukan
pengurangan dua bilangan bulat positif dan negatif maka tandanya pasti positif, hasilnya
dijumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, (4) bila dilakukan pengurangan dua
bilangan bulat negatif dan positif maka tandanya pasti negatif, hasilnya dijumlahkan bilangan
pertama dengan bilangan kedua.Untuk tahap applying, cooperating, dantransferring pada
umumnya mirip dengan pertemuan sebelumnya.
Pertemuan ketiga digunakan untuk pelaksanaan tes pemahaman siswa terhadap
operasipenjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Soal tes ini berbentuk uraian yang
terdiri dari lima butir soal. Selanjutnya jawaban siswa diskor berdasarkan pedoman penskoran
pemahaman konsep.
Pada siklus I keterlaksanaan pembelajaran baik itu aktivitas guru maupun aktivitas siswa pada
setiap pertemuan berada pada kategori baik. Namun masih ada beberapa catatan lapangan
yang diberikan observer sebagai masukan untuk diperbaiki pada siklus berikutnya yaitu;
pengelolaan waktu yang tidak sesuai, dan kurangnya perhatian guru pada siswa yang ribut
saat ada kelompok yang mempresentasekan hasilnya di depan kelas. Secara umum siswa
merasa senang mengikuti pembelajaran matematika dengan strategi REACT. Siswa terlihat
antusias ketika dilibatkan dalam tanya jawab, menggunakan media, dan mengomunikasikan
hasil pekerjaan kelompok di papan tulis. Hasil tes pemahaman siswa pada siklus I secara
klasikal mencapai 70%. Dengan demikian indikator keberhasilan penelitian belum tercapai,
yaitu 80% siswa memperoleh nilai minimal 75. Oleh karena itu, diperlukan siklus II untuk
memperbaiki masalah yang ada. Tabel berikut menunjukkan masalah yang dihadapi pada
siklus I, penyebabnya, dan alternatif perbaikan pada siklus II
Tabel 2.Masalah pada Siklus I, Penyebab, dan Alternatif Perbaikan pada Siklus II
Masalah yang dihadapi
pada siklus I
Beberapa kelompok siswa
kesulitan membuat simpulan.
Pengelolaan waktu yang
tidak sesuai.
Ada siswa yang tidak aktif
dalam kegiatan kelompok.

Alternatif perbaikan pada
siklus II
Cara berpikir siswa tidak
Memberikan bimbingan
kreatif. Sukanya diberikan
seperlunya dengan
contoh dulu.
pertanyaan penuntun.
Guru kurang konsisten dalam Guru perlu konsisten dalam
pengelolaan waktu.
mengelola waktu.
Penyebab

Siswa yang bersangkutan
merasa kurang dilibatkan
oleh teman kelompoknya.

Memberikan penekanan pada
pentingnya bekerjasama
dalam kelompok.
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Pada siklus II, peneliti merencanakan tindakan dalam 3 kali pertemuan, yaitu 2 pertemuan
sebagai pembelajaran dan 1 pertemuan sebagai tes akhir.
Pertemuan keempat. Pada tahap relating (mengaitkan), masalah pertama yang diberikan
terdapat dalam LKS, berupa memberikan tanda sama dengan (=) atau tidak sama dengan (Æ)
padahasil penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan dua bilangan, dantiga bilangan.Pada
tahapexperiencing (mengalami), guru memberikan kesempatan kepada siswa secara individu
untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan media daun jambu mete yang akanmengarahkan
siswa untuk membuat kesimpulan mengenai sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat.
Kesimpulan tersebut antara lain: (1) penjumlahan dua bilangan bulat a + b = b + aselalu
menghasilkan nilai yang sama walaupun urutannya ditukar (sifat komutatif), (2) penjumlahan
suatu bilangan bulat dengan 0 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri (unsur
identitas), (3) penjumlahan suatu bilangan bulat dengan lawannya akan menghasilkan 0
(invers), (4) penjumlahan tiga bilangan bulat (a + b) + c = a + (b + c) selalu menghasilkan nilai
yang sama walaupun pengelompokkannya berbeda (sifat asosiatif).
Berdasarkan kesimpulan yang dibuat pada tahap sebelumnya, pada tahap applying
(mengaplikasikan),guru mengarahkan siswa menggunakan konsep yang telah diperoleh, untuk
menyelesaikan masalah baru sebagai berikut: isilah kotak yang masih kosong dengan bilangan
bulat yang sesuai, sehingga jumlah bilangan dalam tiap baris dan kolomnya tetap sama yaitu
5 (Cunayah, dkk., 2007:21)
-4
3

0
-2

Gambar 2. Masalah pada Tahap Applying
Untuk tahap cooperating, dantransferring pada umumnya mirip dengan pertemuan-pertemuan
sebelumnya.
Pertemuan kelima. Pada tahap relating (mengaitkan), masalah pertama yang diberikan terdapat
dalam LKS, berupa memberikan tanda sama dengan (=) atau tidak sama dengan (Æ) pada
hasil pengurangan bilangan bulat yang melibatkan: (1) dua bilangan, dan (2) tiga bilangan.
Pada tahapexperiencing (mengalami), guru memberikan kesempatan kepada siswa secara
individu untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan media daun jambu mete yang akan
mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan mengenai: (1) sifat-sifat operasi pengurangan
bilangan bulat, di mana semua sifat operasi penjumlahan, tidak berlaku untuk operasi
pengurangan, (2) menyatakan pengurangan sebagai penjumlahan dari lawan bilangan yang
dikurangi (bilangan kedua). Berdasarkan kesimpulan yang dibuat pada tahap sebelumnyapada
tahap applying (mengaplikasikan), guru mengarahkan siswa menggunakan konsep yang telah
diperoleh, untuk menyelesaikan masalah baru. Masalah yang diberikan pada tahap ini yaitu
menyelesaikan operasi pengurangan bilangan bulat yang melibatkan bilangan puluhan dan
ratusan, dengan operasi penjumlahan.
Untuk tahap cooperating, dan transferring pada umumnya mirip dengan pertemuan-pertemuan
sebelumnya.Pertemuan keenamdigunakanuntuk pelaksanaan tes pemahaman siswa terhadap
sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Soal tes ini berbentuk uraian
yang terdiri dari lima butir soal. Selanjutnya jawaban siswa diskor berdasarkan pedoman
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penskoran pemahaman konsep.
Pada siklus II keterlaksanaan pembelajaran baik itu aktivitas guru maupun aktivitas siswa pada
setiap pertemuan berada pada kriteria baik. Secara umum siswa merasa senang mengikuti
pembelajaran matematika dengan strategi REACT. Hasil tes pemahaman siswa pada siklus
II secara klasikal mencapai 90%. Dengan demikian indikator keberhasilan penelitian telah
tercapai, yaitu 80% siswa memperoleh nilai minimal 75. Oleh karena itu, tidak diperlukan
lagi siklus berikutnya.Untuk lebih jelas data hasil penelitian pada siklus I dan siklus II secara
kuantitatif, dirangkum dan disajikan pada Tabel berikut.
Tabel 3. Data Hasil Penelitian Siklus I dan Siklus II
Instrumen
Penelitian

Uraian

Persentase skor rata-rata hasil
L e m b a r observasi aktivitas guru
observasi
Persentase skor rata-rata hasil
observasi aktivitas siswa
Tes

Persentase klasikal yang
memperoleh nilai ≥ 75

Wawancara

Jumlah siswa yang menyukai
strategi yang digunakan

Kriteria
Pemahaman

Data Hasil
Penelitian
Siklus I

Siklus II

≥ 80%

83,03%

83,93%

≥ 80%

84,82%

85,71%

≥ 80%

70%

90%

2 dari 3 siswa

3 siswa

3 siswa

5. Pembahasan
Pada penelitian ini umumnya setiap pertemuan terbagi dalam tiga kegiatan, yaitu: pendahuluan,
inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan merupakan tahapan awal untuk mempersiapkan siswa
agar benar-benar ingin belajar. Pada kegiatan ini, selain mengkondisikan siswa, guru juga
menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa mengetahui arah yang ingin dicapai dalam
pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran dengan strategi REACT.
Kegiatan inti, diawali dengan tahap relating (mengaitkan) untuk menggali pengetahuan awal
siswa (mengkonstruksi kembali) pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Hal ini sesuai
dengan pendapat Sulaiman (2001) bahwa, pembelajaran matematika akan berlangsung lancar
dan berhasil baik jika didukung dengan kompetensi awal siswa yang baik. Setelah apersepsi,
guru kemudian membagikan LKS yang berisi tentang permasalahan-permasalahan yang
diharapkan dapat menuntun siswa untuk menemukan konsep operasi dan sifat-sifat operasi
bilangan bulat. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi LKS yang dikemukakan oleh Prastowo
(2011) bahwa, LKS sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami
materi yang diberikan. Langkah-langkahnya dirancang untuk menuntun siswa mencapai tujuan
pembelajaran. Dengan demikian, siswa membentuk pengetahuan mereka sendiri bersama
dengan kelompoknya secara aktif. Meskipun demikian, LKS tidak menuntun siswa secara
mutlak dan perlu penjelasan lebih lanjut dari guru.
Tahapan selanjutnya adalah tahap experiencing (mengalami). Pada tahap ini guru memberikan
kesempatan kepada siswa secara individu untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan media
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daun jambu mete. Namun terlebih dahulu perlu disepakati bersama aturannya seperti yang
telah digambarkan sebelumnya, untuk membedakan antara bilangan bulat positif, bilangan
bulat negatif, nol, dan operasinya. Kegiatan ini sebenarnya mengarahkan siswa untuk membuat
kesimpulan berdasarkan masalah yang nantinya akan digunakan menyelesaikan masalah baru
pada tahap berikutnya. Hal ini bersesuaian dengan pendapat (Cord, 1999) bahwa, pengalamanpengalaman yang secara terus-menerus di dalam kelas, dapat berupa penggunaan media atau
alat peraga dan aktivitas-aktivitas siswa lainnya dalam menyelesaikan soal.
Tahapan selanjutnya adalah applying (mengaplikasikan). Berdasarkan kesimpulan yang dibuat
pada tahap experiencing, guru kemudian mengarahkan siswa menggunakan konsep yang telah
diperoleh, untuk menyelesaikan masalah baru. Hal ini juga bersesuaian dengan pendapat
(Cord, 1999) bahwa, setelah memperoleh konsep atau informasi, perlu diterapkannya konsepkonsep tersebut dalam situasi yang berbeda.
Tahapan selanjutnya adalah cooperating (bekerjasama). Pada tahap ini guru mengelompokkan
siswa ke dalam kelompok belajarnya masing-masing, serta menjelaskan tugas dan tanggung
jawab masing-masing anggota kelompok. Kerjasama dalam kelompok bertujuan untuk
menyatukan perbedaan pendapat. Ketika siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
masalah, maka siswa diberikan kesempatan untuk bertanya baik kepada teman sekelompok
ataupun kepada guru. Hal ini didukung oleh pendapat Vigotsky (dalam Schunk, 2012) bahwa,
pembelajaran berlangsung ketika siswa bekerja dalam zone of proximal development (ZPD).
Tahapan terakhir dalam kegiatan inti adalah transferring (mentransfer). Pada tahap ini,
masing-masing kelompok melalui perwakilannya menyampaikan hasil diskusi melalui
kegiatan presentasi kelas. Sedangkan pada kegiatan penutup, guru mengarahkan siswa untuk
membuat kesimpulan secara bersama-sama dan diakhiri dengan penekanan guru terhadap halhal penting.
Alasan pemilihan media daun jambu mete yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah
selain mudah diperoleh di lingkungan sekitar siswa, diharapkan juga dapat menyadarkan
siswa bahwa alam dan lingkungannya sendiri dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran.
Selain itu penggunaan media juga disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yaitu, untuk
mempermudah siswa untuk memahami konsep-konsep operasi penjumlahan dan pengurangan
bilangan bulat. Hal serupa senada dengan pendapat Muhsetyo (2010) bahwa, media adalah
alat bantu pembelajaran yang secara sengaja dan terencana disiapkan atau disediakan untuk
mempresentasekan dan/atau menjelaskan bahan pelajaran, serta digunakan siswa untuk
terlibat langsung dengan pembelajaran matematika.Tes dalam penelitian ini digunakan untuk
memberikan informasi tentang konsep-konsep yang telah dipahami dan yang belum dipahami
siswa. Tes tersebut dinamakan tes diagnostik sesuai dengan pandangan Muslich (2010:106)
bahwa tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta
didik, termasuk kesalahan pemahaman konsep.
Observasi aktivitas baik guru maupun siswa pada penelitian ini dilaksanakan pada saat
pembelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kunandar (2013:118)
bahwa pengamatan atau observasi dilakukan untuk melihat sikap atau respon baik guru maupun
siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. Hal senada diungkapkan Muslich (2010:148)
bahwa pengamatan dilakukan untuk melihat tingkah laku baik guru maupun siswa selama
proses pembelajaran berlangsung. Aktivitas yang dilakukan siswa mengakibatkan terbentuknya
keterampilan dan pengetahuan yang mengarah pada pemahaman konsep.Wawancara
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yang dilakukan pada penelitian ini, untuk mengetahui kesenangan siswa terhadap strategi
pembelajaran yang digunakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muslich (2010:60) bahwa
wawancara sebagai alat penilaian proses pembelajaran yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari peserta didik tentang pendapat dan pandangannya terhadap kemampuan guru
mengajar, bahan pelajaran yang diberikan oleh guru, alat bantu pembelajaran, kegiatan
belajarnya, cara guru menilai, dan pemahamannya mengenai bahan yang diajarkan guru.

6. Kesimpulan dan Saran
Dalam penelitian ini, media daun jambu mete terbukti dapat mengarahkan siswa untuk
memahami dengan benar konsep-konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat
yang awalnya terasa cukup rumit. Pemahaman mereka tersebut, dapat digambarkan melalui
langkah-langkah pembelajaran dengan strategi REACT sebagai berikut: (1) membuat pengaitan
yaitu, menggali pengetahuan awal siswa melalui proses tanya jawab untuk mengkonstruksi
kembali pengalaman atau pengetahuan siswa sebelumnya, (2) memberikan masalah yaitu,
memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan memahami masalah yang diberikan
dalam LKS, serta bertanya bila ada yang belum dipahami, (3) mengalami yaitu, memberikan
waktu kepada siswa secara individu untuk menemukan konsep melalui masalah yang diberikan
dengan bantuan media daun jambu mete, (4) menerapkan yaitu, menerapkan konsep-konsep
yang telah diperoleh sebelumnya untuk masalah baru, (5) kerjasama yaitu, mengelompokkan
siswa secara heterogen yang terdiri dari 3-4 siswa berdasarkan kemampuan akademik yaitu;
paling kurang 1 (satu) siswa berkemampuan tinggi, 1 (satu) siswa berkemampuan sedang, dan
1 (satu) siswa berkemampuan rendah, serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab masingmasing anggota kelompok, (6) mentrasfer yaitu, memberikan waktu kepada masing-masing
kelompok melalui perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya, (7) menyimpulkan
yaitu, mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan secara bersama-sama, dan (8) penekanan
yaitu, memberikan penekanan terhadap hal-hal penting
Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:
(1) pembelajaran bilangan bulat dengan bantuan media daun jambu mete melalui strategi
REACT, membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pengelolaan waktu yang baik sangat
diharapkan terutama dalam mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran, perlu diberikan
alokasi waktu yang tepat, (2) untuk peneliti selanjutnya agar memperhatikan peran guru dalam
proses pembelajaran yaitu, sebagai fasilitator bukan sebagai pemberi informasi, sehingga
bantuan yang diberikan seperlunya saja.
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MEDIA KO AJIB (KOREK API AJAIB) DENGAN
MENGGUNAKAN ADOBE FLASH UNTUK
PEMBELAJARAN POLA BILANGAN
I Ketut Kertayasa
SMP Al-Azhar Palu, Jl. Tanjung Malakosa No. 6, Palu; kertayasa13@gmail.com

Abstrak. Pembelajaran berbasis komputer menjadi sangat penting untuk mempersiapkan
siswa lebih dini terhadap penilaian atau evaluasi yang menggunakan komputer. Misalnya
Ujian Nasional online atau CBT (Computer Based Test) yang mulai diterapkan sejak
tahun 2015 ke beberapa sekolah yang memiliki fasilitas mendukung. Selain itu, untuk
skala internasional, tes PISA atau Programme for International Student Assessment
secara online telah diterapkan dalam PISA 2012 dan khusus untuk penilaian matematika
dikenal dengan Computer Based Assessment of Mathematics (CBAM). Untuk mendukung
pembelajaran yang berbasis komputer, media Ko Ajib dengan menggunakan Flash pada
materi pola bilangan merupakan salah satu cara untuk membiasakan siswa menyelesaikan
masalah dengan bantuan komputer. Untuk menghasilkan media Ko Ajib yang praktis
maka pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dijadikan sebagai
alur pembelajaran. Dari hasil penerapan media Ko Ajib di kelas IX SMP Al-Azhar Palu,
media Ko-Ajib praktis digunakan dalam pembelajaran pola bilangan, hal ini terlihat
bahwa setiap kelompok dapat menggunakan media yang dibuat tanpa harus latihan
dengan waktu yang lama dan media Ko Ajib dapat mengefesienkan penggunaan waktu
dalam mempelajari pola bilangan.
Kata Kunci. Ko Ajib, Pola Bilangan, Flash, PMRI

1. Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu ilmu yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni. Dalam perkembangannya, pendidikan matematika selalu memiliki peran
penting diberbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.Oleh karena itu, pembelajaran
matematika perlu diberikan kepada seluruh peserta didik mulai dari jenjang pendidikan
prasekolah sampai dengan sekolah menengah, bahkan hingga perguruan tinggi. Memiliki
pengetahuan matematika peserta didik akan memiliki kemampuan berpikir logis, analitis,
sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerjasama (Depdiknas, 2006). Selain itu,
dengan kemampuan berpikir logis peserta didik akan mampu tampil sebagai generasi bangsa
yang berkualitas dalam menghadapi fenomena kehidupan yang selalu berubah, menantang dan
kompetitif.
Menghadapi fenomena kehidupan yang semakin kompetitif, maka peningkatan mutu pada
mata pelajaran matematika selalu menjadi prioritas. Peningkatan mutu khususnya dalam
mata pelajaran matematika akan dapat terlaksana, apabila dibarengi dengan kreativitas guru
untuk menerapkan pendekatan atau model-model pembelajaran yang sesuai dibantu dengan
penggunaan media pembelajaran yang inovatif berbasis komputer.
Pembelajaran berbasis komputer menjadi sangat penting untuk mempersiapkan siswa lebih
dini terhadap penilaian atau evaluasi yang saat ini yang menggunakan komputer. Misalnya
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Ujian Nasional online atau CBT (Computer Based Test) yang mulai diterapkan sejak tahun
2015 ke beberapa sekolah yang memiliki fasilitas mendukung (Rahadian, 2015). Selain itu,
untuk skala internasional, tes PISA atau Programme for International Student Assessment
secara online telah diterapkan dalam PISA 2012 dan khusus untuk penilaian matematika
dikenal dengan Computer Based Assessment of Mathematics (CBAM) (Stacey, 2012;
OECD, 2013). Penilaian atau pembelajaran berbasis komputer dilakukan sebagai refleksi dari
pentingnya teknologi komunikasi dan informasi dalam masyarakat yang lebih modern (OECD,
2013). Selain itu, penggunaan komputer memungkinkan untuk membuat pembelajaran lebih
interaktif dan nyata yang tidak dimiliki oleh teknologi lain (Zhang, 2010; Stacey, 2012).
Mencermati hal tersebut, maka upaya yang dilakukan peneliti adalah menerapkan suatu
pembelajaran dengan menggunakan media yang inovatif yang sifatnya melibatkan kelompok
kecil untuk saling bekerja sama. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan minat belajar siswa
demi tercapainya hasil belajar yang optimal, dapat dilakukan melalui penggunaan media
pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer. Sejak diciptakannya komputer sebagai
alat bantu manusia, maka pengembangan perangkat lunak yang mendukung pembelajaran pun
selalu diciptakan, salah satunya adalah flash atau Adobe Flash. Flash adalah program animasi
berbasis vektor yang digunakan untuk membuat animasi dan aplikasi web yang dinamis dan
interaktif. Selain itu, flash juga dapat digunakan untuk membuat kartun, game, menu interaktif,
e-card, screen saver, aplikasi multimedia dan lain-lain (Candra, 2006).
Kegunaan Flash yang begitu beragam membuat Flash banyak dikembangkan saat ini.
Salah satunya dapat digunakan untuk membuat aplikasi Ko AJib (Korek Api Ajaib) untuk
pembelajaran pola bilangan. Ko AJib merupakan suatu animasi pembelajaran matematika di
mana pengguna (siswa) dapat membentuk pola bilangan dengan menggerakan korek api yang
ada seperti halnya dalam dunia nyata. Pola bilangan menjadi pembelajaran yang penting karena
sebagian besar dari jenis-jenis bilangan memiliki pola, misalnya bilangan bulat, bilangan asli,
bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan Fibonaci, bilangan segitiga dan lain sebagainya.
Selain itu materi pola bilangan juga sering digunakan pada tes IQ atau tes potensi akademik.
Untuk mendukung pembelajaran pola bilangan, pendekatan pembelajaran yang digunakan
adalah pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) yang sesuai dengan
pendekatan ilmiah (scientific) pada Kurikulum 2013. Karena menurut Zulkardi (Hendri dkk.,
2007), pendekatan PMRI menekankan pada masalah-masalah yang real dan kebermaknaan
siswa dalam belajar. PMRI adalah sebuah pendekatan yang diadaptasi dari RME, dan ditentukan
oleh pendapat Freudenthal mengenai matematika. Dua pendapat penting dari Beliau adalah
pertama matematika harus dekat dengan siswa dan relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa.
Kedua, Beliau menekankan matematika sebagai aktivitas manusia, sehingga siswa harus diberi
kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar pada semua topik dalam matematika (Ilma &
Zulkardi,2012). Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengaplikasikan media Ko Ajib dengan
Flash untuk pembelajaran pola bilangan dengan tujuan untuk menghasilkan media yang
praktis. Dalam penelitian ini juga pola bilangan yang dibahas hanya barisan aritmatika dengan
maksimal beda yaitu beda tingkat dua.

2. Landasan Teori
Pendekatan PMRI
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Pendidikan Matematika Realistik Indonesia merupakan sebuah pendekatan belajar matematika
yang diadopsi dari Realistic Mathematics Education (RME) yang dikembangkan oleh
Freudenthal Institute di Belanda dan telah diterapkan dengan versi Indonesia (Sembiring,
2007). Pembelajaran PMRI menggunakan konteks dan sejumlah aktivitas yang menekankan
pada kemampuan berpikir dan berargumentasi lewat diskusi yang terjalin dengan sesama
siswa ataupun bimbingan guru. Pembelajaran PMRI membantu siswa menemukan sendiri ide
matematika lewat aktivitas-aktivitas pembelajaran maupun penyelesaian masalah matematika.
Pada pendekatan PMRI proses menjembatani dari masalah kontekstual (pengetahuan informal)
ke pengetahuan formal dikenal dengan emergent modeling yang dapat dideskripsikan sebagai
berikut:
1. Level situasional
Pada level ini, konteks berperan dalam mengeksplorasi pemahaman siswa tentang pola
bilangan dan dari pengetahuan informal mereka siswa akan digiring untuk menemukan
strategi siswa yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Sebagai awal
pembelajaran siswa diberikan fenomena tentang bangunan yang memiliki pola
2. Level referensial
Level referensial adalah level terlihatnya situasi model-of dalam bentuk pemodelan dan
strategi siswa yang merujuk pada situasi yang diberikan. Dalam tahap ini siswa dapat
menggunakan Media Ko AJib dalam membuat bentuk bangun datar berdasarkan fenomena
yang diberikan.
3. Level model-for
Level umum merupakan level ketika siswa mengembangkan model atau strategi yang
dapat diaplikasikan pada situasi berbeda atau disebut model-for. Pada penelitian ini,
model-for yang dimaksud dalah siswa menuliskan banyaknya batang korek api yang
dibutuhkan untuk setiap pola, dan menggunakan kotak pengecekan
4. Level formal
Level formal merupakan level perpindahan dari situasi umum menuju notasi formal
matematika dengan menuliskan rumus pola bilangan ke-n berdasarkan aktivitas model-of
dan model-for yang telah dilakukan.

Kepraktisan
Zulkardi (2002) menyatakan bahwa kepraktisan diartikan siswa dapat menggunakan media
(dalam hal ini media Ko AJib) dengan cara yang mudah. Hal ini senada yang dituliskan oleh
Nieveen & Plomp (2007) tentang kepraktisan itu sendiri berarti media Ko AJib (intervention)
secara nyata dapat digunakan sesuai dengan rencana pengembangan. Media Ko Ajib dapat
digunakan oleh siswa dengan sedikit atau tanpa latihan terlebih dahulu dalam menyelesaikan
permasalahan (Tessmer, 1993). Oleh sebab itu, media KoAJib dikatakan praktis dalam
penelitian ini apabila media yang digunakan sebagai sarana untuk menjembatani dari masalah
kontekstual ke level formal dapat digunakan dengan mudah tanpa siswa perlu latihan khusus
dalam menggunakannya.

3. Pengembangan Produk Inovasi Pembelajaran
Preliminary Design
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Sebelum merancang media Ko AJib dan perangkat pembelajaran dalam hal ini RPP dan
LAS (Lembar Aktivitas Siswa) yang akan digunakan di SMP Al-Azhar, peneliti dan guru
kelas tersebut yaitu Bapak Astar, M.Pd melakukan diskusi. Dalam diskusi tersebut, beliau
menginformasikan bahwa materi yang dipelajari selanjutnya adalah tentang Pola Bilangan,
selain itu di SMP Al-Azhar Palu terdapat LCD/TV yang dapat digunakan dalam proses
pembelajaran, sehingga peneliti terinspirasi untuk menggunakan LCD/TV dalam pembelajaran
dengan harapan pembelajaran lebih menarik, efektif dan menyenangkan.
Pada perancangan Media Ko Ajib, peneliti secara paralel mengaitkan antara proses yang akan
dilalui (iceberg pembelajaran) dengan media yang akan digunakan untuk membantu siswa
dalam menjembatani masalah kontekstual ke level formal. Sebelum merancang media peneliti
melakukan beberapa analisis yaitu analisis subjek penelitian, analisis kurikulum, dan analisis
fasilitas pendukung agar pembelajaran yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan.
Dari hasil analisis tersebut diperoleh media Ko Ajib dengan tampilan bagian dalam yaitu:

Gambar 1. Tampilan Media Ko AJib
1. Papan Skor
Untuk mengetahui skor yang diperoleh
2. Batang Korek Api
Batang korek api ini dapat digunakan untuk membentuk bangun datar berdasarkan
masalah yang diberikan dengan cara klik kiri tahan (drag) kemudian geser ke bagian
yang kosong.
3. Kotak isian tabel
Kotak ini dapat diisi dengan bilangan, berdasarkan banyaknya batang korek api yang
dibutuhkan untuk setiap pola bangun datar
4. Tombol Kembali
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Untuk kembali ke menu awal atau mengulangi pola bangun datar yang dibuat.
5. Tombol Hapus
Untuk menghapus bilangan pada kotak isian tabel
6. Kotak Keterangan
Sebagai indikator yang menyatakan jawaban yang diberikan benar atau salah
7. Tombol Cek
Untuk mengecek jawaban yang diberikan pada pola ke –n atau yang diinginkan
8. Kotak isian Pola ke-n
Untuk menentukan banyaknya batang korek api yang dibutuhkan pada pola yang
diinginkan atau ke -n
9. Waktu
Untuk menentukan lama presentasi setiap kelompok.
Sedangkan untuk rancangan proses pembelajarannya diharapkan siswa dapat menyelesaikan
(Lembar Aktivitas Siswa) dengan mengacu pada level dalam emergent modeling yang berupa
gunung es (iceberg).

Gambar 2. Emergent modeling

Teaching Experiment
Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas IXA SMP Al-Azhar Palu pada hari Senin, 31
Agustus 2015. Jumlah siswa yang hadir pada saat itu ada 30 siswa yang dibagi menjadi 6
kelompok. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta ketua kelas memimpin doa sebelum
belajar. Kemudian peneliti memperkenalkan diri dan menyampaikan proses pembelajaran
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yang akan dilalui.
Pada awal pembelajaran guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, dan
proses pembelajaran yang akan dilalui melalui PowerPoint. Setelah itu guru membagi siswa
menjadi 6 kelompok dan setiap kelompoknya berjumlah 5 siswa. Pembagian kelompok
memerlukan waktu sekitar 10 menit. Dalam proses pembelajaran peneliti lebih banyak
terlibat dalam membimbing siswa, karena baru pertama kali diterapkan pembelajaran dengan
menggunakan Adobe Flash.
Kegiatan inti dimulai sekitar pukul 07.30. Awalnya guru membagikan LAS ke setiap kelompok
setelah itu guru meminta siswa untuk menulis nama anggota kelompok dan kemudian membaca
LAS dengan teliti. Guru pun meminta untuk memperhatikan gambar yang menjadi awal dalam
permasalahan pola bilangan. Berikut adalah gambar yang ditampilkan melalui PowerPoint.

Gambar 3. Bangunan yang berkaitan dengan Pola Bilangan
Kemudian dari gambar 3 tersebut, guru meminta siswa untuk menggambar pola bangun datar
dengan menggunakan korek api melalui media Ko AJib. Untuk membuat pola bangun datar,
guru meminta setiap siswa mendiskusikan dalam kelompok. Setelah itu, guru memberikan
kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempraktekan cara membuat bangun datar dengan
menggunakan animasi Flash.
Cara membuat pola bangun datar hanya dengan mengklik dan menyeret batang korek api
ke tempat yang masih kosong terlebih dahulu sesuai dengan pola yang diinginkan. Setelah
terbentuk pola bangun datar, guru meminta siswa untuk menuliskan pada tabel di bawahnya,
berdasarkan banyaknya batang korek api yang dibutuhkan untuk setiap pola.
Ketika salah satu kelompok telah membuat pola bangun datar dan menuliskan hasilnya pada
tabel, guru meminta kelompok lain menanggapinya. Jika ada kelompok lain yang memiliki
pendapat berbeda, guru mempersilakan kelompok penyaji untuk menjelaskannya kembali.
Atau kelompok lain dapat membantu menjelaskannya jika mereka membuat pola bangun datar
yang sama.
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Hasil kerja siswa
Ketika pembelajaran sedang berlangsung, guru meminta setiap kelompok untuk menuliskan
hasil kerjanya di LAS. Dari hasil kerja tersebut semua kelompok dapat menjawab soal nomor
1 sampai 3 dengan tepat. Akan tetapi untuk soal nomor tiga, ada satu kelompok yang langsung
membuat pola umumnya pada soal nomor 1. Berikut adalah hasil kerja setiap soal

Gambar 4. Hasil kerja siswa soal nomor 1 dan 2

Gambar 5. Hasil kerja siswa soal nomor 3
Dari hasil pekerjaan siswa dari nomor 1 hingga 3 dapat diketahui bahwa siswa dapat
menyelesaikan masalah pola bilangan dengan bantuan media Ko Ajib. bahkan siswa dapat
membuat rumus sendiri untuk menentukan pola ke-n. Pada gambar 4 siswa dapat menentukan
banyaknya batang korek api pada pola ke-50 dengan melihat hubungan banyaknya batang
korek api yang dibutuhkan pada pola sebelumnya.

3. Kesimpulan
Berdasarkan proses pembelajaran dan hasil analisis tentang penggunaan Media Ko AJib dalam
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pembelajaran pola bilangan pendekatan PMRI dapat disimpulkan bahwa:
1. Media Ko Ajib praktis digunakan dalam pembelajaran pola bilangan, hal ini terlihat bahwa
setiap kelompok dapat menggunakan media yang dibuat tanpa harus latihan dengan waktu
yang lama.
2. Penggunaan media Ko Ajib, membantu siswa dalam mempercepat pemahaman terhadap
soal. Hal ini ditunjukan dengan satu kali pertemuan ada beberapa kelompok mampu
membuat rumus pola bilangan.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR
MATEMATIS TINGKAT TINGGI SISWA SMK NEGERI
1 AMLAPURA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN
METAKOGNITIF
I Wayan Puja Astawa
SMK Negeri 1 Amlapura, Karangasem, Bali, puja_staw@yahoo.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kemampuan berpikir
matematis tingkat tinggi siswa kelas X Kep 3 SMK Negeri 1 Amlapura semester II tahun
pelajaran 2013/2014 dan (2) mendeskripsikan respon siswa terhadap implementasi model
pembelajaran metakognitif dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Subyek penelitian adalah siswa kelas X Kep
3 SMK Negeri 1 Amlapura semester II tahun pelajaran 2013/2014. Obyek penelitian
adalah kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi dan respon siswa terhadap
implementasi model pembelajaran metakognitif. Data kemampuan berpikir matematis
tingkat tinggi siswa dikumpulkan dengan tes uraian dan data respon siswa dikumpulkan
dengan angket model skala Likert. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi model pembelajaran metakognitif dapat
meningkatkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa kelas X Kep 3 SMK
Negeri 1 Amlapura semeter II tahun pelajaran 2013/2014. Peningkatan kemampuan
berpikir matematis tingkat tinggi siswa dari siklus I sampai siklus II adalah sebesar 1,79
atau 28,73% dari 6,24 pada siklus I menjadi 8,03 pada siklus II ; dan (2) respons siswa
kelas X Kep 3 SMK Negeri 1 Amlapura semeter II tahun pelajaran 2013/2014 terhadap
implementasi model pembelajaran metakognitif tergolong sangat positif.
Kata kunci. kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi, metakognitif
Abstract. The aims of this research are to (1) improving high level mathematical thinking
skills at X Keperawatan-3 class of SMK Negeri 1 Amlapura and (2) describing the students’
response to the implementation of metacognitive learning model. This research is an
classroom action research with two cycles. The subject were X Keperawatan-3 class SMK
Negeri 1 Amlapura of 2013/2014 academic year. The object was high level mathematical
thinking skills and students response to the implementation of metacognitive learning
model. Various data were obtained by using different means of data collection. High
level mathematical thinking skills data were collected through an essay test and students
response were got by using a Likert scale questionnaire. All data were analyzed by using
descriptively analysis. The results showed that (1) the implementation of metacognitive
learning model can improve the high level mathematical thinking skills at 1.79 or 28.73%
from 6.24 at the first cycle to 8.03 at the second cycle; and (2) students response to the
implementation of metacognitive learning model as very positive.
Keywords: metacognitive learning model, high level mathematical thinking skills

1. Pendahuluan
Dewasa ini, tuntutan untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis siswa semakin
meningkat. Bahkan, mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi di
kalangan siswa merupakan hal yang sangat penting dalam era persaingan global ini. Hal ini
disebabkan oleh tingkat kompleksitas permasalahan dalam segala aspek kehidupan modern ini
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semakin tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini dapat dipandang sebagai lanjutan dari
kemampuan berpikir dasar yang lebih menekankan pada keterampilan dasar (basics skills).
Dalam kenyataannya, pembelajaran matematika selama ini di Indonesia masih terfokus hanya
pada aktivitas latihan-latihan untuk pencapaian mathematical basics skills semata yang terbatas
pada penggunaan strategi kognitif. Hasil TIMSS 2007 (Kemdikbud, 2012) menunjukkan
bahwa hanya 5% siswa Indonesia yang dapat mengerjakan soal-soal dalam katagori tinggi dan
advance [memerlukan penalaran], sedangkan 71% siswa Korea sanggup. Sebagai tambahan
78% siswa Indonesia hanya dapat mengerjakan soal-soal dalam kategori rendah yang hanya
memerlukan ingatan atau hafalan yang baik saja, sehingga perlu dikembangkan pembelajaran
yang menekankan penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Kondisi ini juga dirasakan terjadi dalam pembelajaran matematika selama ini di SMK Negeri 1
Amlapura. Hasil belajar matematika pada semester I tahun pelajaran 2013/2014 pada beberapa
kelas disajikan seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Nilai Matematika pada Semester I Tahun Pelajaran 2013/2014
Rata-rata Nilai
Predikat

X Kep 1

X Kep 2

X Kep 3

X TKR

74,51
Cukup

76,09
Baik

73,00
Cukup

73,01
Cukup

Dari tabel 1 terlihat bahwa nilai hasil belajar di kelas X Keperawatan 3 menunjukkan hasil yang
paling rendah walau sudah berada pada kategori cukup. Salah satu faktor penyebab rendahnya
hasil belajar matematika di kelas X Keperawatan 3 adalah terbatasnya kemampuan berpikir
matematis tingkat tinggi yang dimiliki para siswa. Pembelajaran selama ini juga belum efektif
untuk mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Hal ini tampak ketika
siswa berhasil memecahkan masalah matematika tertentu, tetapi gagal jika konteks masalah
tersebut sedikit diubah.
Implementasi pembelajaran selama ini lebih diarahkan untuk mencapai tujuan kognitif,
tanpa memberi pengalaman belajar untuk mengembangkan proses kognitif yaitu kemampuan
merencanakan, mengontrol dan merefleksi secara sadar tentang proses kognitifnya sendiri.
Pengembangan soal-soal evaluasi lebih berfokus pada aktivitas belajar algoritmik, pada
soal-soal rutin yang mengacu soal ujian nasional. Soal-soal tersebut mengukur kognitif level
rendah yaitu pengetahuan, pemahaman dan penerapan. Sedangkan ranah kognitif yang lebih
tinggi yaitu analisis, sintesis dan evaluasi jarang bahkan tidak pernah tersentuh. Kondisi ini
menunjukkan bahwa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembelajaran adalah
aspek metakognitif.
Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terutama dalam pengembangan kemampuan
berpikir tingkat metakognitif menjadi penting dan esensial. Sudiarta (2008) menyatakan
bahwa siswa hendaknya diarahkan untuk mencapai kompetensi tingkat tinggi melalui
aktivitas-aktivitas pembelajaran inovatif yang bervariasi, salah satunya melalui pembelajaran
metakognitif. Model pembelajaran metakognitif menekankan pada kegiatan „berpikir tentang
berpikir‰, yaitu merupakan kegiatan merencanakan, mengontrol dan merefleksi secara
sadar tentang proses kognitifnya sendiri (Flavell dalam Livingston, 1997). Penggunaan
proses metakognitif selama pembelajaran, akan membantu siswa agar mampu memperoleh
pembelajaran yang bertahan lama dalam ingatan dan pemahaman siswa. Selain itu siswa dapat
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mengetahui dan menyadari kekurangan maupun kelebihan diri mereka sendiri.
Permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah (1) Apakah implementasi model
pembelajaran metakognitif dapat meningkatkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi
siswa kelas X Keperawatan 3 SMK Negeri 1 Amlapura semester II tahun pelajaran 2013/2014?
dan (2) Bagaimanakah respon siswa kelas X Keperawatan 3 SMK Negeri 1 Amlapura semester
II tahun pelajaran 2013/2014 terhadap implementasi model pembelajaran metakognitif dalam
pembelajaran matematika?
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis
tingkat tinggi siswa kelas X Keperawatan 3 SMK Negeri 1 Amlapura semester II tahun
pelajaran 2013/2014 melalui implementasi model pembelajaran metakognitif dan (2) untuk
mendeskripsikan respon siswa kelas X Keperawatan 3 SMK Negeri 1 Amlapura semester II
tahun pelajaran 2013/2014 terhadap implementasi model pembelajaran metakognitif dalam
pembelajaran matematika.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap
siklus terdiri atas empat tahapan penelitian, yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan
tindakan, (3) observasi dan evaluasi, dan (4) refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas
X Keperawatan 3 SMK Negeri 1 Amlapura semester II tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak
29 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Obyek penelitian ini
adalah 1) kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi, dan 2) respon siswa.
Penelitian ini dilaksanakan di kelas X Keperawatan 3 SMK Negeri 1 Amlapura dari bulan
Februari sampai dengan Mei 2014. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini seperti
disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Data dan Teknik Pengumpulan Data
No.
1.
2.

Data yang dikumpulkan
Kemampuan berpikir
matematis tingkat tinggi
Respon siswa terhadap
implementasi model
pembelajaran metakognitif

Teknik yang
digunakan

Alat yang
digunakan

Waktu
Pengumpulan

Tes

Butir soal
Setiap akhir
berbentuk uraian siklus

Kuesioner/
Angket

Kuesioner/
Angket

Akhir siklus II

3.

Pendapat atau sikap siswa
tentang implementasi model
pembelajaran metakognitif

Wawancara

Panduan
wawancara

Setiap akhir
siklus

4.

Pelaksanaan pembelajaran

Studi
dokumentasi

Jurnal, buku
harian, foto

Setiap siklus

Data kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa dianalisis secara deskriptif dengan
cara menghitung skor siswa dalam menyelesaikan tes berbentuk uraian. Tes uraian disusun
berdasarkan tingkat kognitif yang dikemukakan oleh Bloom yaitu analisis, sintesis dan
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evaluasi. Rubrik penskoran terdiri atas 5 indikator dengan skor maksimum 4 dan minimum 0.
Data respons siswa terhadap implementasi model pembelajaran metakognitif dianalisis secara
deskriptif dengan menghitung rata-rata skor respon siswa. Angket yang digunakan terdiri atas
15 item. Tiap item terdiri atas 5 pilihan dengan skor maksimal tiap item 5 dan skor minimal
tiap item 1. Penelitian ini dikatakan berhasil jika rata-rata skor kemampuan berpikir matematis
tingkat tinggi siswa minimal mencapai kriteria baik dan respons siswa minimal mencapai
kategori positif.

3. Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian
Berdasarkan analisis data siklus I dan II, dapat disajikan ringkasan data kemampuan berpikir
matematis tingkat tinggi siswa selama penelitian.
Tabel 3. Ringkasan Data Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi Siswa
No.

Kategori

Siklus I

Siklus II

Frekuensi

Persentase

Frekuensi

Persentase

1
2
3

Sangat Baik
Baik
Cukup Baik

4
9
13

13,79%
31,03%
44,83%

7
17
5

24,14%
58,62%
17,24%

4

Kurang Baik

3

10,34%

0

0%

5

Sangat Kurang Baik

0

0%

0

0%

Rata-Rata
Kategori

6,24
Cukup Baik

8,03
Baik

Skor Kemampuan Berpikir
matematis Tingkat Tinggi Siswa

Terlihat bahwa kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa mengalami peningkatan
dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar sebesar 1,79 atau 28,73%. Peningkatan rata-rata skor
kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa dari siklus I sampai siklus II dapat
digambarkan dalam gambar 1 berikut.
9.00
8.03

8.00
7.00
6.00

6.24

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
SIKLUS I

SIKLUS II
SIKLUS

Peningkatan Rata-Rata Skor Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi Siswa
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Berdasarkan analisis data respon siswa, rata-rata respon siswa diperoleh sebesar 60,14 dengan
standar deviasi sebesar 5,79. Distribusi respon siswa terhadap proses pembelajaran disajikan
pada tabel 4.
Tabel 4. Data Respons Siswa terhadap Pembelajaran
Kategori
Sangat Positif
Positif
Cukup Positif
Kurang Positif
Sangat Kurang Positif
Jumlah

Jumlah Siswa
(Orang)
15
11
3
0
0

Persentase
(%)
51,72
37,93
10,34
0
0

29

100

Jika dikategorikan respons siswa terhadap implementasi model pembelajaran metakognitif
dalam pembelajaran matematika termasuk tergolong sangat positif.

3. Pembahasan
Hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama dua siklus menunjukkan adanya peningkatan
kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa melalui implementasi model pembelajaran
metakognitif. Suasana pembelajaran seperti ditunjukkan gambar 2.

Mengembangkan kemampuan metakognitif melalui diskusi kelompok
Berdasarkan analisis data pada siklus I, rata-rata skor kemampuan berpikir matematis tingkat
tinggi siswa adalah sebesar 6,24 yang tergolong dalam kategori cukup baik. Hasil penelitian ini
belum memenuhi kriteria keberhasilan. Hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa kendala dan
permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan tindakan siklus I antara lain (1) siswa masih
belum bisa beradaptasi dengan model pembelajaran yang diterapkan, siswa masih cenderung
bingung dan kurang aktif melakukan kerja sama dengan teman kelompoknya, (2) interaksi
antar siswa dalam kelompok belum optimal, (3) keaktifan siswa masih rendah dalam proses
diskusi kelompok, dan (4) siswa belum terbiasa dalam mengerjakan soal tipe metakognitif
yang tergolong baru bagi siswa.
Setelah dilakukan tes kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi pada akhir siklus I,
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terdapat beberapa temuan yang disajikan oleh gambar 3. Dari gambar 3(i) terlihat bahwa
siswa sudah memahami soal dengan menuliskan informasi-informasi yang diperlukan untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut. Siswa sudah mampu membuat sebuah pertidaksamaan
dan menyelesaikannya namun belum diperkuat dengan penjelasan yang menunjukkan
jawaban yang benar. Dari gambar 3(ii) terlihat bahwa siswa sudah mampu mengevaluasi grafik
himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Siswa sudah mampu menunjukkan bukti
matematis atau penyelesaian dengan benar, namun pendapat atau penjelasan belum ditulis
dengan baik. Siswa berpendapat bahwa Dipa benar dan Dapi salah namun mengapa Dipa
benar dan apa yang menyebabkan Dapi salah tidak dijelaskan dengan baik.

(i)

(ii)

Gambar 1. Penggalan Hasil Pekerjaan Siswa pada Siklus I
Berdasarkan perbaikan tindakan siklus I, pada siklus II diperoleh adanya peningkatan rata-rata
skor kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa. Rata-rata skor kemampuan berpikir
matematis tingkat tinggi siswa adalah 8,03 atau mengalami peningkatan sebesar 1,79 atau
28,73% dari rata-rata skor kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa pada siklus I
dan tergolong kategori baik. Hasil ini sudah mencapai kriteria keberhasilan.
Temuan hasil pekerjaan siswa pada siklus II disajikan pada gambar 4. Dari gambar 4(i)
dan 4(ii) dapat dilihat bahwa siswa telah mampu menyelesaikan masalah tipe metakognitif
dengan baik, menggunakan konsep penyelesaian sistem pertidaksamaan dan nilai optimum
berdasarkan grafik yang diketahui. memberikan penjelasan dan alasan-alasan dengan logis
walaupun belum sedetail yang diharapkan. Kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi
siswa sudah menunjukkan peningkatan karena sudah mampu menyelesaikan soal-soal yang
dikembangkan pada level menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Terlihat bahwa siswa
sudah mampu mengembangkan, mengatur/memonitor dan mengevaluasi rencana penyelesaian
masalah metakognitif yang diberikan dengan baik.
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(i)
(ii)
Gambar 2. Penggalan Penyelesaian Siswa pada Siklus II
Analisis respons siswa menunjukkan bahwa rata-rata skor respons siswa adalah sebesar
60,14 yang tergolong kategori sangat positif. Hal ini berarti siswa dapat mengakomodasi
pembelajaran dengan baik, siswa memandang bahwa model pembelajaran metakognitif sesuai
diterapkan dalam pembelajaran matematika. Aktivitas siswa dalam pembelajaran seperti
ditunjukkan gambar 5.

Gambar 3. Aktivitas siswa dalam mengembangkan kemampuan metakognitif
Implementasi model pembelajaran metakognitif diawali dengan proses kognitif, siswa
menyelesaikan masalah tipe kognitif menggunakan kemampuan kognitif yang dimilikinya.
Selanjutnya dilakukan proses metakognitif melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan,
pemantauan, dan refleksi. Tahap perencanaan, siswa harus memiliki pengetahuan tentang
strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Tahap pemantauan siswa dituntut
untuk mengontrol pelaksanaan dari strategi penyelesaian yang telah direncanakan. Pada tahap
refleksi, siswa merefleksi seluruh proses penyelesaian masalah yang telah dilakukan mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, sampai jawaban yang diperoleh. Siswa juga dituntut untuk
merefleksi seluruh proses berpikir yang dilakukannya. Serangkaian kegiatan metakognitif ini
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membuat pembelajaran menjadi bermakna karena siswa mengalami secara langsung, sehingga
pemahaman siswa menjadi lebih mendalam dan menimbulkan ketertarikan untuk belajar
matematika (Sudiarta, 2010).
Selain keunggulan yang dipaparkan sebelumnya, ditemukan beberapa kendala antara lain:
(1) siswa belum terbiasa menyelesaikan masalah tipe metakognitif karena biasanya diberikan
masalah-masalah tipe kognitif; (2) alokasi waktu relatif singkat, sehingga cenderung kurang
mampu melakukan pengembangan-pengembangan dalam pembelajaran seperti latihan soal
yang aplikasi yang lebih luas; (3) kesulitan dalam membuat soal-soal untuk mengembangkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa secara baik; (4) kesulitan dalam membuat kelompok
diskusi dengan anggota kelompok yang beragam tingkat kemampuan matematikanya.

4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan (1) implementasi model pembelajaran
metakognitif dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan berpikir
matematis tingkat tinggi siswa kelas X Keperawatan 3 SMK Negeri 1 Amlapura semeter II
tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini terlihat dari peningkatan rata-rata skor kemampuan berpikir
matematis tingkat tinggi siswa, yaitu 6,24 yang termasuk dalam kategori cukup baik pada
siklus I, menjadi 8,03 yang termasuk dalam kategori baik pada siklus II. Terjadi peningkatan
kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 1,79 atau
28,73%; dan (2) Respons siswa kelas X Keperawatan 3 SMK Negeri 1 Amlapura semeter II
tahun pelajaran 2013/2014 terhadap implementasi model pembelajaran metakognitif tergolong
sangat positif.
Sehubungan dengan hasil penelitian ini, guru matematika disarankan untuk mengimplementasikan
model pembelajaran metakognitif pada pokok bahasan lainnya dan mengembangkan soal-soal
matematika tipe metakognitif yang baik untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis
tingkat tinggi siswa.
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IMPLEMENTASI TEKNIK SINEKTIKS UNTUK
MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR
MATEMATIKA SISWA KELAS XI MM 1 SMKN 1
KLUNGKUNG TAHUN PELAJARAN 2014/2015
I Wayan Siarsana,S.Pd,
SMK N 1 Klungkung , Jln Subali II , Klungkung; siarsana@smkn1klk.sch.id
Abstrak:. Teknik Sinektiks guru sebagai fasilitator, motivator, stimulator, bukan satusatunya sumber informasi. Siswa diharap meningkatkan kemampuannya mengatasi
masalah dari dirinya sendiri. Teknik Sinektik siswa mencari terobosan mengatasi
masalahnya. Implementasi Teknik Sinektik pada siswa yang Praktek Kerja Lapangan
(PKL) dan belajar ke sekolah setiap hari sabtu saja. Penelitian ini untuk mengetahui
peningkatan aktifitas belajar siswa pada belajar matematika. Tindakan dilakukan dalam
dua siklus. Pada setiap pertemuan selalu diawali dengan mengecek hasil usaha belajar
siswa secara mandiri. Masing-masing siklus data interaksi dan respon siswa didapat dari
hasil memeriksa resume siswa dan wawancara dengan siswa, data dianalisis dengan cara
deskreptif. Pada Penelitian ini ada peningkatan aktiftas belajar siswa. Teknik pembelajaran
sinektiks dapat dijadikan salah satu alternatif dalam pembelajaran untuk meningkatkan
hasil belajar matematika.
Kata Kunci—Teknik Sinektik , Aktifitas Belajar , Belajar Model Personal.

1. Pendahuluan
Harapan pemerintah yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Mentri Pendidikan Dan
Kebudayaan No : 65 tahun 2013 disebutkan: „Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan
dan Standar Isi maka prinsip pembelajaran yang digunakan: (1). Dari peserta didik diberi tahu
menuju peserta didik mencari tahu;(2). Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi
belajar berbasis aneka sumber belajar; (3). Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai
penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; (4). Dari pembelajaran berbasis konten menuju
pembelajaran berbasis kompetensi; (5) Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran
terpadu; (6). Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju 2 pembelajaran
dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;(7) Dari pembelajaran verbalisme menuju
keterampilan aplikatif; (8). Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal
(hardskills) dan keterampilan mental (softskills); (9). Pembelajaran yang mengutamakan
pembudayaan dan pemberdayaan pesertadidik sebagai pembelajar sepanjang hayat; (10).
Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung
tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas
peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); (11). Pembelajaran yang
berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; (12). Pembelajaran yang menerapkan
prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
(13). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pembelajaran; dan (14). Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang
budaya peserta didik. Terkait dengan harapan pemerintah di atas, dikembangkan standar proses
yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian
hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.‰ Namun dari pengamatan, aktifitas
siwa untuk belajar matematika secara mandiri sangat rendah ini dpat diketahui dari sedikit
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sekali siswa yang mampu mengumpulkan tugas yang telah diberikan selama praktek kerja
lapangan. Selama ini pengamatan penulis siswa kelas XI Multimedia SMK N 1 Klungkung
tahun pelajaran 2014/2015 tingkat aktifitas kemandirian dan rasa tanggungjawabnya terhadap
tugas-tugas matematika yang harus dikerjakan sering tidak dilaksanakan sebagaimana
mestinya, siswa lebih senang memainkan HP. Saat siswa sedang berada di luar sekolah dan
jauh dari pengawasan orang tua dalam kegiatan PKL jika rasa kemandirian dan tanggung
jawab siswa secara mandiri tidak ditumbuhkan dan tidak terpupuk dengan baik dikawatirkan
siswa gagal dalam meningkatkan kompetensi dirinya. Permasalahan rendahnya aktifitas
belajar siswa mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran siswa dan rendahnya motifasi
secara intrinsik siswa sendiri untuk mengembangkan dirinya. Situasi inilah yang perlu
dicarikan solusi agar siswa merasakan bahwa belajar tidak mesti harus dari guru saja, belajar
tidak mesti harus menunggu guru, belajar tidak mesti hanya pada jam pelajaran sesuai jadwal.
Memberikan tambahan kegiatan oleh guru kepada siswa dengan porsi yang terukur dan terarah
diharapkan siswa menjadi terbiasa melaksanakan aktifitas yang bermanfaat. Siswa sangat
diharapkan menyadari kepentingan dirinya sendiri karena masih menjadi siswa yang memiliki
kepentingan dan tanggungjawab untuk membelajarkan dirinya. Untuk situasi ini diperlukan
ide guru agar mampu mengarahkan siswa memanfaatkan media untuk hal-hal yang positif
guna membangun dan mengembangkan potensi dirinya sendiri. Dalam penelitian ini penulis
membatasi pada masalah rendahnya aktifitas belajar matematika siswa kelas XI Multi Media
SMKN 1 Klungkung tahun pelajaran 2014/2015. Berdasarkan permasalahan ini, rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: „Apakah dengan mengimplementasikan teknik sinektiks
dapat meningkatkan aktifitas belajar matematika pada siswa kelas XI MM 1 SMKN 1
klungkung tahun pelajaran 2014/2015?‰. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:
(a) Bagi peneliti, dapat mengatasi masalah rendahnya aktifitas belajar siswa selama berada di
dunia usaha dunia industri Praktek Kerja Lapangan ( PKL ). (b) Dapat menambah pengetahuan
bagi guru mengenai teknik sinektiks ini, bisa dijadikan satu bentuk alternatife pembelajaran.
(c) Sebagai bahan masukan dan pengalaman bagi peneliti untuk meningkatkan keterampilan
dalam mengembangkan alternatife pembelajaran agar dapat meningkatkan aktifitas belajar
matematika pada siswa . (d) Khususnya siswa XI MM 1, akan memperoleh pemahaman yang
mendalam tentang meningkatkan potensi diri sendiri dengan meningkatkan aktifitas belajar
secara mandiri dan bertanggungjawab.

2. Kerangka Teoretik dan Hipotesis Tindakan
Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan berpikir untuk menjawab permasalahan
adalah: Model-model Pembelajaran, Aktifitas Belajar, Belajar Matematika menurut paham
Kontruktivisme, Pembelajaran Matematika dengan Model Sinektiks,

Model Pembelajaran
Model Pembelajaran merupakan Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu & berfungsi
sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar/tutor dalam merencanakan
dan melaksanakan aktivititas pembelajaran. Hakekat mengajar adalah membantu peserta didik
memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berfikir, sarana untuk mengekspresikan
dirinya dan cara-cara belajar bagaimana belajar. (Hiryanto, M.Si ;1998;34). Yang termasuk
Model Pembelajaran Kelompok Pengelolahan Informasi (The Information Processing model)
: (1) Kelompok model personal (The personal models)(2) Kelompok model sosial (the social
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models), (3) Kelompok model sistem perilaku (the behavioral model)
Dalam penelitian ini penulis menggunakan model sistim personal yaitu model sinektiks yang
memfokuskan pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang
produktif sehingga siswa menjadi semakin sadar diri dan bertanggungjawab atas tujuannya.
Guru sebagai mediator membangkitkan motifasi diri siswa agar mau, meningkatkan,
memfokuskan diri untuk belajar dan bertanggungjawab untuk didrinya sendiri.

Aktifitas Belajar
Saat seorang peserta didik menjawab pertanyaan guru, saat seorang peserta didik atau
beberapa peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru atau temannya, atau saat seorang
peserta didik memberikan komentar terhadap jawaban guru atau peserta didik lain, guru telah
melakukan penilaian informal terhadap performansi peserta didik tersebut. (permen 81 A
:2013). Dengan pandangan ini penilaian aktivitas siswa sangat diperlukan. Pendidikan modern
lebih menitikberatkan pada aktivitas sejati, di mana siswa belajar sambil melakukan. Dengan
bekerja, siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan serta perilaku lainnya
termasuk sikap dan nilai. Menurut Djamarah (2008: 38). Segala sesuatu yang dilakukan atau
kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas. Secara
alami anak didik akan menjadi aktif, karena adanya motivasi dan didorong oleh bermacammacam kebutuhan. Tugas pendidik adalah membimbing dan menyediakan kondisi agar anak
didik dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Dalam hal ini, anaklah yang beraktivitas,
berbuat dan harus aktif sendiri. (Sardiman, 2011: 99).Sistem pembelajaran dalam tulisan
penelitian ini sangat menekankan pada pendayagunaan aktivitas (keaktifan) dalam proses
belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pembelajaran Matematika dengan Model Sinektiks
Istilah sinektik berasal dari bahasa Yunani yang berarti penggabungan unsur-unsur atau
gagasan-gagasan yang berbeda-beda yang tampaknya tidak relevan. Menurut William J.J.
Gordon (1980:168), sinektik berarti strategi mempertemukan berbagai macam unsur, dengan
menggunakan kiasan untuk memperoleh satu pandangan baru. Selanjutnya Model Sinektik
yang ditemukan dan dirancang oleh William JJ Gordon ini berorientasi meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah, ekspresi kreatif, empati dan wawasan dalam hubungan sosial
.Synectics berasal dari bahasa Yunani dan berarti „yang berbeda dan tampaknya tidak relevan
elemen bersama-sama bergabung. Sementara Synectics merek dagang, hal itu telah menjadi
kata standar untuk menggambarkan pemecahan masalah secara kreatif dalam kelompok.
Synectics adalah cara untuk pendekatan kreativitas dan pemecahan masalah secara rasional.
„Secara tradisional, proses kreatif telah dipertimbangkan setelah fakta ... Studi Synectics
telah berusaha untuk penelitian proses kreatif in vivo, sementara itu yang terjadi.‰ ][(www.
wikipedia.org/synectics). Sinektik merupakan pendekatan guna mengembangkan kreativitas
,individu dilatih untuk mampu bekerjasama dan nantinya mampu mengatasi masalah (problemsolvers) atau sebagai orang yang mampu mengembangkan produksi .Dalam penelitian ini
model sinektiks lebih menekankan pada motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Sebelum guru
memberikan pembelajaran di kelas siswa secara kreatif mencari sendiri materi pembelajaran
hanya mengacu pada pokok bahasan yang diberikan oleh guru dan siswa tersebut membuat
resumenya sendiri . Dengan memberikan Bonus Poin dalam mengawali pembelajaran, dengan
memeriksa resume yang telah dibuatnya dan menandatanganinya, Teknik Sinektiks dalam
pembelajaran matematika memungkinkan untuk menumbuhkembangkan kesadaran diri siswa
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

368

sendiri terhadap tujuannya sendiri agar lebih bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri.
Dalam perusahaan / dunia kerja karyawan mengerjakan segala tugasnya dengan iklas , dan
bertanggungjawab meskipun pemilik perusahaan / bos perusahaan tidak disekitar karyawan
bekerja . Ini karena ada motivasi internal karyawan memerlukan penghasilan dan perusahaan
mengakomodir dengan memberikan bonus penghasilan bagi karyawan yang kreatif dan
memiliki kemampuan kerja lebih baik dari yang lainnya. Dalam pembelajaran implementasi
pemberian bonus poin , dan tanda tangan pada pekerjaan hasil kreatifitasnya tanpa harus
diawasi oleh guru diharapkan dapat menumbuh kembangkan sikap bertanggungjawab pada
kepentingan dirinya sendiri untuk mendalami materi pembelajaran secara mandiri

3. Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK)
Penelitian yang dilaksanakan terhadap siswa dalam satu kelas dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran .Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah siswa
kelas XI Multi Media 1 SMK Negeri 1 Klungkung. Obyek ini memiliki permasalahan yang
layak untuk diteliti yaitu rendahnya aktifitas belajar matematika yang dapat diperoleh dari
hasil pengamatan penulis pada saat pertemuan pertama pada hari sabtu di minggu pertama
pembelajaran di sekolah, setelah siswa berada di dunia Praktek Kerja Lapangan dari hari
senin sampai dengan jumat. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2015 saat siswa
menjalani tugas Praktek kerja lapangan dan kembali belajar disekolah hanya pada hari sabtu
setiap minggunya, sampai dengan bulan Mei 2015. Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 1
Klungkung jalan Subali II Banjar Siku, Desa Kamasan Klungkung, Bali. Lokasi ini dipilih
karena di sekolah ini penulis bertindak sebagai guru sekaligus peneliti dengan tujuan dapat
mengatasi permasalahan yang sedang terjadi yaitu rendahnya aktiftas siswa dalam belajar
matematika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti
akan berpartisipasi aktif dan terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal serta
memberikan kerangka kerja secara sistematis tentang aktifitas belajar siswa . Peneliti pertindak
sebagai perencana, perancang, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, dan pelapor
hasil penelitian.

Data dan Sumber Data
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: (1) hasil pekerjaan siswa dalam
buku tulis kreatifitas siswa dalam bentuk tulis tangan berupa rangkuman materi pembelajaran
selama mereka berada didunia Praktek Kerja Lapangan. (2) Hasil menjawab soal bonus pada
saat pembelajaran akan berlangsung dalam bentuk soal uraian yang dikerjakan khusus dalam
buku tulis bonus point. (3) Hasil wawancara dengan siswa yang diteliti. Sumber data dalam
penelitian ini adalah siswa kelas kelas XI Multimedia 1 SMKN 1 Klungkung yang berjumlah
satu kelas 33 orang.

Prosedur Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai
berikut: (1) Pengumpulan buku kreatifitas siswa. Buku catatan yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah: Buku catatan/resume, yang dikerjakan khusus secara mandiri saat
berada di PKL. Buku Catatan pada saat tindakan diperiksa banyaknya bab yang telah dibuat
resumenya mencantumkan sumber /literatur dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
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siswa mampu meningkatkan aktifitas belajar matematika secara mandiri. (2) Memberikan
soal untuk dijawab sebagai bonus poin bagi yang sudah mencoba. (3) Wawancara dilakukan
untuk menelusuri dan mengetahui bagaimana aktifitas siswa tersebut selama ada di PKL.
Peneliti melakukan pencatatan hasil aktifitas belajar siswa dalam form pencatatan aktifitas dan
mendokumentasikan hasil aktifitas yang mampu dibuat oleh siswa. Pada saat pembelajaran
Guru juga menokumentasikan poin yang mampu diperoleh oleh siswa disaat pembelajaran
mulai berlangsung.

Analisis Data
Teknik pengolahan data dan analisis dilakukan dengan cara mengkategorikan dan
mengklasifikasikan data berdasarkan analisis kaitan logisnya yang kemudian ditafsirkan dalam
konteks keseluruhan permasalahan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
mengacu pada model Milles dan Huberman (1992 : 16) yaitu model mengalir (flow model)
yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Reduksi data
dilakukan dengan pemilihan, memfokuskan, dan menyederhanakan data.

Rancangan Penelitian
Keadaan awal tentang data interaksi siswa diperoleh dari observasi awal yang dilakukan dan
juga data empiris dari pengalaman peneliti selama mengajar di SMK Negeri 1 Klungkung.
Penelitian Tindakan Kelas ini, menggunakan metode spiral Kemmis yang pelaksanaannya
dibagi menjadi empat tahapan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,
tahap evaluasi atau observasi, dan tahap refleksi. Penelitian ini direncanakan pelaksanaannya
dalam beberapa siklus. Dalam setiap siklus dilakukan beberapa langkah antara lain: perencanaan
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, serta melakukan refleksi pada akhir
siklus oleh peneliti.
Melaksanakan pembelajaran Model sinektiks, dengan tahapan: Sebelum memulai pembelajaran
siswa dipersilahkan mengumpulkan pekerjaan hasil resume/catatan yang dikerjakan selama di
PKL dalam buku catatannya dan buku kreatifitas. Hasil/bukti aktifitas belajar dengan menjawab
soal yang telah dikerjakan mendahului menjelang proses pembelajaran yang dikerjakan
dirumah, hasil didiskusi dengan temannya dan telah dikerjakan dalam buku kreatifitasnya
dikumpulkan dimeja guru. Siswa sudah menyiapkan buku tulis untuk digunakan menulis
jawaban untuk soal bonus point Orientasi, pada tahap ini peneliti berusaha untuk memusatkan
perhatian siswa dengan kegiatan menjawab soal untuk diberikan Bonus Point soal diambil dari
contoh soal yang ada dibuku siswa, dengan membagikan soal bonus point siswa mengerjakan
dalam buku tulis khusus bonus point dengan waktu 10 menit. Saat siswa mengerjakan soal
Bonus point guru mengamati pekerjaan siswa berupa resume dan pengerjaan soal dalam
kreatifitas dan menandatangani/memberi paraf serta tanggal pengumpulan dan tidak melihat
apakah jawaban siswa benar atau salah. Setelah 10 menit siswa mengerjakan soal Bonus guru
menghentikan siswa bekerja, dan guru memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan
jawabannya di hadapan temannya/dipapan tulis, apabila ada siswa yang benar maka langsung
diberikan paraf pada buku bonus poinnya. Setelah 10 menit siswa diberhentikan bekerja selesai
atau tidak pekerjaannya. Guru memberikan kesempatan siswa memberi pembahasan tentang
soal bonus yang dikerjakan siswa dan selanjutnya Guru memberikan uraian singkat tentang
materi pembelajaran. Dilanjutkan dengan mempersilahkan siswa yang benar mengumpulkan
buku bonus poinnya. Siswa diberikan kesempatan mencatat ataupun bertanya tentang materi
yang dibahas. Guru memberikan soal/permasalahan baru Siswa dipersilahkan mencari group/
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kelompoknya untuk mencari lebih jelas tentang penyelesaian permasalahan dengan temannya.
Evaluasi, siswa diajak untuk melakukan tanya jawab ataupun diskusi kelas. Sambil membagikan
buku kreatifitas yang telah diperiksa dan diparaf. Saat siswa bersama kelompoknya membahas/
mencari jelas tentang materi pembelajaran guru memeriksa dan mengisi paraf buku bonus
point sekaligus membagikannya.
Penilaian siswa secara kelompok dan perorangan dilakukan selalu selama proses pembelajaran,
dengan mengacu pada format penilaian yang ada. Lima menit menjelang pembelajaran
berakhir guru menginformasikan materi yang harus dibuat resumenya dan soal kreatifitas
yang akan dikumpulkan dan dibahas pada pertemuan berikutnya

Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Teknik dan instrumen pengumpulan data tergantung pada jenis data yang diperlukan. Data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri-dari prestasi belajar Matematika (pemahaman
dan penguasaan konsep), interaksi siswa dan respon siswa. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah seperti tertera dalam tabel berikut.
Tabel 2 Instrumen Penelitian
No
1
2

Data
Aktifitas belajar Matematika

Instrumen
Format pencatatan hasil resume siswa dan bukti
aktifitas berupa jawaban soal siswa hasil belajar .

Interaksi dan Respon siswa

Pedoman Wawancara

3.5.1 Mengukur Aktifitas Belajar Matematika Siswa selama PKL
Untuk mengetahui tingkat aktifitas belajar siswa terhadap matematika dapat diketahui dari hasil
pekerjaan yang dilakukannya selama berada di Praktek Kerja Lapangan dengan mengamati
Catatan/Resume yang telah dibuatnya, sesuai kriteria yang telah diberikan diantaranya :
Pemenuhan Kriteria
Tidak membuat
Membuat resume dari buku
Ada dari sumber buku lain
Menjawab soal Kreatifitas
Benar menjawab soal bonus poin
Jumlah

Skor
0
1
1
1
1
4

Siklus I
(3pertemuan)
0
3
3
3
3
12

Siklus II
(3Pertemuan)
0
3
3
3
3
12

3.5.2 Interaksi dan Respon Siswa
Untuk mengetahui minat dan respon siswa mengenai proses pembelajaran digunakan teknik
wawancara langsung dengan siswa, dengan pedoman wawancara.

3.5.3 Teknik Analisa Data dan Kriteria Keberhasilan.
Untuk mengetahui tingkat aktifitas belajar siswa. Dari kriteria yang diberikan siswa yang
aktifitas belajarnya tinggi akan memperoleh skor 4 dan yang terendah akan memperoleh skor
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0, dalam setiap pertemuan pembelajaran. Skor Tertinggi adalah 4 x 3 = 12, dan terendah
adalah 0 dalam satu siklus. Untuk rentang skor adalah sebagai berikut :
Tabel: 2 Rentang Skor Aktifitas Belajar
Rentang Skor
0–3
4- 6
7-9
10-12

Klasifikasi
Aktifitas Rendah
Aktifitas Cukup
Aktifitas Baik
Aktifitas Sangat Baik

Data mengenai respon siswa dianalisis secara deskriptif yaitu dengan wawancara terhadap
siswa, hampir semua siswa yang diwawancarai secara acak, menjawab bahwa model cara
belajar yang diterapkan menyebabkan siswa semangat di kelas dan didunia industri tidak
terlalu berdiam, ada aktifitas belajar yang dikerjakan. Karena sifatnya meresume tidak terlalu
beban, sehingga ada keinginan untuk mengerjakannya. Di samping juga terjalin komunikasi
dengan teman selama ada tempat praktek kerja lapangan.
Kriteria keberhasilan pembelajaran adalah tanggapan siswa minimal aktifitas belajar berada
pada katagori baik dan hasil wawancara mendapat tanggapan positip .

4. Hasil Peneltitian dan Pembahasan
Hasil Penelitian
Hasil-hasil yang dicapai dari penelitian ini meliputi sikap minat berupa aktifitas belajar siswa,
berikut ini akan diuraikan analisis data untuk setiap siklus. Siklus I, selama 3 kali pertemuan
diperoleh data : (a) Banyak siswa yang memperoleh klasifikasi aktifitas: katagori Rendah
6,06%, Cukup 18,18%, Baik 54,54% , dan katagori Sangat Baik 21,21 %. (b) Berdasarkan
hasil analisis jawaban siswa dari pengamatan kepada siswa sikap/minat siswa untuk mengikuti
pembelajaran dengan model sinektiks masih ada siswa yang kurang menanggapi, bahkan
tidak berbuat sama sekali untuk belajar matematika.
Siklus II, selama 3 kali pertemuan, Pada siklus II diperoleh data: (a) Banyak siswa yang
memperoleh klasifikasi: aktifitas katagori Rendah 0%, Cukup 12,12 %, Baik 45,45%, dan
katagori Sangat Baik 42,42%.
Tabel 3: Perubahan Katagori Aktifitas Belajar.
Katagori
aktifitas
Rendah
Cukup
Baik
Amat Baik

Siklus I

Siklus II

Perubahan

6,06%
18,18%
54,54%
21,21%

0%
12,12%
45,45%
42,42%

Turun
Turun
Turun
Naik

Keterangan

Jika diamati jumlah persentase Baik dan Sangat Baik di siklus I adalah 75,75 % dan jumlah
persentase baik dan amat baik di siklus II 87,87% , ada peningkatan sebesar 12,12% . karena
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sudah ada perubahan mencapai persentase aktifitas 87,87% dengan katagori baik maka siklus
dilaksanakan hanya sampai siklus II .

Pembahasan
Analisa Keadaan
Siklus I

Siklus II

Keadaan

Rendah

6.060

0

menurun

Cukup

18.18

12.121

menurun

Baik

54.54

45.45

menurun

Amat Baik

21.21

42.42

Naik

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa dari hasil wawancara dan pengamatan kepada siswa
sikap/minat siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan model sinektiks sudah mendapat
respon yang baik hampir seluruh siswa .Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa dari hasil
wawancara dan pengamatan kepada siswa sikap / minat siswa untuk mengikuti pembelajaran
dengan model sinektiks sangat baik .

Dari Grafik dapat diketahui bahwa ada peningkatan perolehan bonus poin hasil aktifitas belajar
siswa selama PKL
Dari hasil pengamatan peneliti secara langsung dengan menggunakan format aktifitas belajar
siswa terhadap pendekatan model sinektiks dikategorikan baik untuk kedua siklus. Terjadinya
peningkatan aktifitas belajar dan tumbuhnya minat, interaksi dan sikap belajar matematika
dengan pendekatan model sinektiks, karena siswa telah lebih dulu mempersiapkan diri
untuk belajar dan merasa bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya, siswa mulai
menyadari kepentingannya sendiri untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Walaupun
secara umum pembelajaran dengan pendekatan model sinektiks dapat dikatakan berhasil
meningkatkan aktifitas dan menumbuhkan minat serta interaksi belajar matematika, akan
tetapi masih ditemukan beberapa kendala sebagai hambatan diantaranya, (a) terbatasnya waktu
yang dialokasikan, (b) Terbatasnya buku-buku refrensi yang ada di perpustakaan sekolah
untuk dijadikan buku sumber untuk mengerjakan soal-soal selain buku paket, terbatasnya
waktu untuk menggunakan internet untuk mencari materi pembelajaran yang berkait dengan
tugas yang diembannya.
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5. Kesimpulan dan Saran
Simpulan
Berdasarkan analisis data dan temuan dari penelitian ini maka secara umum dapat dikemukan
suatu simpulan bahwa: „Penerapan Model Sinektiks dalam pembelajaran matematika
dapat meningkatkan aktifitas belajar matematika di SMK Negeri 1 Klungkung‰. Penerapan
Teknik Sinektiks mendukung pendapat Djamarah (2008: 38) bahwa siswa akan menjadi
aktifitasnya tinggi karena ada motifasi yang didorong oleh kebutuhannya. Secara khusus
simpulan ini dapat dirinci sebagai berikut: (1) Penerapan Model Pembelajaran Sinektiks dalam
pembelajaran matematika dapat meningkatkan Aktifitas belajar matematika, (2) Penerapan
Model Pembelajaran Sinektiks dalam pembelajaran matematika dapat memberikan respon
positif dalam belajar matematika

Saran-Saran
Dalam penelitian ini yang terangkum dalam simpulan di atas dikemukakan beberapa saran
berikut: Penerapan Model pembelajaran Sinektiks merupakan salah satu model pembelajaran
alternative yang dapat diterapkan pada pembelajaran Matematika siswa di SMK disarankan
kepada guru untuk mencoba mengembangkan model pembelajaran ini pada mata pelajaran lain.
Sinektiks dalam penelitian ini tidak sepenuhnya memberikan hasil yang optimal, disarankan
kepada guru/peniliti lain untuk merancangnya lebih dalam lagi untuk pengembangan metode
belajar lebih lanjut. Kepada pemerintah khususnya Depdiknas atau jajarannya untuk tetap
mengupayakan penelitian tindakan kelas ini dijadikan suatu kebutuhan bagi guru.
Trimakasih: Kepada Yth .
(1) Seluruh Widyaiswara PPPPTK Matematika Yogyakarta, (2) Para Fasilitator PPPPTK
Matematika Yogyakarta. (3), Teman-teman peserta Diklat PKB Two in One 2014/2015, (4)
Kepala SMK N 1 Klungkung, (5) Teman-teman Guru di SMKN 1 Klungkung, yang telah
membantu penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.
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PENGGUNAAN PENDEKATAN RME DALAM
PEMBELAJARAN KPK DAN FPB UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PROBLEM SOLVING
SISWA KELAS V
Iis Ismawati
SDN Babakan 01 Kabupaten Bandung
(Prodi Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia)
Email. iis_ismawati1001@yahoo.co.id
Abstrak. Makalah ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di Kelas
Vb SDN Babakan 01 UPTD TK dan SD Kec.Ciparay Kabupaten Bandung. Penelitian
ini dilaksanakan dalam tiga siklus untuk mengetahui efektivitas penggunaan pendekatan
Realistic Mathematics Education dalam pembelajaran mengenai Faktor Persekutuan
Terbesar dan Kelipatan Persekutuan terkecil dalam meningkatkan kemampuan problem
Solving siswaLatar belakang penelitian ini dilaksanakan adalah kurangnya kemampuan
siswa dalam menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah nyata.
Siswa yang telah menguasai suatu konsep mampu menyelesaikan soal bentuk matematis
tapi tidak mampu menyelesaikan soal dalam bentuk masalah atau soal cerita sehingga
tujuan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar tidak tercapai. Problem solving
adalah salah satu dari lima kompetensi matematis yang merupakan suatu kemampuan
untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan matematik yng telah dikuasai
untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang berbeda. Materi pembelajaran yang
disampaikan pada penelitian ini adalah menentukan Faktor Persekutuan Terbesar dan
Kelipatan Persekutuan Terkecil, konsep ini akan dapat digunakan untuk menyelesaikan
masalah. Setelah penelitian yang merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan
dalam tiga siklus dilaksanakan maka terbukti bahwa pendekatan Realistic Mathematics
Education pada materi FPB dan KPK dapat meningkatkan Kemampuan problem solving
siswa.
Kata Kunci – Realistic Mathematics Education, Problem Solving, FPB, KPK.

1. Pendahuluan
Latar Belakang Masalah
Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan literasi matematis seperti
yang didefinisikan PISA (Programme for International Student Assesment) Literasi matematis
adalah kemampuan seseorang untuk merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika
dalam berbagai konsep termasuk melakukan penalaran secara matematis, dan menggunakan
konsep, prosedur dan fakta sebagai alat untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi
suatu fenomena. Itu berarti bahwa literasi matematis dapat membantu seseorang mengenal
peran matematika dalam kehidupan dan sebagai dasar dalam penentuan keputusan yang
dibutuhkan masyarakat.
Dalam tujuan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar seperti yang tercantum dalam
Permendiknas No 22 tahun 2006 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan matematika di
SD adalah (1) memahami konsep matematika, menjelaskanketerkaitan antar konsep dan
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mengklasifikasikan konsep atau algoritma dengan luwes akurat, efisisen dan tepat dalam
pemecahan masalah. (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan
pernyataan matematika. (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang
diperoleh. (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain
untuk memperjelas masalah (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.
Dalam kenyataannya, pembelajaran matematika di Sekolah Dasar pada umumnya tidak dapat
meningkatkan kemampuan problem solving siswa. dalam suatu uji coba soal yang memuat
indikator kemampuan problem solving, kurang dari 10% siswa di kelas tindakan yang mampu
menemukan solusi masalah dengan tepat, padahal konsep-konsep yang diujikan sudah dikuasai
siswa dibuktikan dengan kemampuan siswa menjawab soal matematis berupa operasi. Apalagi
soal berupa masalah tidak rutin dianggap soal yang sangat sulit sehingga seringkali siswa tidak
menemukan solusi dan semakin tidak menyukai matematika.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah pada Penelitian ini
adalah
Apakah penggunaan pendekatan RME dapat meningkatkan kemampuan Problem Solving
Siswa?

Cara Penelitian
Penelitia0n ini adalah sebuah Penelitian Tindakan Kelas yang direncanakan dilaksanakan
dalam tiga siklus. Peneliti adalah guru yang melaksanakan Pembelajaran dengan observer
rekan sejawat senior dan atasan langsung.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pendekatan RME dapat meningkatkan
Kemampuan Problem Solving Siswa Kelas V SDN Babakan 01 dalam pembelajaran FPB dan
KPK

2. Kajian Pustaka
Realistics Mathematics Education
Realistic Mathematic Education atau dalam Bahasa Indonesia Pendidikan Realistic matematik
menurut Sutanto.h (2013) adalah sebuah teori belajar mengajar yang menggunakan masalah
nyata dalam kehidupan siswa untuk membelajarkan konsep-konsep matematika sehingga
siswa dapat belajar dengan lebih menyenangkan dan bermakna.
Prinsip-prinsip dalam Pendidikan Matematika Realistik adalah Kontek (Masalah nyata pada
kehidupan sehari-hari yang serig ditemui siswa), Konsep (Suatu kompetensi matematika
yang telah ditentukan dalam Kurikulum) dan Konten yaitu isi pembelajaran. Dalam suatu
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pembelajaran matematika tentang suatu konsep disajikan menggunakan konteks dari masalah
sehari-hari siswa atau hal yang sudah dikenali siswa dengan menggunakan kemahiran
matematika yang sudah dimiliki siswa.
Karakteristik Pendidikan Matematika Realistik adalah 1) menggunakan kontek 2)
menggunakan berbagai model pembelajaran 3) siswa membangun pengetahuannya sendiri 4)
karakter pembelajaran interaktif 5) menggunakan berbagai kemahiran matematika.
Perbedaan pendidikan matematika realistik dengan pendidikan matematika konvensional adalah
sebagai berikut ; Pada pembelajaran menggunakan pendekatan RME pembelajaran dimulai
dengan menggunakan konteks untuk menguasai konsep, sedangkan dalam pembelajaran
konvensional konteks digunakan sebagai aflikasi dari konsep yang telah dikuasai. Dalam
RME kontek digunakan sebagaijembatan antara beberapa konsep matematika sedangkan pada
pembelajaran konvensional hanya membangun pemahaman terhadap konsep tunggal.
Lebih jelas perbedaan proses pembelajaran konvensional dan pembelajaran yang menggunakan
pendekatan RME dijabarkan dalam tabel berikut
No
1
2

Pembelajaran Konvensional
Disajikan sebuah konsep
Siswa mempelajari konsep

3

Siswa berlatih menyelesaikan soal

4

Siswa menyimpulkan konsep

5

Siswa menyelesaikan masalah

Pembelajaran Pendekatan RME
Disajikan sebuah masalah
Siswa menyelesaikan masalah
Siswa mengaitkan masalah dengan
konsep
Siswa menyimpulkan hasil belajar
Siswa menggunakan konsep untuk
menyelesaikan masalah tidak rutin

Problem solving
Problem solving adalah salah satu tujuan Pembelajaran Matematika di sekolah dasar seperti
yang tercantum dalam Permendiknas no 22 tahun 2006. Menurut NCTM (National Council Of
Teacher Mathemathics), terdapat lima kompetensi dalam pembelajaran matematika; pemecahan
masalah matematis (Mathematical Problem Solving), Komunikasi Matematis (Mathematical
comunication), Koneksi Matematis (Mathematical conection), Penalaran matematis (reasoning
mathematical) dan representasi matematis (mathematical representation). Kelima kompetensi
matematika tersebut diperlukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Pemecahan masalah menurut Polya adalah suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu
kesulitan untuk mencapai tujuan, sedangkan menurut Robert Harris pemecahan masalah adalah
pengelolaan suatu masalah sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disimpulkan
bahwa pemecahan masalah sebagai salah satu kompetensi matematis yang menunjukan
kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan matematika yang telah dikuasai
untuk menyelesaikan situasi baru.
Dalam proses pemecahan masalah melalui beberapa langkah sebagai berikut memahami
masalah, Merencanakan pemecahan masalah, menyelesaikan masalah sesuai rencana,
memeriksa kembali hasil. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan
masalah siswa adalah; kompleksitas masalah, metode penyajian masalah, pengalaman belajar
serta salah pengertian terhadap masalah.
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Faktor Persekutuan Terbesar
Faktor Persekutuan Terbesar dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang
dapat membagi habis kedua bilangan tersebut.

Kelipatan Persekutuan Terkecil
Kelipatan Persekutuan Terkecil dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang
dapat dibagi habis oleh kedua bilangan tersebut.

3. Metoda Penelitian
Disain Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus, standar Kompetensi yang
akan dibangun adalah konsep bilangan pada Standar Kompetensi; Melakukan operasi hitung
bilangan bulat pada pemecahan masalah. Pembelajaran langsung menggunakan pendekatan
RME, sehingga siswa tidak belajar mengenai konsep FPB dan KPK terlebih dahulu baru
kemudian menggunakannya dalam masalah seperti yang terurut dalam standar isi KTSP 2006,
tetapi menggunakan masalah untuk belajar konsep FPB dan KPK.
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus, masing masing siklus membangun
konsep yang berbeda. Pelaksanaan penelitian meliputi langkah-langkah: perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, refleksi. Siklus kedua merupakan hasil perbaikan dan refleksi dari
siklus pertama, siklus ketiga direncanakan berdasarkan refleksi dari siklus kedua.

Subjek penelitian
Penelitian dilaksanakan terhadap siswa kelas Vb SDN Babakan 01 Kabupaten Bandung
sebanyak 32 siswa berusia antara 10-12 tahun. Konsep yang akandibangun adalah Kompetensi
dasar 1.5 ; Menyelesaikan Masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB.

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada semester satu tahun pelajaran 2015-2016. Pembelajaran pada
siklus pertama pada tanggal 7 september 2015, pembelajaran siklus pada tanggal 15 September
2015 dan pembelajaran pada siklus ketiga pada tanggal 21 September 2015.

4. Pembahasan Hasil Penelitian
Siklus pertama
Pada siklus pertama diselenggarakan pembelajaran konsep FPB dengan model pembelajaran
kooperatif learning. Siswa berkelompok sebanyak 4 orang dan mulai menyelesaikan masalah
FPB yang dikondisikan guru dengan menggunakan benda-benda yang telah disiapkan
siswa terlebih dahulu. Benda yang disiapkan adalah berbagai macam permen dan kantong
plastik transparan kecil untuk mengemas. Masalah yang disajikan adalah „Setiap kelompok
menyediakan 12 permen coklat, dan 8 permen rasa buah. Kalian akan membagikan permenpermen yang kalian miliki dalam kantung plastik berisi dua jenis permen, setiap jenis banyaknya
sama dalam setiap kantung. Kalian harus dapat memberi paket permen tersebut pada sebanyak
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mungkin teman. Berapakah paling banyak teman yang bisa diberi paket permen tersebut?Ê
Siswa secara berkelompok kemudian membagi kedua jenis permen dengan cara mencobacoba. Kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. Setelah
diskusi kelompok siswa diarahkan untuk menunjukan hubungan antara jumlah kantung plastik
yang digunakan dengan jumlah masing-masing jenis permen. Diperoleh hubungan bahwa
jumlah kantung plastik yang digunakan adalah faktor dari 8 dan 12 karena semua permen tak
bersisa setelah dibagikan sama banyak pada setiap kantung (FPB).
Disajikan masalah lain tanpa objek nyata, yaitu;‰Untuk merayakan ulang tahunnya Andi akan
membagi makanan pada sejumlah anak yatim, ibu Andi menyiapkan 30 potong brownies
kukus dan 24 puding coklat. Agar adil maka harus dipastikan setiap anak memperoleh banyak
kue dan puding yang sama. Berapakah sebanyak-banyaknya anak yang bisa dikirimi paket
makanan ulang tahun Andi?‰.
Setelah selesai dan dilakukan presentasi dan refleksi maka siswa kembali diminta untuk
menghubungkan antara jumlah paket dan jmlah kue serta puding.
Di akhir pembelajaran dilakukan kuis, diperoleh hasil 23 siswa dapat menyelesaikan masalah
dengan benar tapi hanya 15 siswa yang dapat menyimpulkan hubungan antara banyaknya
paket dan banyaknya objek yang dibagikan.

Siklus kedua
Pada siklus kedua dilaksanakan pembelajaran untuk membangun konsep KPK. Siswa belajar
diluar ruangan, siswa diminta menebak jika siswa berdiri setiap 4 ubin dan siswi setiap 6 ubin,
pada ubin ke berapa mereka berdua akan berdiri sejajar?Ê setiap kelompok membuat perkiraan,
dan siswa yang bertugas utuk berdiri di titik-titik yang dimaksud membuat pembuktian, siswa
membuat hubungan antara ubin ke.... dengan 6 dan 4.
Percobaan dengan siswa berdiri dilanjutkan dengan menggunakan banyak ubin yang berbeda,
dan setiap kelompok membuat perkiraan dengan dan menunjukan hubungan antara banyak
ubin antara yang dipijak siswa dan siswi dengan banyaknya ubin yangdilewati bersama sampai
bisa berdiri sejajar.
Setelah selesai pembelajaran dilaksanakan kuis individual, terdapat 25 siswa yang dapat
menyelesaikan masalah dengan benar dan 20 siswa dapat menyimpulkan bahwa selesaian
tersebut adalah KPK dari kedua bilangan.

Siklus ketiga
Pada siklus ketiga, disajikan sdua masalah yaitu masalah yamg penyelesaiannya bisa
menggunakan konsep KPK dan FPB. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut
tanpa objek nyata atau kegiatan nyata. Siswa menemukan hubungan antara setiap bilangan
yang digunakan dengan bilangan prima, faktor dari bilangan tersebut, dan kelipatan dari
bilangan tersebut. Siswa dapat menyimpulkan bahwa setiap bilangan asli terhubung dan dapat
dinyatakan sebagai bilangan prima atau kelipatan dari bilangan prima.
Siswa ditugaskan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan faktorisasi prima.
Semua kelompok dapat menemukan solusi yang tepat namun dengan waktu yang berbeda.
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5. Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan
bahwa penggunaan pendekatan RME dapat meningkatkan kemampuan problem solving siswa,
dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa dan dapat menjadikan siswa menguasai konsep
matematika dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang berbeda. Penelitian
ini juga dapat membuktikan bahwa Konsep Faktor Persekutuan Terbesar dan Kelipatan
Persekutuan Terkecil cocok dibangun dengan pendekatan Realistics Mathematics Education.

Saran
Dalam pembelajaran matematika, karakteristik matematika, khususnya karakteristik konsepkonsep dalam matematika harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan pendekatan
pembelajaran yang akan digunakan. Urutan pembelajaran tidak harus selalu disesuaikan dengan
urutan dalam standar isi kurikulum, jika dimungkinkan dapat disampaikan dengan urutan yang
berbeda. Suatu konsep dibangun melalui masalah nyata dan bukan suatu konsep terlebih dahulu
dibelajarkan kemudian baru penguasaan konsep digunakan untuk menyelesaikan masalah.
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MENINGKATKAN INTERAKSI BELAJAR SISWA
DENGAN STRATEGI PEMBELAJARAN FLIPPED
CLASSROOM MELALUI MEDIA BEL ME LOG TWEET
(BELAJAR MELALUI BLOG DAN TWITTER) PADA
PEMBELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS IX-H
DI SMP NEGERI 3 CIBADAK
Iwan Sumantri
SMP Negeri 3 Cibadak,Jl.Raya Karangtengah no.691kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
iwansumantri2014@gmail.com

Abstrak. Dalam belajar mengajar klasikal (bersama-sama dalam suatu kelas), guru
harus berusaha supaya proses belajar mengajar mencerminkan komunikasi banyak
arah sehingga siswa melakukan interaksi dalam proses belajar mengajar dengan baik.
Pengajaran konvensional menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan
dengan dengan interaksi siswa dalam pembelajaran. Upaya perbaikan interaksi siswa
dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran Flipped
Classroom dengan media Bel Me Log Tweet (Belajar Melalui Blog dan Twitter). Pada
siklus ke-1 secara rata-rata interaksi belajar siswa yang diobservasi mencapai kriteria
penilaian cukup (3,125), pada siklus ke-2 terjadi peningkatan sebesar 0,75 yaitu dari
3,125 menjadi 3,875 termasuk dalam kriteria baik, sedangkan aktivitas guru dalam
mengefektifkan strategi pembelajaran Flipped Classroom dengan media Bel Me
Log Tweet juga mengalami peningkatan sebesar 0,07 dari siklus ke-1 ke siklus ke-2,
sehingga aktivitas guru sudah masuk dalam kriteria baik. Karena pada siklus ke-3 sudah
mencapai rentangan 4 sampai dengan 5, maka siklus selanjutnya dihentikan.
Kata Kunci. Interaksi, Flipped Classroom, Blog,Twitter

1. Pendahuluan
Dalam pembelajaran matematika, sebagian guru masih menerapkan metode konvensional.
Proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas cenderung bertumpu pada aktivitas guru.
Guru berperan aktif sedangkan siswa hanya menerima pengetahuan yang disampaikan guru.
Dalam hal ini proses pembelajaran matematika masih belum dapat melibatkan siswa secara
aktif.
Saat ini menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran matematika di kelas, beberapa
siswa kurang konsentrasi dan tidak memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh
terutama bagi siswa yang duduk di bangku belakang. Adapula beberapa siswa yang sibuk
dengan aktivitas masing-masing, misalnya berbicara dengan teman lain, melamun, atau bahkan
ada yang sedang mengerjakan tugas mata pelajaran lain. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, guru harus mampu mengelola proses belajar mengajar yang memberikan rangsangan
kepada siswa sehingga siswa termotivasi untuk belajar karena siswa merupakan subjek dalam
belajar. Dalam menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif sedikitnya ada lima jenis
variabel yang menentukan keberhasilan siswa (Moh.Uzer Usman,1995: 21-31) yaitu: (1)
melibatkan siswa secara aktif; (2) meenarik minat dan perhatian siswa; (3) membangkitkan
motivasi siswa; (4) prinsip individualistis; (5) peragaan dalam pengajaran.
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Semua yang telah diungkapkan, belumlah cukup apabila tidak terjadi interaksi yang baik
antara guru dan siswa. Guru yang berdiri saja di pojok seperti perangko, atau sekedar duduk
saja sambil memberikan instruksi, atau hanya memberikan ilmunya saja tanpa mengindahkan
kondisi dan kebutuhan siswa sehingga komunikasi hanya berlangsung satu arah. Kondisi
tersebut tidak sesuai dengan tujuan belajar itu sendiri, sehingga bermunculan berbagai masalah
yang mendasar terkait dengan interaksi dalam pembelajaran, seperti yang dialami oleh penulis
diantaranya: siswa kurang aktif dalam diskusi kelas, bila diberikan pertanyaan siswa tidak
dapat menjawab, sebagian besar jawaban siswa tidak benar, respon siswa terhadap pendapat
siswa lainnya sangat kurang, pemahaman siswa terhadap pelajaran matematika rendah.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk
meningkatkan interaksi belajar siswa, salah satunya dengan penerapan strategi pembelajaran
Flipped Classrom melalui Bel Me Log Tweet (Belajar Melalui Blog dan Twitter) dalam
pembelajaran siswa kelas IX-H di SMP Negeri 3 Cibadak.

2. Kerangka Konsep/Teori
Tugas dan Peranan Guru dalam Proses Belajar Mengajar
Tugas dan peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak
terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif didalam kelas, yang lazim disebut
proses belajar mengajar. Guru juga bertugas sebagai administrator, evaluator, konselor, dan
lain –lainnya. Menurut James B. Brow seperti dikutip oleh Sardiman A.M (1986:142),
mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru antara lain : menguasai dan mengembangkan
materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol
dan mengevaluasi kegiatan siswa.Untuk dapat melaksanakan tugas mengajar dengan
baik, guru harus memiliki kemampuan prefesional yaitu terpenuhinya 10 kompetensi guru
(B.Suryosubroto,1996:4-9) yang meliputi: 1) menguasai bahan; 2) mengelola program belajar
mengajar; 3) mengelola kelas; 4) penggunaan media atau sumber; 5) menguasai landasanlandasan pendidikan; 6) mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar; 7) menilai prestasi
siswa untuk kepentingan pelajaran; 8) mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan;
9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; 10) memahamai prinsip-prinsip dan
menafsirkan hasil penelitiaan pendidikan guna keperluan pengajaran.

Efektivitas Pelaksanaan Mengajar
Pengajaran merupakan hasil proses belajar mengajar, efektivitasnya tergantung dari beberapa
unsur. Efektivitas suatu kegiatan dapat dilihat sejauhmana hasil kegiatan dapat memenuhi
tujuan yang dicapai. Dalam mencapai tujuan pembelajaran,perencanaan menjadi aktivitas
yang penting dilakukan, karena dengan perencanaan, pelaksanaan pengajaran menjadi baik
dan efektif. Cara untuk mencapai hasil belajar yang efektif yaitu murid-murid harus dijadikan
pedoman setiap kali membuat persiapan dalam mengajar (S. Nasution, 1989:101).

Makna dan Ciri Interaksi Edukatif
Istilah interaksi berpangkal pada konsep komunikasi yang berarti menjadikan milik bersama
atau memberitahukan tentang pengetahuan, pikiran-pikiran, keterampilan dan nilai. Interaksi
edukatif adalah proses interaksi yang disengaja, sadar tujuan, yakni untuk mengantarkan anak
didik ketingkat kedewasaannya. Interaksi edukatif memiliki ciri-ciri: sadar tujuan, ada bahan/
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pesan, ada subjek didik/pelajar, ada guru, ada metode, ada situasi yang kondusif, ada penilaian
(Sardiman A.M, 1986:13)
Interaksi yang berlangsung dalam ikatan pendidikan disebut interaksi belajar mengajar, karena
di dalam interaksi itu terjadi proses belajar mengajar (Roestiyah NK,1994:3). Dalam interaksi
semacam itu terjadi siswa belajar, dan guru mengajar yang kedua aktivitas tersebut untuk
mencapai tujuan pendidikan. Adapun tugas siswa ialah belajar, yaitu mengembangkan potensi
seoptimal mungkin, sehingga tujuan tercapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan di dalam
dirinya.

Strategi Pembelajaran
Seorang guru dala m proses pembelajaran di kelasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran
tentunya harus memiliki strategi pembelajaran. Dari beberapa pendapat pakar, Supinah (2008)
menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran adalah perpaduan dari:
(1) urutan kegiatan,cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswa; (2) metode atau teknik
pembelajaran; (3) media pembelajaran, yaitu berupa peralatan dan bahan pembelajaran; dan
(4) waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang telah ditentukan. Menurut Gerlach dan Elly (dalam Fadjar Shadiq, 2015), strategi belajar
mengajar adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan
pengajaran tertentu, yang meliputi lingkup dan urutan kegiatan yang dapat memberikan
pengalaman belajar kepada siswa.

Pengertian “Flipped Classroom”
Secara singkat, „Flipped Classroom‰ adalah konsep yang berprinsip untuk menukarkan
kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan di kelas seperti penjelasan-penjelasan guru
melalui presentasi di kelas, dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di luar kelas
seperti mengerjakan pekerjaan rumah (PR). Dalam penerapannya, guru dapat merekam atau
mengkonversi materi-materi yang biasa dijelaskan di depan kelas menjadi materi berbentuk
digital (dokumen PDF, video, audio/podcast) sehingga dapat ditempatkan secara online
untuk diakses pembelajarnya atau dikemas dalam CD-Rom/DVD-Rom untuk dipelajari
pembelajarnya.
Menurut Johnson (2013) Flipped Classroom merupakan strategi yang dapat diberikan oleh
pendidik dengan cara meminimalkan jumlah instruksi langsung dalam praktek mengajar
mereka sambil memaksimalkan interaksi satu sama lain. Strategi ini memanfaatkan teknologi
yang menyediakan tambahan yang mendukung materi pembelajaran bagi siswa yang dapat
diakses secara online.Hal ini membebaskan waktu kelas yang sebelumnya telah digunakan
untuk pembelajaran. Dengan strategi Flipped Classroom siswa mendapat pembelajaran tidak
hanya di dalam kelas saja namun diluar kelas siswa juga dapat mengakses atau melihat materi
yang diberikan guru secara berulang-ulang dengan bantuan internet atau video pembelajaran
yang diberikan oleh guru. Penerapan strategi pembelajaran Flipped Classroom didukung oleh
penelitian Marlowe (2012) dalam jurnal internasionalnya yang berjudul The effect Of The
Flipped Classroom On Student Archievement And Stress, yang menunjukkan bahwa nilai
semester siswa menunjukkan perbaikan.

Pengertian dan Sejarah Blog serta Twitter
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tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini seringkali
dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama),
meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua
pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut.
Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya
untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan
sebutan kicauan (tweet). Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan
situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi
salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan
„pesan singkat dari Internet.‰ Di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan,
sedangkan pengguna terdaftar bisa memosting kicauan melalui antarmuka situs web, pesan
singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.

3. Metodologi
Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (action research), yang dilakukan dengan
tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. PTK lebih berfokus pada kelas atau
pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. PTK harus tertuju atau mengenai hal-hal
yang terjadi di dalam kelas (Suharjono, 2006:58).
Penelitian dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut (1) Kajian Teori atau
Perumusan Masalah; (2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP; (3) Pelaksanaan pembelajaran
I atau Pelaksanaan tindakan; (4) Observasi dan Interprestasi; (5) Analisis dan refleksi; (6)
Rencana Pembelajaran I, II, III dan seterusnya atau perencanaan tindak lanjut bilamana
diperlukan.

Alur Pengembangan Strategi Pembelajaran Flipped Classroom
Rancangan Alur Pengembangan Strategi Pembelajaran Flipped Classroom dengan media Bel
Me Log Tweet yang di rencanakan disekolah :

Gambar 1 : Alur Strategi Pembelajaran Flipped Classroom

Tahap-tahap Penelitian
Siklus I
Rencana Tindakan
Membuat RPP, menyusun dan mempersiapkan lembar observasi serta media pembelajaran
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(video pembelajaran, blog pribadi dan akun twitter @onesmmat)

Pelaksanaan Tindakan Tahap I
Proses Pembelajaran di kelas, berlangsung sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP) yang telah di buat dan disiapkan dengan model pembelajaran kooperatif dan strategi
pembelejaran Flipped Classroom dengan bantuan media blog pribadi dan akun twitter, di mana
siswa telah menonton/melihat/menyaksikan dan mempelajari materi yang akan diajarkan di
dalam kelas sebelumnya yang dilakukan di rumah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
yang dibuat tetap mengacu pada skenario pembelajaran dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan
inti dengan aktifitas eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi serta kegiatan akhir (penutup).

Observasi
Observasi dilaksanakan selama pembelajaran di kelas berlangsung dengan menggunakan
lembar observasi yang telah dibuat. Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana
partisipasi dan interaksi siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada saat itu juga
observer mengamati dan mengisi data pada lembar observasi yang sudah dipersiapkan.

Refleksi
Data yang diperoleh pada lembar observasi dinalisis, kemudian dilakukan refleksi. Pelaksanaan
refleksi berupa diskusi antara penulis dan guru matematika yang menjadi observer pada saat
itu. Diskusi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan yaitu
dengan cara melakukan penilaian terhadap proses yang terjadi, masalah yang muncul, dan
segala hal yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan. Setelah itu mencari jalan keluar
terhadap masalah-masalah itu yang mungkin timbul agar dapat dibuat rencana perbaikan pada
siklus II.

Siklus II dan Siklus III
Persiapan dan pelaksanaan pada siklus II memperhatikan refleksi, observasi dan hasil pada
siklus I, begitu juga pada siklus III, siklus sebelumnya menjadi acuan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil temuan dan hasil analis data pada setiap tindakan pada siklus I sampai
dengan siklus III, diperoleh adanya perubahan-perubahan yang mengarah kepada suatu
perbaikan tindakan. Kriteria keberhasilan dapat dilihat dari jumlah responden (33 siswa) yang
akan terlibat dalam proses pembelajaran yang juga menggunakan rentangan skala 5, yaitu :
0–7 siswa kriterianya kurang sekali (KS); 8 –13 siswa kriterianya kurang (K); 14–19 siswa
kriterianya cukup (C); 20 –26 siswa kriterianya baik (B); dan 27–33 siswa kriterianya baik
sekali (BS).
Temuan-temuan tersebut dapat dilihat melalui tabel deskripsi data dari hasil observasi yang
dilakukan oleh team PTK (observer) dari siklus ke-1 sampai dengan siklus ke-3 berikut ini :
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Tabel 1 : Deskripsi Data Proses Pembelajaran Siswa (Siklus 1)
No

Aspek yang diobservasi

Jumlah
siswa

%

Intensitas/ Kriteria
KS

K

C

1.

Respon terhadap pertanyaan yang
diberikan guru

12

36

2.

Keterlibatan siswa dalam proses
belajar mengajar

19

58

3.

Pertanyaan yang diajukan oleh siswa

10

30

4.

Jawaban yang dilakukan siswa

15

45

√

5.

Tingkat diskusi yang diberikan
siswa

18

55

√

19

58

√

26

79

6.
7.

8.

Kesungguhan
siswa
dalam
menyelesaikan persoalan
Pembelajaran berpusat kepada
siswa

Ketercapaian ( indikator )
Jumlah ( Σ )
Rata-rata

28

85

150
18,375

446
55,75

B

BS

√
√
√

√

√
25
3,125

Tabel 2 : Deskripsi Data Proses Pembelajaran Siswa (Siklus 2)
No

Aspek yang diobservasi

Jumlah
siswa

%

Intensitas/ Kriteria
KS

K

C

B

1.

Respon terhadap pertanyaan yang
diberikan guru

18

55

2.

Keterlibatan siswa dalam proses
belajar mengajar

21

64

3.

Pertanyaan yang diajukan oleh siswa

13

39

4.

Jawaban yang diberikan siswa

20

61

√

22

67

√

25

76

√

30

91

5.
6.

Tingkat diskusi yang dilakukan
siswa
Kesungguhan
siswa
dalam
menyelesaikan persoalan

7.

Pembelajaran berpusat kepada siswa

8.

Ketercapaian ( Indikator )

BS

√
√
√

√
√

33

100

Jumlah ( Σ )

182

539

31

Rata-rata

22,75

67,375

3,875

Tabel 3 : Deskripsi Data Proses Pembelajaran Siswa (Siklus 3)
No
1.
2.
3.
4.

Aspek yang diobservasi
Respon terhadap pertanyaan
yang diberikan guru
Keterlibatan siswa dalam proses
belajar mengajar
Pertanyaan yang diajukan oleh
siswa
Jawaban yang diberikan siswa

Jumlah
siswa

%

21

64

32

97

14

42

25

76

Intensitas/ Kriteria

√
√
√
√
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5.
6.
7.
8.

Tingkat diskusi yang dilakukan
siswa

√

26

79

27

82

√

33

100

√

33

100

√

Jumlah ( Σ )

211

640

35

Rata-rata

26,375

80,000

4,375

Kesungguhan siswa dalam
menyelesaikan persoalan
Pembelajaran berpusat kepada
siswa
Ketercapaian ( Indikator )

Keterangan:
KS = Kurang Sekali ; K = Kurang ; C=Cukup; B=Baik; BS=Baik Sekali

Siklus ke-1
1. Aktifitas siswa dalam interaksi belajar
Dari awal sampai akhir pembelajaran aktifitas siswa dan interaksi masih kurang baik,
terlihat dari kurang beraninya siswa mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan guru. Kurang timbulnya rasa ingin tahu pada diri siswa ini
terbukti dengan hasil observasi terhadap siswa pada aspek nomor 3 masih dalam kriteria
kurang.
Oleh sebab itu, sesuai ketentuan awal dalam penelitian, jika interaksi belum mencapai
kisaran 4,00 (baik) maka harus dilaksanakan kembali pada siklus ke-2.
2. Aktifitas Guru dalam upaya penerapan strategi Flipped Classroom
Pada tahap pendahuluan (pemanasan) guru menyampaikan bahan pengait atau bahan
apersepsi dengan diingatkan kembali tentang bangun datar dan cara pengubinan lantai
dilingkungan sekolah serta foto dan model skala. Hal ini untuk mempersiapkan mental
siswa untuk menerima materi yang akan diberikan berikutnya dan juga sebagai prasyarat
pada materi yang akan diberikan berikutnya.
Kesimpulan hasil observer terhadap penilaian keterampilan guru menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran atau skenario pembelajaran, keterampilan melaksanakan
prosedur mengajar atau pelaksanaan KBM di kelas dan keterampilan melaksanakan
hubungan secara personal, dilakukan sudah optimal, terbukti setiap aspek yang diobservasi
mencapai rentangan nilai 3,97 sd 4,24 yang masuk dalam katagori baik, tetapi belum
semua siswa termotivasi untuk berinteraksi dalam PBM secara optimal/baik, maka perlu
diadakan tindakan pada siklus ke-2.

Siklus ke-2
1. Aktifitas siswa dalam interaksi belajar
Dari awal sampai akhir pembelajaran, aktifitas siswa (peran serta siswa) dan interaksi
terlihat ada kemajuan dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran sebelumnya terlihat
dengan lebih aktifnya siswa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
guru, walau masih kurang tepat cara menyampaikan pendapatnya, yang jelas siswa ada
kemajuan dalam berinteraksi, siswa lebih berani mengemukan pendapat atau menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru. Timbul rasa ingin tahu pada diri siswa,
ini terbukti dengan adanya pertanyaan dari siswa. Siswa terlihat jelas memahami dan
menyerap materi yang dibicarakan terlihat dari bisanya siswa mengerjakan soal-soal yang
diberikan oleh guru dan juga prasyarat yang dimiliki siswa bersesuaian dengan materi
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yang disampaikan oleh guru melalui video sebelumnya.
Maka kesimpulan akhir kriteria penafsiran terhadap aktivitas siswa (aspek yang
diobservasi) adalah sudah dalam kriteria baik, ada kenaikan sebesar 0,75 dari rata-rata
kriteria pada silus ke-1, walau pada aspek nomor 3 (pertanyaan yang diajukan siswa)
masih dalam kriteria kurang.
2. Aktifitas Guru dalam upaya penerapan strategi Flipped Classroom
Pada tahap pendahuluan guru mengajukan pertanyaan kepada siswa materi yang lalu dan
materi pada video pembelajaran yang sudah di miliki siswa sebelumnya, hal ini untuk
mempersiapkan mental siswa dalam menerima materi yang akan diberikan berikutnya dan
juga sebagai prasyarat pada sub pokok bahasan yang akan diberikan. Guru memberikan
kesempatan kepada siswa bahan yang belum dikuasai dan pelajaran yang telah dilaksanakan
sebelumnya, tujuannya agar guru mengetahui penguasan bahan pelajaran sebelumnya.
Hasil temuan observer terhadap penilaian guru menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran atau satuan pelajaran mengalami kenaikan rata-rata keseluruhan 0,14,
penilaian keterampilan melaksanakan prosedur mengajar atau pelaksanaan KBM juga
mengalami kenaikan 0,04 dan penilaian keterampilan melaksanakan hubungan pribadi
mengalami kenaikan 0,08. Maka rata-rata keseluruhan dari aktivitas guru yang diobservasi
mengalami kenaikan 0,09 , sehingga penilaian aktivitas guru dalam upaya mengefektifkan
pendekatan keterampilan proses untuk meningkatkan interaksi belajar siswa pada siklus
ke-2 sudah masuk dalam kriteria baik.

Siklus Ke-3
1. Aktifitas siswa dalam interaksi belajar
Pada awal sampai akhir berlangsungnya pembelajaran, terlihat adanya prakarsa siswa.
Siswa berani menyampaikan pendapatnya,tanpa diminta oleh guru. Terjadi timbulnya
rasa ingin tahu pada diri siswa, terlihat banyak siswa yang bertanya kepada guru. Siswa
terdorong untuk mempunyai kemauan dan aspirasi-aspirasi sendiri. Timbul rasa percaya
dirinya sendiri, terlihat mereka menyampaikan argumen-argumen dari jawaban-jawaban
yang mereka berikan. Terlihat jelas, yaitu keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran,
karena soal-soal yang dilemparkan guru, siswa selalu antusias dalam menjawab soal-soal
tersebut. Selain itu, siswa memiliki dorongan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan
kegiatan pembelajaran. Tergambarkan dalam kegiatan tersebut, telah terjadinya interaksi
antara guru dan siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan siswa.
2. Aktifitas Guru dalam upaya penerapan strategi Flipped Classroom
Hasil temuan observer terhadap penilaian keterampilan guru, guru menyusun Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran atau skenario pembelajaran, keterampilan melaksanakan
prosedur mengajar atau pelaksanaan KBM dan lam upaya mengefektifkan penerapan
model Flipped Classroom secara rata-rata keseluruhan mengalami kenaikan atau
peningkatan dan masuk kriteria atau sakal 4 (baik).
Jadi kesimpulan akhir kriteria penafsiran terhadap aktivitas siswa (aspek yang diobservasi)
pada siklus 3 dari 8 aspek rata-rata baik, sehingga kriteria penafsiran interaksi siswa baik,
yaitu mengalami kenaikan 0,5 dari siklus ke-2 yaitu rata-rata 3,875 menjadi 4,375.
Karena hasil akhir siklus ke-3 sudah mencapai rentangan 4 sampai dengan 5 yaitu
untuk proses pembelajaran siswa mencapai nilai rata-rata 4,375 dan keterampilan yang
dilaksanakan guru juga sudah mencapai rentangan 4 sampai dengan 5, maka menurut
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Nasution (1992:87) PTK ini dianggap sudah berhasil yaitu masuk kedalam kriteria
penafsiran baik, sehingga berdasarkan musyawarah team PTK dinyatakan siklus
(tindakan) berhenti.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian tindakan kelas, baik terhadap aktivitas siswa
maupun guru, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil observasi pembelajaran siswa dalam interaksi belajar pada siklus ke-1 mencapai
kriteria cukup, yaitu rata-rata 3,125 dari nilai ideal sedangkan observasi pada aktivitas
guru dalam menerapkan dan mengefektifkan Strategi Pembelejaran Flipped Classroom
dengan Bel Me Log Tweet adalah mencapai rentangan nilai rata-rata 4,09 dari ketiga
keterampilan yang dilakukan guru yang berarti masuk dalam kriteria baik.
2. Strategi pembelajaran Flipped Classroom dengan Bel Me Log Tweet pada pembelajaran
matematika pada siklus ke-2, interaksi belajar siswa mengalami peningkatan 0,75
yaitu dari 3,125 menjadi 3,875 dari nilai ideal 5,00 yang masuk dalam kriteria baik,
sedangkan aktivitas guru mengalami kenaikan sebesar 0,08 dari ketiga keterampilan yang
dilaksanakan.
3. Hasil observasi pada akhir siklus ke-3, interaksi belajar siswa mengalami peningkatan
0,50 yaitu dari 3,875 menjadi 4,375 dari nilai ideal 5,00 yang masuk dalam kriteria baik,
sedangkan aktivitas guru mengalami kenaikan sebesar 0,07 dari ketiga keterampilan yaitu
dari 4,17 menjadi 4,24 yang dilaksanakan sehingga masuk dalam kriteria baik.
4. Meningkatkan interaksi belajar siswa dengan strategi pembelajaran Flipped Classroom
melalui media Bel Me Log Tweet (Belajar Melalui Blog dan Twitter) pada pembelajaran
matematika siswa kelas IXH di SMP Negeri 3 Cibadak berpengaruh positif pada interaksi
belajar siswa. Hal ini terlihat dari sikap rasa ingin tahu,sikap bekerjasama,sikap berpikir
ilmiah (tidak berprasangka/menebak),berpikir bebas dan bertanggungjawab serta selalu
berlatih belajar di rumah sebelum proses pembelajaran di kelas.
5. Dari kesimpulan nomor 1 sampai dengan nomor 4 tersebut di atas, maka dapat dismpulkan
bahwa penerapan strategi pembelajaran Flipped Classroom melalui media Bel Me
Log Tweet (Belajar Melalui Blog dan Twitter) pada pembelajaran matematika materi
kesebangunan dan kekongruenan dapat meningkatkan interaksi belajar siswa kelas IXH
di SMP Negeri 3 Cibadak

5.2. Saran
1. Saat ini pembelajaran inovatif yang akan mampu membawa perubahan belajar bagi siswa,
telah menjadi barang wajib bagi guru. Pembelajaran lama telah usang karena dipandang
hanya berkutat pada metode mulut. Siswa sangat tidak nyaman dengan metode mulut.
Sebaliknya, siswa akan nyaman dengan pembelajaran yang sesuai dengan pribadi siswa
saat ini.
2. Guru hendaknya mampu menciptakan suasana belajar sehingga siswa berani ikut serta
berperan aktif dalam proses pembelajaran matematika dan interaksi belajar akan terjadi
secara optimal.
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PEMBAGIAN BILANGAN BULAT MENGGUNAKAN
KEPING NAPIER
Joko Suwarno
SMP Negeri 4 Danau Sembuluh; Kabupaten Seruyan; jsuwarno@gmail.com
Abstrak. Pembagian bilangan bulat merupakan salah satu materi pelajaran matematika
yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Pada umumnya, guru di kelas
memperkenalkan perhitungan pembagian dengan teknik bersusun (porogapit). Hal ini
membuat siswa merasa kesulitan karena harus menghafal banyak hasil pembagian bilangan
bulat. Selain itu siswa beranggapan bahwa teknik ini adalah satu-satunya cara berhitung
pembagian. John Napier, seorang matematikawan abad ke-16 yang mengembangkan
logaritma dengan Tulang/Keping. Di dalam bukunya, Rabdologia, Napier menerangkan
berhitung dengan memindahkan keping–keping perhitungan pada papan catur dan untuk
selanjutnya keping-keping tersebut disebut keping Napier. Keping Napier digunakan
sebagai alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan operasi perkalian
khususnya untuk perkalian bilangan yang besar. Dengan mengetahui bahwa pembagian
merupakan invers dari perkalian, maka Keping Napier juga bisa dimanfaatkan untuk
berhitung operasi pembagian bilangan bulat. Keping Napier terdiri atas batang indeks
dan batang angka. Untuk menghitung pembagian suatu bilangan dilakukan dengan cara
meletakkan batang indeks di sebelah kiri dan dilanjutkan meletakkan batang-batang
angka yang menunjukkan bilangan pembagi di sebelah kanan batang indeks. Selanjutnya
penyelesaian pembagian dengan melihat nilai-nilai pada Keping Napier yang mendekati
bilangan yang dibagi.
Kata Kunci. Pembagian, Bilangan Bulat, Keping Napier

1. Pendahuluan
Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang
berkualitas dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan budaya. Manusia yang berkualitas, yang siap menjawab perkembangan zaman
adalah manusia yang membekali dirinya dengan kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif, dan
inovatif. Hal tersebut tidak lepas dari pelaksanaan pendidikan yang bermutu.
Matematika merupakan mata pelajaran wajib yang harus diperlajari oleh semua siswa pada
semua jenjang pendidikan di Indonesia. Tujuan pembelajaran matematika adalah terbentuknya
kemampuan bernalar pada peserta didik yang tercermin melalui kemampuan berpikir kritis,
logis, sistematis, dan memiliki sifat obyektif, jujur, disiplin, dalam memecahkan suatu
permasalahan baik dalam bidang matematika maupun bidang lain dalam kehidupan seharihari. Pembelajaran di kelas yang masih monoton, guru yang mengajarkan matematika hanya
sekedar hafalan, dan lingkungan masyarakat yang telah memberi label matematika sulit
menjadikan tujuan pembelajaran matematika tersebut belum tercapai secara maksimal.
Matematika yang objek belajarnya bersifat abstrak memerlukan strategi yang bagus untuk
mengajarkan pada siswa. Sebagian besar guru matematika masih mengajarkan materi
matematika secara verbal sehingga membuat siswa semakin bingung tentang apa yang sedang
dipelajari. Kebingungan-kebingungan yang menumpuk pada siswa membuat konsep-konsep
matematika yang dikuasainya menjadi kacau. Hal ini yang akan menghambat seorang siswa
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dalam belajar matematika karena materi matematika yang bersifat hirarki.
Bilangan bulat merupakan materi matematika yang pertama kali dikenal oleh seseorang.
Sejak usia bayi, seorang anak dikenalkan dengan bilangan bulat dengan cara menyebutkan
bilangan bulat yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Pada usia sekolah, seorang anak akan
mulai diajarkan operasi dasar yang berlaku pada bilangan bulat. Ada empat operasi dasar
yang dikenalkan pada siswa sekolah dasar, yaitu: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan
pembagian. Semua operasi tersebut seharusnya dikuasai sampai mahir oleh siswa. Tetapi
kenyataannya berbeda, pada saat inilah kesulitan-kesulitan awal mulai muncul pada diri siswa
saat belajar matematika. Siswa mulai „dipaksa‰ untuk berpikir menentukan hasil operasi
bilangan bulat dengan metode hafalan. Jika masalah belajar matematika yang timbul tidak
segera diselesaikan maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan dalam belajar materi
selanjutnya.
Pembagian bilangan bulat merupakan salah satu materi operasi bilangan bulat yang sulit
dikuasi oleh banyak siswa. Seperti yang terjadi di SMP Negeri 4 Danau Sembuluh Kabupaten
Seruyan, banyak siswa kelas VII yang masih kesulitan melakukan operasi pembagian bilangan
bulat. Hal ini disebabkan mereka masih kesulitan dalam menghafal perkalian bilangan bulat.
Hafalan perkalian yang pernah dikuasai hilang setelah tuntutan menghafal perkalian itu
selesai. Siswa tersebut sekedar menghafal pada memori jangka pendek dan tidak didasari
dengan konsep yang benar.
Sebagian besar guru mengajarkan operasi pembagian bilangan bulat dengan teknik bersusun
panjang (porogapit). Hal ini menuntut siswa untuk menguasai perkalian bilangan 1 sampai
dengan 9. Bagi siswa yang kemampuan menghafalnya rendah, mereka pasti akan mengalami
kesulitan dalam menguasai materi pembagian ini. Guru seharusnya memberikan solusi dengan
cara menyediakan media belajar pada saat pemmbelajaran operasi pembagian bilangan bulat.
Media pembelajaran mempunyai peranan penting dalam mentransfer konsep dasar matematika
pada seorang siswa. Dengan adanya media pembelajaran, seorang siswa dapat membentuk
pemahamannya dengan lebih mudah. Sehingga secara tidak sadar anak akan menyimpan apa
yang telah dipelajarinya pada memori jangka panjang pada otaknya.
Salah satu media pembelajaran operasi pembagian bilangan bulat adalah Keping Napier.
Keping Napier diciptakan oleh John Napier, seorang matematikawan abad ke-16 yang
mengembangkan langkah-langkah berhitung. Pada awalnya, Keping Napier terbuat dari tulang
iga yang berserakan di tempat sampah. John Napier memanfaatkan tulang-tulang tersebut
untuk dijadikan media alat berhitung dan dikenal dengan nama NapierÊs Bones. Pada saat ini
Keping Napier dapat dibuat dari bahan papan kayu, triplek, mika plastik, gabus, atau kertas
karton.
Keping Napier lebih banyak dikenal untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi
perkalian bilangan bulat. Mengingat pembagian merupakan invers dari perkalian, maka Keping
Napier juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan operasi perkalian bilangan bulat. Pada
karya tulis dengan judul Pembagian Bilangan Bulat Menggunakan Keping Napier ini akan
dipaparkan langkah-langkah berhitung oprasi pembagian bilangan bulat dengan memanfaatkan
Keping Napier.
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2. Operasi Pembagian Bilangan Bulat
Operasi pembagian bilangan bulat telah dipelajari oleh siswa sejak duduk di sekolah dasar.
Operasi pembagian bilangan bulat dipelajari setelah siswa belajar tentang operasi penjumlahan,
operasi pengurangan, dan operasi perkalian bilangan bulat. Operasi pembagian bilangan bulat
merupakan operasi dasar dalam matematika yang harus dikuasai oleh siswa.
Operasi pembagian dapat didefinisikan sebagai pengurangan berulang. Secara matematis
ditulis sebagai a : b = x berarti a –b–b–b.... = 0 diperoleh b sebanyak x . Misal, 6 : 3 = ⁄ artinya
6 –3– 3 = 0 diperoleh 3 sebanyak 2, sehingga 6 : 3 = 2.
Operasi pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian. Jika sebuah bilangan a dibagi
bilangan b menghasilkan bilangan c (dilambangkan dengan a : b = c), maka konsep perkalian
yang terkait adalah c
b = a. Misal 6 : 3 = 2 karena 2
3 = 6. Operasi pembagian tidak
memenuhi sifat pertukaran, sifat pengelompokan, maupun sifat identitas.

3. Keping Napier
John Napier, seorang matematikawan abad ke-16 yang mengembangkan langkah-langkah
berhitung dengan Tulang/Keping. Di dalam bukunya, Rabdologia, menerangkan berhitung
dengan memindahkan keping–keping perhitungan pada papan catur dan untuk selanjutnya,
keping-keping tersebut disebut keping Napier. Keping Napier digunakan sebagai alat bantu
dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan operasi berhitung. Keping Napier
berupa bermacam–macam keping yang diberi garis diagonal. Berikut contoh keping untuk
Keping Napier.

Gambar 1. Keping Napier
Keping Napier terdiri atas batang indeks dan batang angka dari 0 sampai dengan 9. Pada
pelaksanaan berhitung dimungkinkan membutuhkan beberapa batang angka yang sama karena
bilangan yang akan dihitung muncul beberapa kali. Dengan demikian sebaiknya batang-batang
angka dibuat jangan hanya satu untuk setiap angka.
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4. Pemanfataan Keping Napier dalam Berhitung Pembagian
Bilangan Bulat
Pemanfaatan Keping Napier dalam operasi hitung lebih dikenal untuk menghitung operasi
perkalian. Mengingat pembagian merupakan invers dari perkalian maka Keping Napier juga
dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah pembagian. Dengan menggunakan Keping
Napier siswa tidak perlu menghafal perkalian bilangan 1 sampai dengan 9. Hal ini akan
berakibat pada siswa tidak terlalu dibebani dengan tugas yang membuat mereka jenuh yang
akhirnya beranggapan bahwa matematika itu sulit.
Langkah-langkah pemanfaatan Keping Napier dalam berhitung pembagian bilangan bulat
adalah menyiapkan batang indeks dan batang angka yang menunjukkan bilangan pembagi .
Susunlah batang indeks berada di sebelah kiri dan batang angkan di sebelah kanannya, setelah
tersusun proses berhitung pembagian bilangan bulat dapat dilakukan. Perhatikan contoh
berikut.
Hitunglah 3420768: 52 = ...
Langkah pertama
Siapkan batang indeks dan batang angka „2‰ dan „5‰ karena bilangan pembaginya 52. Lalu
susun batang indeks di sebelah kiri dan batang angka di sebelah kanan

Gambar 2. Langkah pertama berhitung pembagian dengan Keping Napier
Langkah kedua
Jumlahkan secara diagonal bilangan-bilangan ada pada setiap baris. Selanjutnya kolom yang
menunjukkan hasil penjumlahan tersebut disebut kolom hasil.
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Gambar 3. Langkah kedua berhitung pembagian dengan Keping Napier
Langkah ketiga
Untuk menentukan hasil pembagian 3420768 oleh 52, dimulai dari memilih 3 angka sebelah
kiri (nilai tempat terbesar) karena kolom hasil pada tiap baris terdiri dari 2 sampai dengan
3angka (gambar 3), yaitu 342. Carilah bilangan pada kolom hasil yang kurang dari atau sama
dengan 342. Diperoleh 312 pada baris 6 (kolom indeks). Tulis angka 6 di atas 3420768 sebagai
hasil pembagian. Selanjutnya 312 ditulis di bawah angka 342 dan lakukan pengurangan.

Gambar 4. Langkah ketiga berhitung pembagian dengan Keping Napier

Langkah keempat
Hasil pengurangan 342 oleh 312 sama dengan 30. Turunkan angka nol pada bilangan 3420768
sehingga 30 berubah menjadi 300. Carilah bilangan pada kolom hasil yang kurang dari atau
sama dengan 300. Diperoleh 260 pada baris 5 (kolom indeks). Tulis angka 5 di sebelah kanan
angka 6 (di atas 3420768) sebagai hasil pembagian. Selanjutnya 260 ditulis di bawah angka
300 dan lakukan pengurangan.
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Gambar 5. Langkah keempat berhitung pembagian dengan Keping Napier
Langkah kelima
Hasil pengurangan 300 oleh 260 sama dengan 40. Turunkan angka 7 pada bilangan 3420768
sehingga 40 berubah menjadi 407. Carilah bilangan pada kolom hasil yang kurang dari atau
sama dengan 407. Diperoleh 364 pada baris 7 (kolom indeks). Tulis angka 7 di sebelah kanan
angka 65 (di atas 3420768) sebagai hasil pembagian. Selanjutnya 364 ditulis di bawah angka
407 dan lakukan pengurangan.

Gambar 6. Langkah kelima berhitung pembagian dengan Keping Napier
Langkah keenam
Hasil pengurangan 407 oleh 364 sama dengan 43. Turunkan angka 6 pada bilangan 3420768
sehingga 43 berubah menjadi 436. Carilah bilangan pada kolom hasil yang kurang dari atau
sama dengan 436. Diperoleh 416 pada baris 8 (kolom indeks). Tulis angka 8 di sebelah kanan
angka 657 (di atas 3420768) sebagai hasil pembagian. Selanjutnya 416 ditulis di bawah angka
436 dan lakukan pengurangan.
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Gambar 7. Langkah keenam berhitung pembagian dengan Keping Napier
Langkah ketujuh
Hasil pengurangan 436 oleh 416 sama dengan 20. Turunkan angka 8 pada bilangan 3420768
sehingga 20 berubah menjadi 208. Carilah bilangan pada kolom hasil yang kurang dari atau
sama dengan 208. Diperoleh 208 pada baris 4 (kolom indeks). Tulis angka 8 di sebelah kanan
angka 6578 (di atas 3420768) sebagai hasil pembagian. Selanjutnya 208 ditulis di bawah
angka 208 dan lakukan pengurangan.

Gambar 8. Langkah ketujuh berhitung pembagian dengan Keping Napier
Hasil pengurangannya adalah nol. Sehingga proses berhitung pembagian 3420768 oleh 52
telah selesai dengan hasil 65784.
Dengan media Keping Napier, operasi pembagian bilangan bulat terasa lebih mudah. Siswa
tidak perlu lagi menghafal perkalian bilangan 1 sampai 9, akan tetapi mereka secara tidak
sadar akan merekam hasil perkalian bilangan yang tertera pada Keping Napier tersebut. Untuk
mencapai kemampuan mahir dalam berhitung operasi pembagian bilangan bulat, siswa harus
sering berlatih menyelesaikan soal operasi pembagian bilangan bulat.
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5. Kesimpulan dan Saran
Keping Napier dapat digunakan sebagai media pembelajaran materi operasi pembagian
bilangan bulat. Dengan adanya media pembelajaran, siswa akan terbantu untuk membangun
pemahaman dan menyimpannya pada memori jangka panjang. Siswa akan merasa lebih mudah
dalam belajar matematika dan angggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit
dapat berubah menjadi pelajaran yang menyenangkan.

Daftar Pustaka
Subanji, dkk. 2009. Matematika Kreatif. Malang. UM Press.
https://en.wikipedia.org/wiki/Napier’s_bones diakses 10 Juli 2015
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Napier.html diakses 10 Juli 2015
Wahyuni. 2015. Mengubah Paradigma Berfikir Matematika “dari Momok Menakutkan menjadi
Menarik dan Menyenangkan”.http://lpmp-aceh.com/download/download.php?fileId=89 diakses
8 Agustus 2015

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

399

PROFIL IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
MELALUI PROSES DAN HASIL BELAJAR MATERI
BANGUN DATAR MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW PADA
SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 SALAHUTU
Kasman Samin Kamsurya
SMP Negeri 3 Salahutu, Jl. Pandita Louw, Kab. Maluku Tengah; kasmankamsurya@yahoo.co.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil proses dan hasil belajar bangun
datar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas VII-1
SMP Negeri 3 Salahutu sesuai dengan kaidah kurikulum 2013. Implementasi Kurikulum
2013 mewajibkan guru menggunakan pendekatan kelompok dalam pembelajaran
sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap diri sendiri maupun
orang lain serta mampu memberikan pengalaman belajar bagi siswa, baik dalam ranah
sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Desain penelitian ini adalah pendekatan
kelompok asal dan ahli yang beranggotakan 4-5 orang siswa. Pada pertemuan pertama
dilakukan tes awal (pre tes). Saat pembelajaran observer mengamati aktifitas guru dan
siswa. Pada akhir pembelajaran dilakukan tes akhir bagi siswa. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif. Sampel penelitian adalah 30 siswa kelas VII-1 yang dipilih secara
acak (random). Variabel dalam penelitian ini adalah proses belajar berupa data nominal
atau kategori. Instrumen dalam penelitian ini adalah ranah afektif serta instrument tes
berupa soal uraian yang telah divalidasi. Pengumpulan data dilakukan sesuai langkah:
(a) persiapan, (b) pelaksanaan yakni : melaksanakan tes awal (pre tes), membentuk
kelompok, melaksanakan pembelajaran, pengamatan (observasi), dan tes akhir. Dari hasil
analisa data statistik disimpulkan: (1) Berdasarkan nilai aspek afektif siswa pertemuan
pertama sampai kelima dengan seting kooperatif tipe jigsaw terlihat profil proses belajar
siswa kelas VII-1 banyak berkualifikasi baik, sehingga secara umum profil proses belajar
siswa dikatakan baik. (2) Aktifitas guru pada pertemuan pertama (tes awal) sampai
kelima dikatakan baik (B) sehinggga secara umum disimpulkan bahwa aktifitas guru pada
pembelajaran materi bangun datar dikatakan baik. (3) Berdasarkan hasil tes terlihat ada
peningkatan hasil belajar siswa mulai tes pertama sampai tes kelima, sehingga secara
umum terlihat hasil belajar siswa cenderung meningkat.
Kata Kunci : Kurikulum 2013, Pembelajaran tipe jigsaw, Profil Proses dan Hasil Belajar

1. Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu matapelajaran yang sangat penting terutama materi bangun
datar. Diharapkan siswa dapat menguasai konsep bangun datar dengan baik sehingga dapat
menerapkanya dalam menyelsaikan masalah – masalah yang berkaitan dengan bangun datar.
Dalam kenyataanya siswa kelas VII-1 SMP Negeri 3 Salahutu masih belum dapat menguasai
konsep bangun datar dengan benar.
Penerapan Kurikulum 2013 di sekolah tanpa disertai usaha memperbaiki sistem pengajaran di
kelas, mustahil membawa perubahan berarti bagi peningkatan hasil belajar siswa. Salah satu
alternatif pembenahan terhadap proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa adalah dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif
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Model kooperatif Tipe Jigsaw digunakan karena metode ini dinilai sejalan dengan makna
kurikulum 2013 yakni pembelajaran berbasis kelompok dengan pendekatan saintifik serta
dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaranya sendiri maupun
pembelajaran orang lain. Model pembelajaran ini terpusat pada siswa (Student Centered
Instruction).
Banyak temuan yang menyatakan besarnya manfaat dari model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw, namun problemnya adalah „ Apakah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw layak
diterapkan dan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa di SMP?‰ Berdasarkan
hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul
„Profil Implementasi Kurikulum 2013 Melalui Proses Dan Hasil Belajar Materi Bangun Datar
Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri
3 Salahutu‰. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana profil implementasi kurikulum 2013 melalui proses
dan hasil belajar bangun datar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada
siswa kelas VII-1 SMP Negeri 3 Salahutu ?
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui profil implementasi kurikulum 2013 melalui
proses dan hasil belajar materi bangun datar menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Salahutu. Penelitian ini juga bermanfaat bagi
penulis, rekan – rekan guru, dan sekolah (pihak terkait) agar dapat menjadi pengalaman dalam
menerapkan model pembelajaran di kelas.

2. KAJIAN PUSTAKA
Belajar merupakan key term (istilah kunci) yang paling penting dalam pendidikan. Dapat
dikatakan bahwa tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Karena demikian
pentingnya belajar maka tidak heran bila masalah – masalah belajar terus menjadi kajian bagi
banyak ahli pendidikan. Belajar merupakan suatu kegiatan mental yang tidak dapat diamati
dari luar. Apa yang terjadi dalam diri seseorang tidak dapat diketahui secara langsung hanya
dengan mengamati orang tersebut. Hasil belajar akan dapat diamati jika seseorang menampakan
kemampuan yang telah diperoleh melalui belajar, karena itu berdasarkan perliaku yang
ditampilkan dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang telah belajar (Ratumanan,2004:1).
Tujuan belajar dapatlah diartikan sebagai kondisi yang terjadi setelah pebelajar (siswa) selesai
melakukan kegiatan belajar. Kondisi ini menjadi acuan apakah suatu kegiatan belajar berhasil
atau tidak. Artinya setelah belajar diharapkan terjadi perubahan dalam diri siswa, dari tidak
tahu menjadi tahu, dari tidak memahami menjadi memahami, dari tidak dapat melakukan
menjadi dapat melakukan, dari tidak terampil menjadi terampil dan sebagainya.
Menurut Slavin (Ratumanan,2003:69), dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja sama
dalam kelompok kecil dan saling membantu untuk mempelajari suatu materi. Setiap kelompok
biasanya terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan berbeda yakni tinggi, sedang, rendah. Jika
kondisi memungkinkan, dalam pembentukan kelompok hendaknya memperhatikan perbedaan
suku, budaya, dan jenis kelamin (Ratumanan, 2003:69). Aktifitas siswa dalam kelompok antara
lain mengikuti penjelasan guru secara aktif, bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok,
memberikan penjelasan kepada teman – temanya, mendorong kelompok untuk berpartisipasi,
aktif berdiskusi dan sebagainya. Dalam pembelajaran kooperatif penghargaan diberikan kepada
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kelompok. Ada beberapa tipe pembelajaran kooperatif yang digunakan dalam pembelajaran di
sekolah. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat mengaktifkan siswa adalah
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.
Menurut Elliot AronsonÊs (Ratumanan,2003:85), kooperatif jigsaw adalah pembelajaran yang
didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaranya sendiri
maupun pembelajaran orang lain. Menurut Arends (Ratumanan,2003: 85), saat penggunaan
kooperatif tipe jigsaw, dibentuk kelompok – kelompok heterogen beranggotakan empat sampai
lima orang siswa. Para anggota dari masing – masing kelompok asal bertemu (antar ahli)
guna mendiskusikan materi yang ditugaskan guru, kemudian mereka kembali ke kelompok
asal masing – masing untuk menjelaskan materi tersebut kepada teman-temanya. Kelihatanya
dalam pengorganisasian seperti ini memilki keterkaitan dengan penggunaan „tutor sebaya‰.
Arends (Ratumanan,2004:14) menggambarkan hubungan kelompok asal dan ahli sebagai
berikut.

Gambar 1 Ilustrasi Pengelompokan Tipe Jigsaw
Berdasarkan uraian di atas maka tahap pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat
disusun sebagai berikut:
1. Pembentukan kelompok yang heterogen dengan jumlah 4 -5 orang per kelompok.
2. Menentukan siswa yang mewakili kelompok asal diusahakan mempunyai kemampuan
lebih agar berfungsi sebagai tutor bagi teman-teman dalam kelompoknya.
3. Wakil dari setiap kelompok asal bergabung dalam kelompok ahli.
4.

Anggota kelompok ahli mendiskusikan materi yang diberikan guru.

5. Anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal masing-masing guna menjelaskan
materi yang telah didiskusikan di kelompok ahli, kepada teman-temanya di kelompok
asal.
6. Memberikan penghargaan kepada kelompok asal yang berhasil.
Dalam pembelajaran tipe jigsaw, penghargaan kepada anggota kelompok yang berprestasi
diberikan skor peningkatan individu. Menurut Slavin (Purmiassa, 2002: 109), terdapat tiga
tingkat penghargaan yang diberikan kepada kelompok yakni rata-rata skor 25 untuk kelompok
super, rata-rata skor 20 untuk kelompok hebat, dan rata-rata skor 15 untuk kelompok baik.
maka setiap anggota kelompok harus memiliki skor paling sedikit 10 point di atas skor dasar.
Berikut adalah tabel perhitungan nilai peningkatan dan tabel tingkat penghargaan kelompok
(Ratumanan,2004 :137).
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Tabel 2.1 Perhitungan Nilai Peningkatan
Skor Tes Akhir
Lebih dari 10 point di bawah skor awal
10 hingga 1 point di bawah skor awal
Skor awal hingga 10 point di atas skor awal
Lebih dari 10 point di atas skor awal
Nilai sempurna

Nilai Peningkatan
5
10
20
30
30

Tabel 2. 2 Tingkat Penghargaan Kelompok
Nilai Rata – Rata

Penghargaan

5 < x ≤15

Baik

15 < x ≤ 25

Hebat

25 < x ≤ 30

Super

Keterangan:
Nilai rata – rata kelompok adalah nilai rata – rata hasil tes siswa yang dihitung berdasarkan
kelompok asal masing – masing.
Materi pokok dalam penelitian ini adalah Bangun Datar yakni Segitiga dan Segi Empat
yang terdiri dari : Persegi panjang, Persegi, Trapesium, Jajargenjang, dan Segitiga. Menurut
Tutuhatunewa(2004: 28), salah satu faktor yang turut memberikan kontribusi terhadap
rendahnya kemampuan memahami konsep maupun kemampuan menyelesaikan soal-soal
matematika oleh siswa adalah faktor pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas maka dapat
dibuat hipotesis bahwa „Dengan implementasi kurikulum 2013 menggunakan model kooperatif
tipe jigsaw, kualitas dari proses dan hasil belajar siswa dapat meningkat secara bertahap‰.

3. Metodologi Penelitian
3.1 Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif karena data yang diperoleh dan
dianalisis merupakan data kuantitatif. Menurut Suryabrata (193: 18), ciri penelitian deskriptif
adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi –
situasi atau kejadian. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan proses dan hasil belajar dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Populasi dalam pnelitian ini adalah
siswa kelas VII SMP Negeri 3 Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tahun ajaran 2014/2015
berjumlah 168 orang yang terbagi menjadi 7 kelas. Sampelnya adalah kelas VII-1 dengan
jumlah 30 orang siswa yang dipilih secara acak (random).

3.2 Variabel dan Instrumen Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses belajar (data aktifitas guru dan
siswa) saat tes awal, (data aktifitas guru dan siswa saat kegiatan pembelajaran), dan data tes
akhir. Instrumen dalam penelitian ini adalah instrumen rana afektif untuk menilai aktifitas
guru dan siswa melalui pengamatan (observasi) serta instrument tes berupa soal uraian dan
telah melalui proses validasi.
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data
a. Langkah persiapan : Menyiapkan materi pertemuan pertama sampai kelima, RPP,
Soal tes, guru, observer, memilih kelas penelitian dan menentukan waktu pelaksanaan.
b. Langkah pelaksanaan : Melaksanakan tes awal (pre tes), membentuk 6 kelompok
asal terdiri 4-5 orang siswa, membentuk 5 kelompok ahli dengan materi yang berbeda.
melakukan tes akhir untuk masing-masing siswa.
Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara : melaksanakan tes awal (data hasil tes
awal), melaksanakan pembelajaran selama lima pertemuan (data aktifitas guru dan siswa
dalam pembelajaran selama lima pertemuan), serta data tes akhir (Data hasil tes akhir selama
lima pertemuan). Taraf penguasaan siswa terhadap materi bangun datar disajikan lewat tabel
dengan menggunakan pedoman penilaian acuan patokan menurut Arikunto (1993: 249),
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1

Kriteria Nilai Konversi

Nilai
8,0 - 10
6,6 – 7,9
5,6 – 6,5
4,0 – 5,5
0 – 3,9

Klasifikasi
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Gagal

Langkah Pengolahan
1. Memeriksa data hasil observasi aktifitas guru dan siswa mulai dari tes awal sampai
akhir pertemuan.
2. Memeriksa hasil tes siswa setiap akhir pertemuan.
3. Menghitung nilai rata – rata tiap kelompok dengan rumus :
(1)

fi

= frekuensi xi

n

= banyaknya subjek

xi

= nilai data

(Sudjana, 1998 : 132)

4. Menyajikan data hasil pengukuran sikap siswa dalam bentuk diagram.
5. Menyajikan data hasil pengukuran sikap guru dalam bentuk grafik.
6. Menyajikan nilai rata – rata tes dalam bentuk grafik.
7. Melakukan kajian terhadap hasil pada diagram, grafik sekaligus melakukan analisis.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Hasil Observasi Aktifitas Siswa
Aktifitas siswa yang dinilai yaitu menyangkut sikap dan minat. Data yang diperoleh saat
observasi dikelompokan menurut skala penilaian. Menurut Ratumanan (2003: 105), dalam
penskoran untuk aspek afektif pada umumnya digunakan skala Likert dengan rentang 0-4 atau
1-5. Mengacu pada pendapat tersebut maka penulis menggunakan skala Likert dengan rentang
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1-5 sehingga diperoleh skor maksimum 15 dan skor minimum 5. Dari hasil pengukuran aspek
aktifitas siswa diperoleh taraf penilaian sebagai berikut.
Tabel 4.1 Kualifikasi Taraf aktifitas Siswa Pada Tes Awal
Nilai
13-15
10-12
7-9
3-6

Kualifikasi
Sangat baik
Baik
Kurang
Sangat kurang

Frekuensi
2
11
16
1

Persentase
6,6%
36, 6%
53, 4%
3,4%

Pada Tabel 4.1 diketahui dari 30 siswa pada tes awal, setelah diamati aktifitas mereka, diperoleh
2 siswa (6,6%) sangat baik(SB), 11 siswa (36,6%) baik (B), 16 siswa (53,4%) kurang (K),
dan 1 siswa (3,4%) sangat kurang (SK). Hal ini akibat kurangnya motivasi siswa sehingga
mereka tidak serius mengikuti pembelajaran. Menurut Ratumanan (2004: 87), motivasi dapat
berperan dalam menyeleksi perbuatan siswa, apa yang harus dilakukan dan dikesampingkan.
Selanjutnya dilakukan observasi untuk menilai aktifitas siswa pada pembelajaran, mulai
pertemuan 1 – 5 sehinggga diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut :
Tabel 4. 2 Kualifikasi Taraf Aktifitas Siswa Pertemuan 1 – 5
Pert
1
2
3
4
5
Ratarata

SB
2
1
1
6

%
6,7
0
3,4
3,4
20

B
22
25
23
25
22

2

6,7

23,4

Kualifikasi
%
K
73,3
6
83,3
5
76,6
6
83,3
4
73,3
2
78

4,6

%
20
16,7
20
13,3
6,7

SK
-

%
0
0
0
0
0

15,3

-

0

Keterangan : SB =Sangat baik, B= Baik, K = Kurang, SK = Sangat kurang

4.2 Hasil Observasi Aktifitas Guru
Observasi dilakukan juga untuk menilai aktifitas guru pada tes awal (lampiran 6). Karena salah
satu factor yang turut mempengaruhi terciptanya suasanan kelas yang baik adalah factor guru
itu sendiri (Suryosubroto, 2002:164). Dari observasi yang dilakukan diperoleh hasil sebagai
berikut :
Tabel 4.3 Hasil Pengamatan Aktifitas Guru Pada Tes Awal
Skala Nilai
1
2
3
4
5

Sangat
Kurang
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik

1

2

4

4

Aktifitas ke 3 4 5 6

4
5

5

4

7

8

4
5

Frekuensi

Jumlah
Nilai

5
3

20
15
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Dari tabel 4.3 terlihat aktifitas ke 3, 4 dan 8 memperoleh nilai 5, ini berarti guru dapat
mengkoordinir siswa saat tes, membagi lembaran tes, memberi tanda bahwa tes dimulai
dan memberi instruksi bahwa tes telah selesai. Sedangkan pada aktifitas ke 1, 2, 5, 6 dan
7 memperoleh nilai 4 artinya guru kurang melakukan persiapan awal, memberi penjelasan
umum tidak lengkap, kurang mengontrol dan memotivasi siswa. Dengan frekuensi 5 serta
jumlah nilai 20, dapat diinterpretasikan bahwa aktifitas guru pada tes awal secara umum baik.
Selanjutnya pada pertemuan pertama (awal pembelajaran) dengan menggunakan Format
Observasi Aktifitas Guru (FOAG) dilakukan pengamatan untuk menilai aktifitas guru. Dari
lima kali pertemuan diperoleh hasil pengamatan aktifitas guru sebagai berikut.
Tabel 4.4 Hasil Pengamatan Aktifitas Guru Pertemuan 1 – 5

Pert

Aktifitas Ke 1
4
4
4
5
4

2
4
4
5
5
5

3
5
5
5
5
5

1
2
3
4
5
Rata4,2 4,6 5
Rata
Keterangan : Aktifitas ke –

4
4
5
5
5
5

5
4
4
4
4
4

6
4
4
5
5
5

7
4
4
4
4
5

8
4
4
4
4
4

9
4
4
4
4
4

10
5
5
5
3
5

11
4
4
4
4
4

12
4
5
4
5
5

4,8

4

4,6

4,2

4

4

4,6

4

4,6

Jumlah
Nilai
50
52
53
53
53
52,6

1. Mengorganisir siswa ke dalam kelompok asal
2. Mengorganisir siswa ke dalam kelompok ahli
3. Memberi penjelasan umum tentang pembelajaran tipe jigsaw.
4. Menyajikan alat, sumber dan perlengkapan belajar siswa
5. Mengkoordinir siswa untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok ahli sambil tetap
melakukan pengawasan.
6. Mengembalikan siswa ke kelompok asal.
7. Memberikan soal latihan untuk masing-masing kelompok asal dan memberikan mereka
kesempatan untuk berdiskusi.
8. Memberi motivasi bagi siswa.
9. Memilih secara acak kelompok yang akan menyelesaikan soal di depan kelas.
10. Meminta tanggapan dari kelompok lain serta mengarahkan kelompok yang belum
sempurna memberikan jawaban.
11. Memberikan pujian bagi kelompok yang menjawab benar.
12. Membimbing siswa merangkum materi.

4. 3 Hasil Belajar
Melalui tes awal diperoleh data nilai awal kelas VII-1 kemudian data itu digunakan sebagai
standar dalam menggambarkan profil hasil belajar bangun datar. Pada data nilai awal tercantum
nilai tertinggi siswa adalah 6,4 dan terendah 1, 2 sedangkan nilai rata-rata adalah 2,21. Berikut
adalah taraf penguasaan awal siswa kelas VII-1 terhadap materi bangun datar sebagai berikut.
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Tabel 4.5 Kualifikasi Taraf Awal Penguasaan Siswa kelas VII-1
Nilai
8,0 – 10
6,6 – 7,9
5,6 – 6,5
4,0 – 5,5
0 – 3,9

Kualifikasi
Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Gagal

Frekuensi
1
2
27

Persentase
0%
0%
3,4%
6,6 %
90 %

Pada tabel 4.5 diketahui dari 30 siswa kelas VII-1 setelah diukur kemampuan awalnya dalam
menyelesaikan soal materi bangun datar, diperoleh 1 siswa (3,4%) taraf penguasaan awalnya
cukup, 2 siswa (6,6%) kurang, dan 27 siswa (90%) gagal, sehingga secara umum dapat
disimpulkan bahwa taraf penguasaan awal siswa banyak mengalami kegagalan. Selanjutnya
melalui lima kali tes setelah pembelajaran dengan model kooperatif tipe jigsaw diperoleh data
nilai tes tiap pertemuan yang terinci secara lengkap. Sesuai data tersebut dibuat perhitungan
menggunakan rumus untuk menghitung nilai rata – rata tiap kelompok seperti pada tabel di
bawah ini.
Tabel 4.6 Nilai Rata – Rata Tiap Kelompok Tiap Tes
Kelompok
1
2
3
4
5
6
Rata-rata

Awal
2,30
2,60
2,40
3,00
2,40
1,47
2,36

Nilai Rata – Rata Tes Ke 1
2
3
4
6,80 6,17 6,95 6,37
4,90 5,55 7,55 7,15
5,70 6,65 6,40 7,45
5,30 6,17 7,22 5,72
5,50 6,55 6,42 7,32
4,94 6,24 7,04 7,10
5,52 6,22 6,93 6,85

5
7,47
8,05
7,37
7,10
7,97
7,00
7,49

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa :
1. Pada kelompok 1 nilai rata – rata menurun dari 6,80 menjadi 6,17, meningkat lagi menjadi
6,95, menurun lagi menjadi 6,37, meningkat lagi menjadi 7,47.
2. Pada kelompok 2, nilai rata – rata meningkat dari 4,90 menjadi 5,55, meningkat lagi
menjadi 7,55, kemudian menurun menjadi 7,15 dan meningkat menjadi 8,05.
3. Pada kelompok 3, nilai rata – rata meningkat dari 5,70 menjadi 6,65, menurun menjadi
6,40, meningkat lagi menjadi 7,45, dan menurun menjadi 7,37.
4. Pada kelompok 4, nilai rata – rata meningkat dari 5,30 menjadi 6,17, meningkat menjadi
7,22, menurun menjadi 5,72 dan meningkat lagi menjadi 7,10.
5. Pada kelompok 5, nilai rata – rata meningkat dari 5,50 menjadi 6,55, menurun menjadi
6,42, meningkat menjadi 7,32, dan meningkat menjadi 7,97.
6. Pada kelompok 6, nilai rata –rata meningkat dari 4,94, menjadi 6,24, meningkat menjadi
7,04, meningkat lagi menjadi 7,10, dan menurun menjadi 7,00.
Kemudian berdasarkan temuan, taraf penguasaan siswa kelas VII-1 untuk materi bangun datar
pada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.7 Kualifikasi Taraf Penguasaan Siswa Kelas VII-1 Tes 1 – 5
Kualifikasi
Tes
ke
BS
%
B
%
C
%
K
%
1
0
9
30
12
40
4
13,3
2
0
11
36,7
14
46,7
4
13,3
3
4
13,3
14
46,7
10
33,3
2
6,7
4
3
10
18
60
5
16,7
1
3,3
5
10
33,3
17
56,7
1
3,3
0
Keterangan : BS = Baik sekali, B= Baik, C= Cukup, K= Kurang, G = Gagal

G
5
1
3
2

%
16,7
3,3
0
10
6,7

4. 4 Pembahasan Hasil Belajar
Secara umum dapat dikatakan bahwa hasil tes awal siswa kelas VII-1 sebelum pembelajaran
materi bangun datar dengan model kooperatif tipe jigsaw tidak tuntas. Hal ini terlihat pada tabel
4.5 yakni dari 30 siswa peserta tes, terdapat 27 siswa (90%) gagal saat mengikuti tes tersebut.
Ini menandakan bahwa siswa belum memahami materi bangun datar sebelum pembelajaran
dilaksanakan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa :
1. Pada kelompok satu, nilai rata – rata tes pertama meningkat dari tes awal. Hal itu
menunjukan adanya interaksi serta motivasi dari anggota kelompok, saat mendiskusikan
materi pertemuan pertama sehingga siswa mampu menyelesakan soal dengan baik.
Keberhasilan anggota kelompok terlihat dari rata-rata sumbangan individu sebesar 30
dengan penghargaan super.
2. Pada kelompok dua nilai rata-rata tes pertama meningkat dari tes awal. Hal ini karena
anggota kelompok mampu menguasai materi pertemuan pertama sehingga siswa dapat
menyelesaikan soal dengan baik. Keberhasilan anggota kelompok terlihat dari rata-rata
sumbangan individu sebesar 27,5 dengan penghargaan super.
3. Pada kelompok tiga, nilai rata – rata tes pertama meningkat dari tes awal, hal ini karena
anggota kelompok dapat memahami materi pertemuan pertama sehingga mereka dapat
menyelesaikan soal dengan baik. Keberhasilan anggota kelompok terlihat dari rata-rata
sumbangan individu sebesar 30 dengan penghargaan super.
4. Pada kelompok empat, nilai rata – rata tes pertama meningkat dari tes awal, hal ini karena
anggota kelompok dapat memahami materi pertemuan pertama sehingga mereka dapat
menyelesaikan soal dengan baik. Keberhasilan anggota kelompok terlihat dari rata-rata
sumbangan individu sebesar 27,5 dengan penghargaan super.
5. Pada kelompok lima, nilai rata – rata tes pertama meningkat dari tes awal, hal ini karena
anggota kelompok dapat memahami materi pertemuan pertama sehingga mereka dapat
menyelesaikan soal dengan baik. Keberhasilan anggota kelompok terlihat dari rata-rata
sumbangan individu sebesar 30 dengan penghargaan super.
6. Pada kelompok enam, nilai rata – rata tes pertama meningkat dari tes awal, hal ini karena
anggota kelompok dapat memahami materi pertemuan pertama sehingga mereka dapat
menyelesaikan soal dengan baik. Keberhasilan anggota kelompok terlihat dari rata-rata
sumbangan individu sebesar 30 dengan penghargaan super.
Berdasarkan tabel 4.7 terlihat ada peningkatan nilai rata-rata tes pertama dari 2,36 menjadi
5,52 dengan taraf penguasaan siswa yang gagal yakni 5 siswa (16,7%). Ini menandakan
siswa kelas VII-1 memahami materi pertama melalui pembelajaran tipe jigsaw serta dapat
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menyelesaikan soal tes. Sedangkan untuk pertemuan kedua terlihat ada peningkatan nilai ratarata dari 5,52 menjadi 6,22 dengan taraf penguasaan siswa gagal yakni 1 siswa (3,3%).Hal
ini karena ada pengaruh penguasaan materi pertemuan pertama terhadap penguasaan siswa
di pertemuan kedua. Sebab menurut Susento (2002:90) tentang beberapa implikasi teori
Vygotsky mengenai wilayah perkembangan terdekat (WPT) bagi pembelajaran matematika
bahwa pelajaran matematika sekolah bersifat hirarkis, artinya bahan pelajaran tertentu didasari
oleh bahan lain yang dikuasai siswa sebelumnya. Pada tes ketiga juga terjadi peningkatan nilai
rata – rata dari 6,22 menjadi 6,93 dan siswa tidak ada yang gagal. Hal ini menandakan siswa
mampu menguasai materi pertemuan ketiga dengan baik. Pada pertemuan keempat terjadi
penurunan nilai rata-rata dari 6,93 menjadi 6,85 dengan taraf penguasaan siswa gagal sebanyak
3 siswa (10%), hal ini karena pada materi melukis segitiga lebih menekankan pada ketrampilan
siswa khususnya melukis yang sangat kurang dimiliki siswa sejak di SD sehingga berdampak
pada lemahnya ketrampilan siswa di SMP. Menurut Latuhamallo (dalam Warella,2004:107),
lemahnya pengetahuan dasar matematika di SMA kelas 1 akibat dari lemahnya pengetahuan
dasar matematika di SMP maupun di SD. Pada pertemuan kelima terjadi peningkatan nilai dari
6,85 menjadi 7,49 dengan taraf penguasaan siswa gagal 2 siswa (6,7%), hal ini karena siswa
menguasai materi pertemuan kelima sehingga dapat menyelesaikan soal dengan baik. Pada tes
pertama sampai kelima terjadi penambahan taraf penguasaan siswa karena adanya interaksi
sosial antar siswa dalam pembelajaran, yang menurut Vygotsky (dalam Susento,2002:89) di
sebut wilayah perkembangan terdekat (WPT). Menurut Taylor (dalam Susento,2002:89) WPT
didefinisikan sebagai jarak antara taraf perkembangan aktual seperti nampak dalam pemecahan
masalah secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial seperti pemecahan masalah orang
dewasa atau bekerja dengan teman sebaya yang mampu sehingga turut memberikan dukungan
bagi pentingnya pembelajaran matematika secara kolaboratif.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan nilai aspek aktifitas siswa pada pertemuan pertama sampai kelima dalam
pembelajaran materi bangun datar dengan seting kooperatif tipe jigsaw, terlihat bahwa
profil proses belajar siswa banyak berkualifikasi baik. Sehingga secara umum profil proses
belajar siswa pada pembelajaran dengan tipe jigsaw dikatakan baik.
2. Aktififitas guru pada pertemuan pertama (tes awal) berada pada level baik kemudian
pada pertemuan kedua juga baik, pada pertemuan ketiga aktifitas guru juga baik, pada
pertemuan keempat juga baik, dan pada pertemuan kelima sangat baik. Secara umum
aktifitas guru pada pembelajaran materi bangun datar dikatakan baik.
3. Berdasarkan hasil pekerjaan siswa dapat terlihat ada peningkatan hasil belajar dari tes
pertama sampai ketiga, kemudian menurun pada tes keempat, kemudian meningkat lagi
pada tes kelima.
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni :
1. Dalam pemilihan model pembelajaran, guru harus mempertimbangkan model pembelajaran
yang dapat memunculkan kreatifitas siswa sehingga materi yang diberikan guru dapat
dikelola oleh siswa, diserap serta dapat bertahan lama dalam ingatan. (memori) siswa.
2. Dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, terutama saat membuat
RPP, aspek kecakapan hidup siswa harus diperhatikan agar siswa lebih berperan dalam
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kegiatan pembelajaran. Pada setiap pembelajaran di kelas, diperlukan sikap baik dari guru
maupun siswa agar terbina hubungan yang baik.
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REMEDIAL TEACHING BERBASIS JURNAL (RBJ)
UNTUK MENINGKATKAN KETUNTASAN BELAJAR
DAN KARAKTER SISWA
Khasanan
SMP N 1 Ngadirejo, Demangan Ngadirejo, Temanggung; nnndesit@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan ketuntasan belajar dan
karakter siswa. Penelitian menggunakan metode kajian hasil penelitian tindakan kelas
tentang Remedial Teaching. Tiga kegiatan penting dalam Remedial Teaching Berbasis
Journal(RBJ) adalah identifikasi dan analisis kesulitan belajar, implementasi, dan
evaluasi. Tahap identifikasi dan analisis kesulitan belajar meliputi kegiatan tes diagnostik,
analisis hasil tes diagnostik, analisis journal harian, dan rekomendasi jenis kegiatan
remedial. Tahap implementasi merupakan tahap pelaksanaan kegiatan remedial teaching
yang disesuaiakan dengan rekomendasi bentuk dan jenis kegiatan remedial.Tahap
evaluasi terdiri dari evaluasi pengetahuandan evaluasi sikap.Ketuntasan siswa dalam
tahap evaluasi disesuaiakan dengan KKM sekolah yaitu 75.Jurnal merujuk pada istilah
kumpulan catatan tentang siswa dalam kegiatan pembelajaran atau di luar pembelajaran
yang bisa diakses oleh siswa.Peran guru dalamRBJ adalah menciptakan kondisi siswa,
merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatandan mengevaluasi kegiatan. Dari hasil
penelitianterhadap siswa yang mengikuti kegiatan remedial teachingdiperoleh bahwa
90% siswa mencapai nilai KKM, 90% siswa mengalami peningkatan sikap disiplin, 70%
siswamengalami peningkatan sikap percaya diri, dan 80% siswa mengalami peningkatan
rasa ingin tahu. Remedial teaching berbasis journal dapat meningkatkan ketuntasan
belajar dan karakter siswa.
Kata Kunci— Remedial Teaching, Jurnal, Ketuntasan Belajar, Karakter

1. Pendahuluan
Pembelajaran merupakan proses interaksi antar pserta didik, antara peserta didik dengan tenaga
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Permendikbud No 103 Tahun
2014).Pembelajaran akan bermakna jika dalam interaksi tersebut terjadi proses mengkontruksi
pengetahuan yang didalamnya siswa memahami pengalaman-pengalaman mereka (Anderson
& Krathwohl, 2010).Karena itu diperlukan suatu rancangan dan pendekatanyang memuat
serangkaian kegiatan yang melibatkan ketiga komponen tersebut dalam rangka mencapai
sasaran dan tujuan pembelajaran.
Kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
Dalam kegiatan penilaian hasil pengukuran yang diperoleh melalui alat evaluasi dibandingkan
dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh interpretasi kualitatif terhadap hasil pengukuran.
Dengan demikian, tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembelajaran dapat diketahui
melalui kegiatan penilaian.
Dalam kegiatan penilaian, meskipun pembelajaran telah dirancang secara matang dengan
mempertimbangkan berbagai macam faktor, tetap saja dijumpai adanya peserta didik yang
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tidak atau belum mampu mencapai kompetensi yang diharapkan.Hal ini ini ditandai dengan
hasil pengukuran yang lebih rendah dari kriteria yang telah ditentukan. Menurut Muchtar
(2008), ketidakmampuan peserta didik mencapai kompetensi disebabkan oleh perbedaan
budaya dan individu yang dimiliki oleh peserta didik. Perbedaan tersebut mempengaruhi sikap
dan gaya siswa dalam belajar yang berdampak pula pada perbedaan minat, motivasi siswa
dalam pembelajaran.
Kegiatan penilaian yang dianut dalam kurikulum 2013 adalah penialain acuan patokan
yang ditandai dengan penentuan kriteria ketuntasan minimal yang berfungsi sebagaikriteria
yang harus dicapai oleh setiap peserta didik dalam mempelajari suatu kompetensi dasar
tertentu.Kegiatan ini dilandasi oleh konsep belajar tuntas (mastery learning) dalam kegiatan
pembelajaran.
Konsep belajar tuntas secara tegas dituangkan dalam Permendikbud No 66 tahun 2013 tentang
standar penilaian yang dinyatakan bahwa pendekatan penilian menggunakan penilaian acuan
kriteria (PAK) yang merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria
ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan ketuntasan belajar minimal yang ditentukan
oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan
dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Konsep belajar tuntas juga dikuatkan
dengan diterbitkannya Permendibud no 81A tahun 2014 tentang implementasi kurikulum; yang
menyatakan bahwa „untuk kompetensi pada kategori pengetahuan dan keterampilan (KI-3 dan
KI-4), peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya, sebelum mampu
menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik‰.Belajar tuntas
berasumsi bahwa peserta didik dapat belajar apapun, hanya waktu yang dibutuhkan yang
berbeda. Peserta didik yang belajar lambat perlu waktu lebih lama untuk materi yang sama,
dibandingkan peserta didik pada umumnya. Dengan redaksi berbeda, pasal 8 Permendikbud no
104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik menyebutkan bahwa ketuntasan
belajar merupakan tingkat minimal pencapaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan meliputi
ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan dalam konteks kurun waktu belajar.
Dalam praktek nyata, kegiatan pembelajaran tidak selalu berjalan sesuai dengan rancangan
yang telah ditentukan.Dalam ranah pengetahuan beberapa peserta didik berhasil mencapai
atau bahkan melampaui KKM yang telah ditentukan, sementara sebagian lainnya tidak bisa
mencapainya.Demikian halnya dengan aspek sikap dan ketrampilan.Beberapa siswa memiliki
sikap positif yang menonjol tetapi memiliki tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang kurang.
Sebaliknya, dijumpai beberapa siswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan positif tetapi
memiliki karakter yang kurang baik.
Berbagai keragaman sikap, pengetahuan, dan ketrampilan tersebut merupakan fenomena yang
bisa dimanfaatkan secara positif dalam kegiatan pembelajaran.Karena itu diperlukan media
dan instrumen yang dapat merekam fenomena tersebut secara berkesinambungan dalam
rangka menumbuh kembangkan potensi peserta didik.Salah satu media dan instrumen yang
bisa dimanfaatkan adalah penulisaan jurnal sikap, pengetahuan, dan ketrampilan siswa.
Melalui penulisan jurnal, sikap dan prilaku positif peserta didik bisa terus dipantau
perkembngannya.Sikap-sikap negatif yang terekam dalam jurnal bisa menjadi bahan kajian
tentang penyebab dan alternatif solusinya.Kegagalan siswa dalam kegiatan pembelajaran
pun bisa distuangkan dalam jurnal.Dengan demikian, jurnal pun bisa dimanfaatkan untuk
memantau kegaiatan pembelajaran remedial dan pengeyaan.
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Dalam lampiran Permendikbud No 104 Tahun 2013 disebutkan bahwa Penilaian Hasil Belajar
oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan
mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dalam
kegiatan penilaian, peserta didik yang belum mencapai kriteria, diberi kesempatan mengikuti
kegiatan pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu kegiatan penilaian baik secara
individual, kelompok, atau kelas.
Dari pemantauan jurnal kegiatan pembelajaran matematika pada tahun 2013/2014 diperoleh
informasi bahwa materi bentuk aljabar merupakan materi sulit. Dari 32 siswa kelas VIIID
yang mengikuti ulangan bentuk aljabar rata-ratanya kurang dari 75. Hal ini juga dialami oleh
siswa kelas VIIID tahun 2014/2015 yang ternyata dari 32 siswa yang mengikuti ulangan
harian bentuk aljabar masih ada 10 siswa yang belum mencapai KKM. Dari catatan jurnal
10 siswa tersebut juga memiliki kedisiplinan, rasa ingin tahu, dan rasa percaya diri yang
rendah. Indikasinya setiap kali ada tugas terstruktur siswa tersebut lebih cenderung terlambat
menyelesaiakn dan bahkan sebagian siswa tidak mengumpulkan tugas.
Dari 10 siswa tersebut, juga memiliki rasa ingin tahu dan percaya diri yang rendah. Hal ini
terungkap dalam angket diskusi kelompok materi bentuk aljabar, 9 dari 10 siswa tersebut
mengaku tidak berani tampil dan tidak berani mempresentasikan materi dihadapan rekan
kelasnya. Dari jurnal kegiatan kelompok diskusi, ada sedikitnya 4 dari 10 siswa lebih banyak
tidak peduli dengan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok. Keempat siswa lebih memilih
diam, dan ada indikasi tidak mau mencari informasi kepada rekan atau dari sumber lain yang
dipelrukan bagi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. dalam diskusi kelompok.
Dengan demikian 10 siswa yang belum mencapai ketuntasan menjadikan ketuntasan klasikal
kelas dalam ulangan harian bentuk aljabar belum tercapai. Akan tetapi 22 dari 32 siswa yang
telah mencapai KKM menolak untuk dilakukan kegiatan remedial klasikal secara klasikal,
karena mereka memiliki nilai lebih dari KKM. Untuk itu diperlukan kegiatan remedial yang
bisa menampung dua kelompok aspirasi siswa, yaitu kegiatan remedial yang dilaksankan di
luar pembelajaran dengan memanfaatkan jurnal kegiatan remedial sebagai alat kontrol utama
bagi pelaksanaan remedial.
ApakahRemedial Teaching Berbasis Jurnal dapat meningkatkan ketuntasan belajar dan
karakter siswa?Tulisan ini akan mengupas kegiatan remedial berbasis jurnal yang bisa dijadikan
sebagai referensi alternatif melaksanakan kegiatan tindak lanjut evaluasi pembelajaran yang
bisa diterapkan dalam mendukung implementasi kurikulum 2013.

2. Remedial Teaching (Pembelajaran Remedial).
Pembelajaran remedialmerupakan kegiatan pmbelajaran yang dilakukan untuk
mengidentifikasi jenis-jenis dan sifat-sifat kesulitan belajar, menemukan faktor-faktor
penyebab dan mengupayakan alternatif-alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar baik
dengan cara pencegahan dan penyembuhan, berdasarkan data dan informasi yang lengkap
(Mukhtar, 2008). Hal ini sesuai dengan istilah remedial yang berasal dari kata remedy yang
berarti memperbaiki, mengobati, atau menolong.
Kegiatan remedial selalu diawali melalui tahap diagnosa secara menyeluruh terhadap penyebab
kegagalan siswa dalam mencapai kriteria ketuntasan yang ditentukan.Diagnosa tersebut
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dilakukan melalui kegiatan pre test dan post test, test diagnostik, uji petik, test formatif, dan
pengamatan secara kontinyu yang dituangkan dalam bentuk jurnal. Melalui pre test dan post
test dapat diketahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap substansi materi pelajaran pada
aspek pengetahuan. Tes diagnostik dapat mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga
hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan
yang tepat dan sesuai dengan kelemahan yang dimiliki siswa (Depdiknas, 2007).Paksanaaan
tes diagnostik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi berdasarkan analisis guru. Waktu
pelaksanaan tes diagnostik antara lainmemasuki pembahasan kompetensi dasar (KD) tertentu,
di tengah pembelajaran KD tertentu, atau setelah test formatif.
Menurut Abdul Majid (2014), pelaksanaan program remedial dapat dilakukan melalui 2 cara:
pertama, pemberian bimbingan secara khusus dan perorangan bagi siswa yang mengalami
kesulitan dalam penguasaan KD tertentu. Kedua, pemberian tugas-tugas atau perlakuan secara
khusus yang sifatnya penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran reguler.

3.

Jurnal

Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru atau tenaga kependidikan di lingkungan
sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran
mata pelajaran (Permendikbud No 103 Tahun 2014). Catatan tersebut bisa merekam tentang
beberapa siswa yang kurang memiliki memiliki pengetahuan prasarat yang diperoleh melalui
tes diagnostik, beberapa siswa yang belum atau sudah berhasil dalam post test, nama siswa
yang belum dan sudah mencapai ketuntasan dalam test formatif.Catatan bisa juga berisi
tentang informasi perilaku siswa berdasarkan informasi dari siswa lainnya.

4.

Ketuntasan Belajar

Ketuntasan Belajar merujuk pada konsep belajar tuntas yang menggunakan pendekatan
penilaian acuan patokan pada setiap kompetensi dasar (Abdul Madjid, 2013). Penentuan
batas pencapaian ketuntasan minimal ditentukan oleh sekolah melalui rapat dewan guru yang
didahului oleh diskusi kelompok oleh guru-guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajaran
sejenis. Ketuntasan belajar ditentukan dengan mempertimbangkan intake siswa, daya dukung,
dan kompleksitas materi. KKM mapel matematika SMP N 1 Ngadirejo adalah 75%.

5.

Karakter

Menurut Muchlas Samani (2012) karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang
khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat,
bangsa, dan negara. Karakter dalam makalah ini terbatas pada karakter 3 karakter siswa dalam
pembelajaran yaitu berani disiplin, percaya diri, dan rasa ingin tahu.

6.

Remedial Teaching Berbasis Jurnal (RTJ).

Remedial Teaching berbasis jurnal adalah remedial teaching yang memanfaatkan jurnal
sebagai acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran remedial.
Tahap-tahap yang ditempuh dalam RTJ adalah sebagai berikut:pertama, Identifikasi dan
analisis kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari
proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau
tulisan. Gangguna tersebut menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir,
berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan menghitung (USEU dalam Muchtar, 2008).
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Identifikasi kesulitan belajar juga diperoleh melalui kegiatan tes diagnostik. Melalui tes
diagnostik peserta didik bisa direkam tingkat penguasaan secara detil pengetahuan prasarat
maupun pengetahuan dasar yang diperlukan untuk mempelajari suatu kompetensi dasar.
Hasil analisis tes diagnostik bisa dijadikan rujukan penentuan jenis kegiatan remedial yang
diperlukan oleh peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar.Langkah selanjutnya
adalah menganalisis jurnal yang diarahkan untuk mengetahui informasi detil tentang faktorfaktor penyebab ketdak tuntasan peserta didik. Hasil analisis jurnal dan tes diagnostik
selanjutnya dijadikan sebagai rujukan untuk membuat rekomendasi penyusunan rencana
kegiatanremedial teaching. Rencana kegiatan tersebut memuat jumlah peserta didik, pelaksana
kegiatan, langkah-langkah, tempat, metode disesuaikan dengan jenis dan kegiatan remedial
yang akan dilakukan.Kedua, Implementasi kegiatan remedial. Remedial teaching pada aspek
pengetahuan dilaksanakan setelah peserta didik mengikuti kegiatan test formatif. Kegiatan
implementasi remedial teaching dapat berupa: 1) penjelasan ulang oleh guru; 2)penggunaan
alat peraga oleh guru; 3) studi kelompok, tutor sebaya; (4) pemberian tugas; (5) bimbingan lain
oleh guru BP atau wali kelas.
Ketiga, tahap Evaluasi.Kegiatan evaluasi remedial teaching meliputi evaluasi terhadap siswa
yang mengikuti remedial teaching dan evaluasi pelaksanan kegiatan pembelajaran remedial.
Ealuasi terhadap siswa meliputi kegiatan penilaian peserta didik setelah mengikuti remedial
teaching. Melalui kegiatan evaluasi akan diperoleh informasi siswa ketuntasan siswa setelah
mengikuti kegiatan remedial. Evaluasi pelaksanaan berupa kegiatan untuk melakukan refleksi
yang dilakukan setelah tahap implementasi.
Tabel 1: Tahap-tahap Pembelajaran Remedial
Identifikasi Dan Analisis
Kesulitan Belajar
1. Tes diagnostik
2. Analisis Tes
Diagnostik
3. Analisis Jurnal
Harian
4. Rekomendasi metode
dan jenis remedial
teaching

Implementasi
1. Implementasi sesuai
rekomendasi
2. Pemantauan dan
perekaman kegiatan
remedial teaching
pada jurnal.

Evaluasi
1. Evaluasi terhadap
peserta remedial
(ranah pengetahuan
dan sikap).
2. Evaluasi desain
remedial

3. Kajian Hasil Penelitian
Dari kajian hasil penelitian tindakan kelas Remedial Teaching Berbasis Jurnal terhadap siswa
kelas VIIID SMP N 1 Ngadirejo tahun ajaran 2014/2015 pada materi Bentuk Aljabar, yang
dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil sebagai berikut:
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Kategori
NO

Aspek
sikap

SIKLUS

2

Disiplin

Percaya
Diri

3

Baik

Persen

N

Persen

n

Persen

4

40%

5

50%

1

10%

II

0%

2

20%

2

20%

III

0%

0%

1

10%

Sangat Baik
n

∑ pst
didik

Persen
0%

10

6

60%

10

9

90%

10

0%

10

I

6

60%

3

30%

1

10%

II

3

30%

5

50%

1

10%

1

10%

10

0%

2

20%

1

10%

7

70%

10

40%

5

50%

1

10%

0%

10

II

0%

2

20%

2

20%

6

60%

10

III

0%

0%

1

10%

9

90%

10

III
Rasa
Ingin
Tahu

Cukup

n
I
1

Kurang

I

4

Peningkatan
1 ke
2

2 ke
3

1 ke
3

70%

20%

90%

10%

60%

70%

70%

20%

90%

Pada aspek pengetahuan, kriteria pengetahuan baik jika siswa telah mencapai atau melampaui
kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran matematika yaitu 75.
Tabel 3. Pencapaian kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada tiap siklus
No
1
2
3

Aspek Pengetahuan
Rata-rata skor 10 siswa
Banyaknya siswa yang mencapai atau
melampaui KKM
Persentase jumlah siswa yang melampaui KKM

Siklus I

Siklus II

Siklus III

74

78

80

7

8

9

70%

80%

90%

Dari hasil pengamatan terhadap 10 siswa yang mengikuti kegiatan remedial teaching pada
siklus I dan II diperoleh informasi bahwa pada siklus 1 jumlah siswa yang bisa mengumpulkan
tugas sebelum batas waktu yang ditentukan ada 1 siswa. Selebihnya 9 siswa mengumpulkan
tugas dengan kategori cukup atau kurang. Pada siklus II jumlah siswa yang memiliki kategori
disiplin baik atau sangat baik dalam mengumpulkan tugas bertambah menjadi 8 orang. Ini
berarti bahwa dari siklus 1 dan 2 terjadi peningkatan karakter disiplin sebesar 70%.
Pada siklus II dan III terjadi peningkatan karakter disiplin siswa peserta remedial sebesar 20%.
Peningkatan ini terjadi karena pada siklus II jumlah siswa yang berada pada kategori baik atau
sangat baik pada aspek disiplin meningkat dari 8 siswa menjadi 10 siswa. Dengan kata lain
pada siklus 3 semua siswa peserta remidi memiliki tingkat disiplin kategori baik atau sangat
baik.
Ditinjau dari perubahan sikap disiplin pada siklus I dan III, jumlah siswa dengan karakter
disiplin baik atau sangat baik mengalami peningkatan dari 1 siswa menjadi 10 siswa.Hal ini
berarti telah terjadi peningkatan karakter disiplin siswa sebesar 90%.
Pada aspek karakter percaya diri siswa pada siklus I dan II mengalami perubahan sebesar 10%.
Pada siklus II dan III terjadi peningkatan karakter percaya diri sebesar 60%, untuk siklus I dan
III peningkatan karakter percaya diri meningkat 70%.
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Dari tabel juga diperoleh informasi bahwa peningkatan karakter rasa ingin tahu pada siklus
I-II, II-III, dan I-III masing masing 70%, 20%, dan 90%.
Sedangkan pada ranah pengetahuan pada masing-masing siklus secara berurutan dari siklus
I, II, dan III selalu mengalami peningkatan jumlah siswa mencapai atau melampaui kriteria
ketuntasan minimal 75%.Pada siklus I, II, dan III jumlah siswa yang mencapai ketuntasan
sebesar 70%, 80, dan 90%.

4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan kajian teori dan kajian penelitian tentang Remedial Teaching berbasis Jurnal pada
siswa kelas VIII SMP N 1 Ngadirejo Tahun 2014/2015materi Bentuk Aljabar diperoleh tiga
kesimpulan utama. Pertama, kegiatan remedial teaching berbasis jurnal dapat meningkatkan
ketuntasan belajar siswa.Kedua, remedial teaching berbasis jurnal dapat meningkatkan
karakter siswa. Ketiga, remedial teaching berbasis jurnal dapat menjadi salah satu alternatif
pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran.
Bagi guru yang akan menerapkan Remedial Teaching Berbasis Jurnal disarankan untuk
mengembangkan instrumen penilaian autentik terutama ranah ketrampilan, sehingga kegiatan
remedial bisa lebih komprehensif.
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REKREASI MATEMATIKA DENGAN TEKNIK KOLASE
UNTUK KESEBANGUNAN BANGUN DATAR
Lailatul Masfufah1), Supriyatno widodo2)
MTsN Grabag, jl kh syiroj grabag, Magelang; masfufah.zaitin61@gmail.com
MTsN Ngablak, jl Mangli km 0 Ngablak, Magelang; supriyatnowidodo@gmail.com
1)

2)

Abstrak. kolase kaya akan unsur pendidikan untuk perkembangan otak karena dengan
kolase dapat melatih untuk berkreasi, mengenal bentuk geometris serta melatih
kemampuan motorik halus. Teknik ini menyarankan penempelan bangun datar yang
sebangun dalam berbagai variasi sehingga dapat menerampilkan pemahaman konsep
pasangan sisi- sisi bersesuaian yang sebanding pada materi kesebangunan. Teknik ini
sangat sederhana namun menyenangkan dan layak dipertimbangkan sebagai metode
alternatif dalam pembelajaran kesebangun.
Kata Kunci. Rekreasi matematika, Teknik kolase, Kesebangunan, bangun datar

1. Pendahuluan
Salah satu hambatan yang dialami siswa dalam belajar matematika adalah lemahnya
pemahaman akan hal-hal yang bersifat abstrak. Rekreasi matematika merupakan kegiatan
yang bersifat menyenangkan untuk membangkitkan minat siswa mempelajari dan memahami
konsep matematika yang abstrak tersebut hingga tampak nyata. Salah satu diantaranya
pembelajaran dengan teknik kolase yaitu seni menempel potongan-potongan kertas sehingga
membentuk sebuah rancangan atau desain tertentu. Kolase kaya akan unsur pendidikan untuk
perkembangan otak karena dengan kolase dapat melatih untuk berkreasi, mengenal bentuk
geometris serta melatih kemampuan motorik halus.
Asumsi inilah yang melatar belakangi pembelajaran melalui rekreasi matematika dengan teknik
kolase untuk kesebangunan bangun datar. Teknik kolase yang diterapkan dalam kesebangunan
adalah menempel pasangan bangun datar yang sebangun dalam berbagai variasi. Berbagai
variasi yang diperoleh dalam menempel pasangan bangun datar yang sebangun ini diharapkan
mampu menerampilkan pemahaman konsep pasangan sisi - sisi bersesuaian yang sebanding
sehingga siswa dapat menyelesaikan soal kesebangunan beserta aplikasi yang berkaitan dengan
pemecahan masalah kesebangunan dalam kehidupan meskipun dalam berbagai bentuk variasi.

2. Landasan Teori
2.1 Rekreasi Matematika
Salah satu tujuan mata pelajaran matematika diberikan di SMP/MTs adalah agar siswa
memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa
ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap teliti, ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah. Suatu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
mengembangkan kegiatan rekreasi matematika. Rekreasi matematika adalah kegiatan yang
bersifat menyenangkan untuk membangkitkan minat siswa mempelajari dan memahami
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konsep matematika. Kegiatan tersebut dapat berupa mengkaji latar belakang sejarah baik dari
penemuan konsep maupun penemu konsep tersebut, memberikan fakta - fakta menarik suatu
konsep serta mengkaji aplikasi matematika.

2.2 Teknik Kolase
Kolase yang dalam bahasa Inggris disebut ÂcollageÊ berasal dari kata ÂcollerÊ dalam bahasa
Perancis yang berarti ÂmerekatÊ. Teknik kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari
berbagai bahan, seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempel pada
permukaan gambar.
Seni kolase berlawanan sifatnya dengan seni lukis, pahat atau cetak di mana karya yang
dihasilkan tidak lagi memperlihatkan bentuk asal material yang dipakai. Dalam seni kolase
bentuk asli dari material yang digunakan harus tetap terlihat. Material tersebut harus masih
dapat dikenali bentuk aslinya walau sudah dirakit menjadi satu kesatuan.
Teknik kolase kaya akan unsur pendidikan untuk perkembangan otak karena dengan kolase
dapat melatih anak untuk berkreasi, mengenal bentuk geometris serta melatih kemampuan
motorik halus.Teknik kolase yang diterapkan dalam kesebangunan pada bangun datar adalah
menempel berbagai bentuk bangun datar yang sebangun kedalam berbagai macam variasi.

2.3 Kesebangunan
Dua bangun datar atau lebih disebut sebangun jika sudut sudut yang bersesuaian sama besar
dan sisi- sisi yang bersesuaian sebanding. Dengan kata lain dua bangun datar atau lebih disebut
sebangun jika bentuknya sama meskipun ukurannya berbeda. Jika dua atau lebih bangun datar
mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dan mempunyai sudut yang bersesuaian sama besar
maka bangun datar tersebut kongruen.

2.4 Bangun Datar
Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang memiliki unsur titik dan garis. Jenis bangun
datar bermacam-macam, antara lain persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium,
layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran serta segi-n dengan n bilangan bulat positiv, n º 3.
Persegi Panjang, yaitu bangun datar yang mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang, dan
memiliki empat buah titik sudut siku-siku.Persegi, yaitu persegi panjang yang semua sisinya
sama panjang.Segitiga, yaitu bangun datar yang terbentuk oleh tiga buah titik yang tidak segaris
yang dihubungkan dengan ruas garis. Adapun macam macam segitiga meliputi: segitiga sama
sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga lancip dan segitiga tumpul. Jajar Genjang,
yaitu segi empat yangmemiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang.Trapesium,
yaitu segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Layang-layang, yaitu segi
empat yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal lainnya. Belah
Ketupat, yaitu segi empat yang semua sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya saling
berpotongan tegak lurus. Lingkaran, yaitu bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua
titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. jarak tersebut
biasanya dinamakan r, atau radius, atau jari-jari.Segi-n adalah bangun datar yang mempunyai
n titik sudut dan n sisi yang menghubungkan titik sudut – titik sudut tersebut dengan tidak
saling berpotongan satu sama lain.
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3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang dilakukan terhadap 32 siswa kelas IX MTs
Negeri Grabag Kabupaten Magelang menggunakan model penelitian tindakan Kemmis dan
Taggart yang dilakukan dalam tiga siklus. Analisis data yang digunakan adalah analisis data
kuantitatif diskriptif. Analisis data ini dilakukan untuk menganalisa sejauh mana rekreasi
matematika dengan teknik kolase pada kesebangunan dapat meningkatkan pemahaman
konsep, kemampuan menyelesaikan soal, dan kemampuan mengaplikasikan konsep dalam
pemecahan masalah.

4. Analisis Data dan Hasil penelitian
4.1 Analisis Data Penelitian Persiklus
Menurut kemmis dan taggart penelitian tindakan dapat dipandang sebagai suatu siklus spiral
dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi.
1. Siklus Pertama
a.

Penyusunan Perencanaan Tindakan
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini meliputi : penyusunan RPP (rencana
pelaksanaan pembelajaran), menyusun instrumen penelitian yang berupa media
pembelajaran dan soal – soal terkait dengan kesebangunan pada bangun datar.

b. Pelaksanaan Tindakan
Pada pelaksanaan kegiatan, siswa diarahkan untuk membuat berbagai ukuran persegi
panjang yang sebangun menggunakan kertas asturo. Kemudian persegi panjang
tersebut secara berpasangan ditempelkan pada lembar kegiatan yang telah disediakan
dengan berbagai macam variasi. Dari variasi yang telah di susun kemudian disebutkan
pasangan sisi sisi bersesuaian yang sebanding. Pengamatan (observasi) dilaksanakan
bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada akhir proses belajar mengajar
siswa diberi soal soal terkait kesebangunan pada bangun datar dengan tujuan untuk
mengetahui pemahaman konsep kesebangunan, kemampuan menyelesaikan soal, dan
kemampuan mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah.
c.

Refleksi
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari hasil pengamatan diperoleh
informasi sebagai berikut :
1) Guru kurang baik dalam memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam
kegiatan pembelajaran melalui teknik kolase
2) Guru kurang baik dalam pengelolaan waktu
3) Siswa kurang begitu antusias

d. Revisi
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat kekurangan,
sehingga perlu adanya revisi antara lain : guru lebih terampil memotivasi siswa
agar siswa lebih antusias, dan mampu mendistribusikan waktu secara baikdengan
menambah informasi informasi yang dirasa perlu.
2. Siklus Kedua
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a.

Penyusunan Perencanaan Tindakan
Tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana
pembelajaran, media pembelajaran yang mendukung dan soal – soal tentang
kesebangunan pada segitiga.

b. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan kegiatan mengacu pada rencana pembelajaran dengan memperhatikan
revisi pada siklus pertama. Siswa diarahkan untuk membuat berbagai ukuran segitiga
yang sebangun sesuai contoh yang diberikan guru menggunakan kertas asturo.
Kemudian segitiga tersebut secara berpasangan ditempelkan pada lembar kegiatan
yang telah disediakan dengan berbagai macam variasi. Dari variasi yang telah di susun
kemudian disebutkan pasangan sisi sisi bersesuaian yang sebanding. Pengamatan
(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada
akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif 2 dengan tujuan untuk
mengetahui pemahaman konsep, kemampuan menyelesaikan soal, dan kemampuan
mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah.

Gambar 1. Aktivitas siswa dalam membuat variasi segitiga yang sebangun
c.

Refleksi
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari hasil pengamatan diperoleh
informasi sebagai berikut :
1) Memotivasi siswa semakin meningkat antusias dan partisipasi anggota kelompok
juga bertambah
2) Siswa masih perlu dibimbing guru dalam menempel dua segitiga sebangun
dalam beberapa variasi serta menemukan konsep pasangan sisi bersesuaian yang
sebanding

d. Revisi
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus kedua ini masih terdapat
kekurangan guru harus lebih dekat dan sabar dalam membimbing siswa merumuskan
kesimpulan tentang konsep pasangan sisi sisi bersesuaian yang sebanding.
3. Siklus Ketiga
a.

Penyusunan Perencanaan Tindakan
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini meliputi : penyusunan RPP (rencana
pelaksanaan pembelajaran), media pembelajan serta menyusun instrumen penelitian
yang berupasoal– soal terkait dengan penerapan kesebangunan dalam kehidupan.

b. Pelaksanaan Tindakan
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Pelaksanaan kegiatan siswa diarahkan untuk membuat membuat model/ sketsa
kesebangunan dari soal cerita yang diberikan. Melalui model yang diperoleh siswa
diingatkan kembali melalui pengalaman pembelajaran pada siklus pertama dan
kedua untuk menemukan pasangan sisi sisi bersesuaian yang sebanding. Pengamatan
(observasi) dilaksanakan bersamaan denganproses pelaksanaan belajar mengajar.
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif dengan tujuan untuk
mengetahui pemahaman konsep, kemampuan menyelesaikan soal, dan kemampuan
mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah.
c.

Refleksi
Pada tahap ini dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih
kurang baik dalam proses belajar mengajar yaitu :
1) Selama proses pembelajaran guru telah melaksanakan semua pembelajaran
dengan baik meskipun belum sempurna.
2) Adanya peningkatan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar menggunakan
teknik kolase pada kesebangunan
3) Kekurangan pada siklus siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan
4) Adanya peningkatan pemahaman konsep, kemampuan menyelesaikan soal, dan
kemampuan mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah dari siklus ke
siklus berikutnya.

3.2 Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian tindakan yang dilakukan terhadap 32 siswa kelas IX MTs Negeri
Grabag Kabupaten Magelang menggunakan model penelitian tindakan Kemmis dan
Taggart yang dilakukan dalam tiga siklus, analisis data kuantitif diskriptif yang diperoleh
menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman konsep, kemampuan menyelesaikan
soal, dan kemampuan mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. Pada siklus pertama
terdapat 13 siswa (40%) paham konsep kesebangunan, siklus kedua meningkat menjadi 25
siswa (78%) dan siklus ketiga menjadi 30 siswa (93%). Kemampuan menyelesaikan soal
terkait kesebangunan juga mengalami peningkatan yang semula pada siklus pertama terdapat
5 siswa (16%), siklus kedua mengalami peningkatan menjadi 20 siswa ( 63%) dan siklus
ketiga 27 siswa (84%). Peningkatan juga terjadi pada kemampuan mengaplikasikan konsep
kesebangunan dalam pemecahan masalah yang semula pada siklus pertama hanya terdapat 3
siswa (10%), pada siklus kedua menjadi 19 siswa (59%) dan siklus ketiga 24 siswa (75%).
Hasil tersebut dapat divisualisasi dengan grafik sebagai berikut:
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Gambar 2. Grafik peningkatan kemampuan siswa di tiap siklus.

5. Kesimpulan dan Saran
Rekreasi matematika melalui teknik kolase untuk kesebangunan bangun datar merupakan
kegiatan pembelajaran yang sangat sederhana dan menyenangkan. Berdasarkan hasil penelitian
tindakan yang dilakukan terhadap 32 siswa kelas IX MTs Negeri Grabag Kabupaten Magelang
menggunakan model penelitian tindakan Kemmis dan Mc. Taggart yang dilakukan dalam tiga
siklus, analisis data kuantitif diskriptif yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan dalam
pemahaman konsep, kemampuan menyelesaikan soal, dan kemampuan mengaplikasikan
konsep dalam pemecahan masalah.
Dengan demikian rekreasi matematika dengan teknik kolase untuk kesebanguan bangun datar
merupakan kegiatan pembelajaran yang sangat sederhana namun mampu memberi kontribusi
terhadap kemampuan penguasaan materi kesebangunan terhadap siswa MTs Negeri Grabag
Kabupaten Magelang.

Daftar Pustaka
Cholik Adinawan M.,Sugiyono.2007. Matematika 3B untuk SMP Kelas IX Semester1.Jakarta: Erlangga.
Suaji, Untung Trisna, dan Agus Dwi Wibawa.2011. Pemanfaatan Matematika Rekreasi dalam
Pembelajaran Matematika di SMP.Yogyakarta: PPPPTK Matematika.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolase
http://www.rumahbelajar.tk/index3.php?display=view&mod=script&cmd=Bahan%20Belajar/
Pengetahuan%20Populer/view&id=57&uniq=all
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangun_datar.

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

425

PENGGUNAAN ALAT PERAGA “GARSING RANGKAS”
DALAM PEMBELAJARAN GARIS SINGGUNG
PERSEKUTUAN DUA LINGKARAN
Lilik Firdayati
SMP Negeri 3 Metro, Jl. AR.Prawira Negara No. 1, Metro, firdayatililik@gmail.com
Abstrak: Tujuan dari pengembangan pruduk berupa alat peraga “Garsing Rangkas”
ini adalah untuk menanamkan konsep dasar garis singgung persekutuan dua lingkaran,
menemukan pola garis singgung persekutuan dua lingkaran menggunakan teorema
Pythagoras dan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Manfaat dari pengembangan
alat peraga ini salah satunya adalah menanamkan konsep secara realistik, dan
pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan. Oleh karena itu penulis menyarankan
dalam pembelajaran hendaknya guru memanfaatkan media pembelajaran, sehingga siswa
termotivasi untuk belajar matematika.
Kata Kunci ; Garsing Rangkas, garis singgung, lingkaran, Teorema Pythagoras.

1. Pendahuluan
Menurut Zoltan P. Dienes (Ruseffendi, 1980) sistem pengajaran matematika dibuat dalam usaha
peningkatan pengajaran matematika agar lebih mudah dipelajari dan lebih menarik. Konsep
matematika dapat dipelajari dengan baik bila representasinya dimulai dengan benda-benda
konkrit yang beraneka ragam, baru dalam matematika yang abstrak. Dari pengamatan selama
ini siswa yang menyenangi matematika hanya pada permulaan berkenalan dengan matematika
yang sederhana, makin sukar yang dipelajari semakin berkurang minatnya. Tetapi banyak juga
siswa yang belajar matematika sederhanapun tidak paham, banyak konsep yang dipahami
secara keliru, matematika dianggap sebagai ilmu yang sulit, ruwet dan membingungkan.
Peningkatan kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh guru dalam pencapaian tujuan
yang diharapkan. Berbagai macam cara dapat digunakan guru untuk dapat mendesain
pembelajaran sesuai dengan karakter dan perkembangan siswa, yaitu konsep matematika
yang abstrak disampaikan dengan cara yang konkrit. Pembelajaran matematika akan lebih
bermakna jika pembelajaran matematika dapat dipahami siswa dengan mudah dan bertahan
lama dalam pemahaman konsep yang sudah dipelajari. Untuk itu guru harus bisa mengemas
kebermaknaannya pembelajaran matematika. Salah satunya dengan menggunakan alat peraga
sebagai suatu perangkat benda konkrit yang dirancang, dibuat, dihimpun atau disusun secara
sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep
matematika. Dengan alat peraga hal-hal yang abstrak itu dapat disajikan dalam bentuk modelmodel berupa benda konkrit yang dapat dilihat, dipegang, dan digunakan secara langsung
sehingga mudah dipahami.
Ketika mempelajari garis singgung persekutuan dua lingkaran, media yang biasa digunakan
adalah media gambar. Biasanya siswa merasakan sulit memahami konsep dasarnya. Untuk
menentukan tegak lurusnya garis singgung dengan jari-jari lingkaran siswa sering mengalami
kesalahan. Penyebab kesalahan tersebut di antaranya siswa menggambar garis singgung
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kurang tepat pada titik singgung lingkaran. Dari asumsi tersebut, penulis membuat alat peraga
untuk mempermudah memahami konsep garis singgung persekutuan dua lingkaran dengan
menggunakan „Garsing Rangkas‰ .

1.1 Tujuan
Materi garis singgung persekutuan dua lingkaran dipelajari di kelas VIII SMP. Materi ini
dapat dipermudah dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oleh karena itu pengembangan
produk ini bertujuan: a) menanamkan konsep dasar garis singgung persekutuan dua lingkaran,
b) mengembangkan pola pikir siswa dalam pemahaman konsep garis singgung persekutuan
dua lingkaran dan berbagai kemungkinan yang terjadi dari eksperimen yang dilakukan, c)
menemukan pola garis singgung persekutuan dua lingkaran dengan menggunakan teorema
Pythagoras, dan d) meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam materi garis singgung
persekutuan dua lingkaran.

1.2 Manfaat
Manfaat penggunaan produk ini dalam pembelajaran adalah:
a.

Bagi siswa: 1) memudahkan memahami konsep garis singgung persekutuan dua
lingkaran, 2) mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa, 3)
memungkinkan adanya interaksi siswa dengan lingkungan, 4) menanamkan konsep dasar
yang benar, konkrit dan realistik, dan 5) membangkitkan motivasi belajar dan merangsang
siswa dalam mempelajari materi garis singgung persekutuan dua lingkaran.

b. Bagi guru: 1) memiliki kedekatan emosional terhadap siswa, 2) mengembangkan alat peraga
yang belum pernah ada di sekolah, dan 3) membuat penelitian dengan pengembangan alat
peraga tersebut.
c.

Bagi sekolah: 1) sebagai alat peraga yang dapat digunakan semua guru di sekolah, 2)
sebagai indikator dalam penilaian kinerja guru.

2. Hakikat Matematika
Menurut Fowler (Suyitno, 2001) didefinisikan bahwa „mathematics is the abstract science of
space and number‰. Pada dasarnya anak belajar melalui benda-benda konkrit sehingga untuk
memahami konsep matematika yang abstrak, anak memerlukan benda-benda konkrit sebagai
media atau alat peraga.
Matematika lebih menekankan pada penalaran, bukan hasil eksperimen atau hasil observasi.
Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses,
dan penalaran (Ruseffendi, 1980).

2.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran
Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut
pengertian ini, belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan.
Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yakni mengalami. Hasil belajar
bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Pengertian ini sangat
berbeda dengan pengertian lain tentang belajar, yang mengatakan bahwa belajar adalah
memperoleh pengetahuan, belajar adalah latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara
otomatis, dan seterusnya.
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2.2 Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika
Alat peraga adalah alat bantu pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan bahan
pendidikan/pengajaran, yang berfungsi membantu dan memeragakan sesuatu dalam proses
pembelajaran. Alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan
tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. (Sujana,
1991)

2.3 Garis singgung lingkaran
Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik yang disebut
titik singgung lingkaran. Setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari
(diameter) yang melalui titik singgungnya (Agus, 2008)

3. Spesifikasi Produk
„Garsing Rangkas‰ adalah alat peraga yang memanfaatkan barang bekas berupa tutup kaleng
yang berbentuk lingkaran yang sudah tidak terpakai dengan cara melubangi titik tengah tutup
kaleng tersebut sebagai pusat lingkaran.
„Garsing Rangkas‰ sebagai alat peraga dalam pembelajaran matematika digunakan pada
materi garis singgung persekutuan dua lingkaran. Materi ini diajarkan di kelas VIII SMP, yang
terdiri dari garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dan garis singgung persekutuan
dalam dua lingkaran.
Komponen lain yang mendukung kelengkapan alat peraga tersebut adalah papan yang diberi
dua lubang untuk menancapkan garis/sumbu tegak sebagai penguat dari penggaris berlubang
tempat mengaitkan dua lingkaran dengan menggunakan baut. Bahan lain adalah pita yang
dikaitkan dengan sumbu tegak dengan posisi menyinggung kedua lingkaran yang tegak lurus
dengan jari-jari/diameter yang disebut dengan titik singgung. Kemudian meteran kain untuk
mengukur panjangnya garis singgung persekutuan. Penggaris siku-siku untuk menunjukkan
bahwa hubungan garis singgung, jarak titik pusat dua lingkaran dan selisih atau jumlah
panjang jari-jari dua lingkaran akan membentuk segitiga siku-siku.

4. Kebutuhan Pengembangan
„Garsing Rangkas‰ merupakan alat peraga yang sangat sederhana, pembuatannya tidak
memerlukan biaya besar. Papan alas, sumbu tegak dan penggaris berlubang dapat dibuat
sendiri, kemudian tutup kaleng bekas didapatkan dari siswa dengan ukuran yang berbeda.

4.1 Definisi Produk
Pembelajaran menggunakan alat peraga „Garsing Rangkas‰ sebagai media didesain untuk
memahami konsep garis singgung persekutuan dua lingkaran. Garsing dari kata Garis Singgung
dan Rangkas dari kata Barang Bekas. Pemanfaatan barang bekas berupa tutup kaleng yang
berbentuk lingkaran untuk pembuatan alat peraga dapat diperoleh dengan mudah. Alat lain
sebagai pendukung adalah penggaris yang dilubangi untuk mengaitkan lingkaran-lingkaran
dengan berbagai ukuran, penggaris segitiga siku-siku, pita, dan meteran untuk mengukur
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panjangnya garis singgung dua lingkaran tepat pada titik singgungnya baik garis singgung
persekutuan luar, maupun garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran.

Gambar 1 : Siswa sedang uji coba alat peraga

4.2 Proses Pengembangan Produk
Alat peraga „Garsing Rangkas‰ ini dibuat karena selama ini untuk menyampaikan konsep
garis singgung persekutuan dua lingkaran dengan media gambar belum dapat memberikan
pengalaman siswa dengan maksimal. Siswa masih sulit menjelaskan cara menentukan panjang
garis singgung persekutuan dua lingkaran. Hal tersebut menginspirasi untuk membuat alat
peraga yang memanfaatkan barang-barang bekas berupa tutup kaleng berbentuk lingkaran
dengan berbagai ukuran, sehingga siswa dapat langsung mengukur panjang garis singgung
persekutuannya, jika jarak kedua lingkaran dan jari-jari kedua lingkaran sudah ada dalam
alat peraga tersebut. Alat peraga ini beberapa kali mengalami perubahan perbaikan di setiap
percobaan supaya dapat mempermudah penggunaannya.

4.3 Penerapan pada Pembelajaran Matematika
Petunjuk untuk menggunakan alat peraga „Garsing Rangkas‰ yaitu: 1) siapkan kerangka dasar,
2) kaitkan dua lingkaran yang berbeda ukuran pada penggaris yang telah dilubangi dengan
jarak tertentu, 3) menggunakan pita dan meteran kain tentukan jarak kedua titik singgung,
yang menyinggung di luar kedua lingkaran, 4) lakukan eksperimen dengan mengubah jarak
titik pusat dua lingkaran, dan mengganti lingkaran dengan jari-jari yang berbeda, 5) isilah
tabel yang telah disiapkan.
Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, siswa dapat menunjukkan beberapa hal yang
ditemukan: a) garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari (diameter), b) panjang garis
singgung dua lingkaran dapat diukur langsung dengan menggunakan meteran, c) garis singgung
dengan jari-jari dan jarak dua pusat lingkaran membentuk segitiga siku-siku sehingga dapat
ditentukan dengan menggunakan teorema Pytagoras, dan d) rumus panjang garis singgung
persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dapat diturunkan
berdasarkan tabel yang telah diisi.
Dari beberapa percobaan siswa menemukan hubungan antara garis singgung persekutuan dua
lingkaran, jari-jari lingkaran dan jarak titik pusat dua lingkaran kemudian menghubungkannya
dengan konsep Pythagoras. Garis singgung persekutuan dua lingkaran akan membentuk
segitiga siku-siku yang terbentuk oleh jarak pusat dua lingkaran dan selisih jari-jari kedua
lingkaran.
(1)
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Gambar 2 : Garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran
Analog dengan menentukan panjang garis singgung persekutuan luar, siswa dapat
menghubungkan antara garis singgung persekutuan dalam, jarak pusat dua lingkaran, dan jarijari dua lingkaran, sehingga membentuk segitiga siku-siku dari jarak pusat dua lingkaran dan
jumlah jari-jari kedua lingkaran.
(2)

Gambar 3 : garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran

5. Simpulan dan Saran
Pengembangan alat peraga pembelajaran sangat dibutuhkan dalam setiap pembelajaran.
Alat peraga akan membuat siswa lebih mudah memahami konsep yang dipelajari dan dapat
meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Sikap dan keterampilan siswa pada
saat belajar dengan menggunakan alat peraga akan berdampak pada hasil belajar siswa
secara kognitif. Salah satu alat peraga yang dikembangkan adalah „Garsing Rangkas‰ untuk
menentukan panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Inovasi dalam pembelajaran
harus selalu dilakukan guru untuk dapat memotivasi belajar siswa dan memperbaiki kualitas
proses pembelajaran dengan mengembangkan alat peraga sesuai dengan materi yang diajarkan.

6. Ucapan terimakasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMPN 3 Metro yang telah memberikan
motivasi dalam penulisan karya ilmiah ini dan kepada siswa yang telah meluangkan waktu
untuk membantu uji coba alat peraga „Garsing Rangkas‰.
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“GARANSI SATU LUAS” SEBAGAI ALAT PERAGA
DALAM MEMELAJARI MATERI KONVERSI
ANTARSATUAN UKURAN LUAS
Lukmanul Hakim
SDN 1 Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Selong NTB
lhvisa13@gmail.com

Abstraks. Penggunaan alat peraga “GARANSI SATU LUAS” dalam mempelajari
materi konversi antarsatuan ukuran luas sebagai fokus inovasi pembelajaran bertitik
tolak dari kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran materi ini di SDN 1
Labuhan Lombok masih sangat konvesional dan hanya menekankan pada hapalan.
Oleh karena itu, materi ini menjadi salah satu materi yang dianggap paling sulit
oleh bukan hanya siswa kelas V, namun sampai siswa kelas VI. Hal ini ditunjukkan
dengan rendahnya nilai dan ketuntasan belajar siswa dari tahun ke tahun. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut dipilih suatu model pengorganisasian pembelajaran
menggunakan alat peraga “GARANSI SATU LUAS”. Ide dasar pengembangan alat
peraga “GARANSI SATU LUAS” ini adalah adanya kesetaraan dua kelompok satuan
ukuran luas yang berbasiskan are dan yang berbasiskan m2, yaitu: hm2 = ha, dam2 = a,
dan m2 = ca. Karena bernilai sama, maka ketiga satuan ukuran luas tersebut pasti berada
pada satu titik yang sama. Berdasarkan premis inilah selanjutnya dikembangkan suatu
garis bantu yang dapat memuat kedua kelompok satuan ukuran luas yang berbeda
tersebut. Tujuannya tiada lain, pada saat melakukan konversi antarsatuan ukuran luas
(terutama antarkelompok yang berbeda) dapat langsung pada garis bantu tersebut.
Hasil penerapannya pada kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa alat peraga
“GARANSI SATU LUAS” ini, efektif digunakan untuk meningkatkan nilai siswa
dalam memelajari materi konversi antarsatuan luas. Hal ini dibuktikan dengan rerata
nilai siswa kelas VA (P-1) yang mencapai 78,63 lebih besar dari rerata nilai kelas VB
(P-2) yang hanya 63,72.
Kata kunci: Konversi Antar satuan Ukuran Luas, Alat Peraga “GARANSI SATU
LUAS”.

1. Pendahuluan
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi,
tugas seorang guru matematika adalah membantu siswa untuk mendapatkan: (1) pengetahuan
matematika yang meliputi konsep, keterkaitan antarkonsep, dan algoritma; (2) kemampuan
bernalar; (3) kemampuan memecahkan masalah; (4) kemampuan mengomunikasikan gagasan
dan ide, serta; (5) sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Dengan kata
lain bahwa seorang guru matematika harus membimbing siswa tentang cara belajar yang
sesungguhnya (learning how to learn) dan bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi
(learning how to solve problems).
Guru matematika sekolah dasar memegang peran yang sangat vital dalam mengemban tugastugas tersebut. Mengapa? Karena seorang guru matematika sekolah dasar meletakkan fondasi
awal yang memengaruhi persepsi awal siswa tentang matematika. Hal ini sangat penting untuk
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mencegah timbulnya kepercayaan bahwa seseorang harus memiliki bakat untuk bisa belajar
matematika. Jika ada siswa yang memiliki anggapan atau keyakinan (belief) seperti itu, maka
ia sepertinya sudah memvonis dirinya untuk tidak usah dan tidak akan mampu memelajari
matematika, karena meskipun ia memelajari matematika maka ia akan tetap tidak akan berhasil
memelajarinya (Turmudi: 2012).
Faktanya di kelas, sebagian besar para guru masih belum melakukan pembaruan-pembaruan
dalam mengajarkan matematika. Pembelajaran matematika seperti yang kita alami di kelaskelas di Indonesia masih menitikberatkan kepada pembelajaran langsung (direct learning) yang
pada umumnya didominasi oleh guru, siswa masih secara pasif menerima apa yang diberikan
guru, umumnya hanya satu arah. Beberapa ahli mengatakan bahwa dalam pembelajaran
matematika umumnya siswa menonton, gurunya menyelesaikan soal-soal di papan tulis
(Agung: 2011). Siswa seperti botol kosong, dijejali dengan beragam materi matematika,
tanpa diberikan kesempatan untuk mengetahui mengapa materi itu dipelajari. Pola ini telah
berlangsung selama bertahun-tahun. Pola-pola pembelajaran transmisi masih mendominasi
kelas misalkan guru mengenalkan aturan umum dalam matematika dan dilanjutkan dengan
memberikan soal-soal latihan
Faktor-faktor tersebut menyebabkan matematika masih menjadi mata pelajaran yang paling
sulit dan bahkan menjadi momok yang sangat menakutkan, baik bagi kalangan sebagian besar
siswa maupun para guru. Indikasi ini tergambar dengan sangat jelas, misalnya pada lingkup
yang paling kecil, di SDN 1 Labuhan Lombok ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: 1) dalam
lima tahun terakhir, rerata nilai matematika yang diperoleh siswa pada Ujian Sekolah (US)
selalu paling rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya; 2) data yang penulis peroleh
dari angket yang direspon oleh para peserta US TP 2014/2015 pada hari Selasa tanggal 19 Mei
2015 menunjukkan bahwa μ 98% mengatakan bahwa matematika menjadi soal yang paling
sulit dijawab, dan 3) hampir semua guru mengeluhkan sulitnya mengajarkan mata pelajaran
ini kepada siswa. Berdasarkan hasil diskusi penulis dengan beberapa orang guru kelas di SDN
1 Labuhan Lombok tentang materi-materi pada pelajaran matematika yang dianggap sulit oleh
siswa, diantaranya adalah „Konversi Satuan Ukuran Luas‰.
Kesenjangan seperti diuraikan di atas harus dicarikan jalan ke luar. Harus ada suatu upaya
maksimal untuk ke luar dari kondisi yang tidak menguntungkan ini. Berdasarkan inilah
kegiatan inovasi ini dilaksanakan. Hasil inovasi ini diharapakan dapat memberikan jawaban
atas permasalahan pembelajaran khususnya pada materi konversi antarsatuan ukuran luas. Pada
produk inovasi ini ditawarkan suatu pengorganisasian materi pembelajaran konversi satuan
ukuran luas dengan menggunakan alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰. Sepengetahuan
penulis, sampai saat ini belum pernah ada satu inovasi pun yang dilakukan oleh pihak lain
dengan permasalahan dan alternatif penyelesaian seperti yang ditawarkan oleh penulis. alat
peraga „GARANSI SATU LUAS‰ ini, diharapkan mampu mengatasi rendahnya nilai siswa
pada materi konversi satuan ukuran luas, karena beberapa alasan sebagai berikut: 1) media ini
mudah diduplikasi, tanpa mengurangi manfaatnya; 2) langkah-langkah konversi satuan ukuran
luas menjadi lebih singkat; dan 3) dapat mengatasi kesulitan siswa.
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka rumusan masalah pengembangan inovasi pembelajaran
ini adalah: (1) Bagaimanakah langkah-langkah pengembangan inovasi pembelajaran pada
materi konversi antarsatuan ukuran luas dengan menggunakan alat peraga „GARANSI SATU
LUAS‰?; (2) Adakah perbedaan rerata nilai antara kelas sampel (kelas VA atau P1) dan kelas
kontrol (kelas VB atau P2) dalam mempelajari materi konversi antarsatuan ukuran luas dengan
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menggunakan alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰?
Tujuannya adalah untuk: (1) mendeskripsikan langkah-langkah pengembangan inovasi
pembelajaran pada materi konversi antarsatuan ukuran luas dengan menggunakan alat peraga
„GARANSI SATU LUAS‰ (2) mengetahui perbedaan rerata nilai antara kelas sampel (kelas
VA atau P1) dan kelas kontrol (kelas VB atau P2) dalam memelajari materi konversi antarsatuan
ukuran luas dengan menggunakan alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰. Secara teoretis hasil
pengembangan inovasi pembelajaran ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk menambah
khazanah pengembangan pustaka pada umumnya. Dan secara khusus pada lingkup pelajaran
matematika terutama pada materi konversi antarsatuan ukuran luas.

2. Pembahasan
2.1 Pengertian Media Pembelajaran
Secara etimologis, media berasal dari Bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata
„medium‰ yang berarti „tengah, perantara, atau pengantar‰. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, pengertian media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio,
televisi, film, poster, dan spanduk. Media disebut juga alat-alat audio visual, artinya alat yang
dapat dilihat dan didengar yang dipakai dalam proses pembelajaran dengan maksud untuk
membuat cara berkomunikasi lebih efektif dan efisien. Sedangkan menurut Sadiman (1986),
media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke
penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat, serta perhatian
siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dan menurut Gagne via Asyhar
(2012) mendefinisikan media pembelajaran sebagai komponen pada lingkungan belajar yang
membantu pembelajar untuk belajar. Dalam pengertian yang lebih luas, Gerlach&Ely via
Asyhar (2012) mengatakan bahwa media pembelajaran memiliki cakupan yang sangat luas,
yaitu termasuk manusia, materi, kajian yang membangun suatu kondisi yang membuat peserta
didik mampu memeroleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
Di samping media pembelajaran, istilah lain yang perlu dijelaskan adalah alat peraga
pembelajaran. Asyhar [2] memberikan definisi terminologi alat peraga pembelajaran
sebagai alat atau bahan yang digunakan oleh pebelajar untuk: (1) membantu mereka dalam
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan; (2) mengilustrasikan dan memantapkan pesan
dan informasi, dan (3) menghilangkan ketegangan, hambatan, dan rasa malas peserta didik.
Definisi tersebut memberikan pesan bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan mencolok antara
media pembelajaran dan alat peraga pembelajaran, kedua-duanya memiliki fungsi untuk
memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Perbedaannya terletak pada
cakupan atau ruang lingkup (scope) pembahasan. Alat peraga memiliki cakupan yang lebih
sempit dibandingkan dengan media pembelajaran. Semua alat peraga sudah pasti merupakan
media pembelajaran tetapi tidak semua media pembelajaran dapat berfungsi sebagai alat
peraga.

2.2 Urgensi Penggunaan Media Pembelajaran
Mendesaknya pemanfaatan media pembelajaran, seiring dengan implementasi kurikulum
baru, peran guru mengalami transformasi dari „orang yang paling pintar atau paling tahu‰
menjadi seorang „mediator, fasilitator, dan motivator‰. Peran baru ini menuntut para guru
untuk mengorganisir pembelajaran dengan memanfaatkan media, sumber, dan alat peraga
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pembelajaran secara berkelanjutan. Di samping itu, infiltrasi pengetahuan dan keterampilan
diperoleh melalui alat indra peserta didik. Oleh karena itulah dibutuhkan suatu stimulus yang
tepat berupa media pembelajaran. Stimulus ini berhubungan dengan upaya untuk memuaskan
selera belajar peserta didik. Selera belajar akan memengaruhi persepsi awal, motivasi belajar,
dan konsentrasi mereka yang pada gilirannya sangat menentukan hasil akhir pembelajaran.
Pemuasan selera belajar juga dipandang sebagai langkah yang tepat dalam rangka menstimulasi
salah satu bagian otak yang bertugas menjadi penjaga pintu gerbang informasi, yakni „otak
reptil‰. Awie Suwandi dalam Chatib (2014) menjelaskan ada lima stimulus yang memiliki
akses langsung terhadap otak reptile dan salah satunya berkaitan dengan pemanfaatan media
pembelajaran (terutama media visual), yaitu: stimulus yang bersifat visual.

2.3 Paham Konstruktivisme
Paham konstruktivisme mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan proses
dari pada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan
cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara
belajar, dan strategi belajar akan memengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir
seseorang. Sebagai upaya memperoleh pemahaman atau pengetahuan siswa „mengonstruksi‰
atau membangun pemahamannya terhadap fenomena yang ditemui dengan menggunakan
pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang dimiliki. Paham konstruktivisme pada
kegiatan pembelajaran di kelas, merupakan suatu proses „konstruksi‰ pengetahuan oleh
siswa. Sehingga mengharuskan siswa bersikap aktif. Dalam proses ini siswa mengembangkan
gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan
yang diperoleh pada masa lalu dan masa kini. Dengan demikian pembelajaran perlu disusun
berorientasi lebih kepada kebutuhan dan kondisi siswa, dengan memicu rasa ingin tahu, kreatif
dan keterampilan pemecahan masalah.

2.4 Gaya Belajar
Setiap anak pasti lebih senang jika mereka belajar, berkonsentrasi, dan memproses informasi
dengan cara yang berbeda. Dan setiap anak pasti memiliki gaya belajar yang berbeda dan
unik (Dryden: 2007). Menurut dePorter, dkk (2003) gaya belajar seseorang adalah kombinasi
dari cara seseorang menyerap informasi dengan mudah dengan cara seseorang mengatur
dan mengolah informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci bagi seorang guru untuk
mengembangkan organisasi pembelajaran yang positif. Ada tiga jenis gaya belajar yang paling
umum dikenal jika ditinjau dari cara menyerap informasi dengan mudah (modalitas indrawi),
di antaranya: (1) Visual; modalitas ini mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat.
Warna, hubungan ruang, potret mental, dan gambar sangat menonjol dalam modalitas ini;
(2) Auditorial; modalitas ini mengakses segala jenis bunyi dan kata-kata yang diciptakan
maupun diingat. Musik, nada, irama, rima, dialog internal, dan suara sangat menonjol di sini;
(3) Kinestetik; modalitas ini mengakses segala jenis gerak dan emosi. Contohnya: gerakan,
koordinasi, irama, tanggapan emosional, dan kenyamanan fisik. Tiga jenis gaya belajar yang
lazim ini ditambah satu oleh Gordon Dryden dengan gaya belajar taktil atau taktual; yaitu
kecendrungan seseorang memproses informasi dengan memegang dan memanipulasi sesuatu
benda

2.5 Deskripsi Alat Peraga “GARANSI SATU LUAS”
Produk inovasi pembelajaran yang dikembangkan ini diberi nama alat peraga „GARANSI
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SATU LUAS‰ Gabungan kata „GARANSI SATU LUAS‰ merupakan akronim dari rangkaian
kata „Garis Bantu Konversi Antarsatuan Ukuran Luas‰. Seperti yang telah dijelaskan pada
bagian sebelumnya bahwa alat peraga ini digunakan untuk memudahkan siswa dalam
memelajari materi konversi antarsatuan ukuran luas. Secara umum, alat peraga ini terdiri dari
dua bagian, yaitu:
1) Papan tempel yang memuat garis bantu berisi satuan ukuran luas. Garis bantu yang terdapat
pada papan tempel tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memuat dua
kelompok satuan ukuran luas sekaligus. Kelompok pertama (km2, hm2, dam2, m2, dm2,
cm2, mm2) berada di atas dan kelompok kedua (ka, ha, daa, a, da, ca, ma) berada di bagian
bawah. Papan tempel ini berfungsi sebagai tempat melakukan konversi satuan ukuran luas
dan juga penyelesaian operasi hitungnya.

Gambar 1: Papan Tempel alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰
2) Kepingan angka; yaitu kepingan plastik yang terdiri dari beberapa jenis angka. Bagian
atas kepingan dilapisi kertas stiker yang bertulis angka 0-9. Sedangkan bagian bawahnya
dilapisi alas dari sandal bekas dan magnet. Jadi kepingan angka ini dapat langsung
menempel pada permukaan papan tempel.

Gambar 2: Kepingan angka alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰ dan bagian-bagiannya

2.6 Proses Pengembangan alat peraga “GARANSI SATU LUAS”
Ide dasar pengembangan alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰ ini adalah adanya beberapa
satuan ukuran luas berbasiskan are dan m2 yang bernilai sama, yaitu: hm2 = ha, dam2 = a,
dan m2 = ca. Karena bernilai sama, maka ketiga satuan ukuran luas dari kelompok yang
berbeda tersebut pasti berada pada satu titik yang sama. Berdasarkan premis inilah selanjutnya
dikembangkan suatu garis bantu fungsional yang dapat memuat kedua kelompok satuan
ukuran luas yang berbeda tersebut. Berikut gambar garis bantu dimaksud
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Gambar 3: Garis bantu untuk membuat alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰

2.7 Pembuatan Alat Peraga “GARANSI SATU LUAS”
Berikut ini penjelasan tentang langkah-langkah pembuatan alat peraga „GARANSI SATU
LUAS‰:
1) Alat dan Bahan Pembuatan
Berikut ini alat dan bahan pembuatan alat peraga “GARANSI SATU LUAS”, di antarnya:
gergaji kayu, tripleks sisa, flat seng, alas sandal bekas, lem castol, biji karambol, magnet
bekas, kertas stiker, dan pylox.
2. Cara Pembuatan
Berikut ini langkah-langkah pembuatan alat peraga “GARANSI SATU LUAS”, antara
lain: (a) potong tripleks dengan gergaji berukuran 50 cm x 25 cm; (b) potong plat seng
dengan gunting berukuran 50 cm x 25 cm; (c) tempel plat seng pada permukaan atas
tripleks dengan menggunakan lem; (d) cat permukaan plat seng dengan pylox. Gunakan
beberapa jenis warna supaya tampilan alat peraga ini lebih menarik bagi siswa; (e) gambar
garis bantu pada permukaan plat seng kemudian tulis satuan ukuran luas pada garis bantu
dengan format seperti berikut ini.

(f) buat pola pada permukaan sandal bekas berbentuk lingkaran seukuran biji karambol
kemudian gunting; (g) lubangi bagian tengah sandal tersebut seukuran magnet; (h)
tempelkan sandal bekas tadi pada permukaan bawah biji karambol; (i) tempel magnet
pada bagian tengah permukaan bawah biji karambol; (j) tuliskan angka 0 sampai 9
masing-masing 5 buah pada kertas stiker dengan pola lingkaran seukuran biji karambol
lalu gunting; (k) tempel kertas stiker pada permukaan atas biji karambol; (l) alat peraga
“GARANSI SATU LUAS” sudah siap digunakan.

2.8 Penerapan pada Pembelajaran Matematika
Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat peraga „GARANSI
SATU LUAS‰ ini, di antaranya: (a) setiap meletakkan bilangan pada papan tempel, nilai
tempat satuan bilangan yang akan dikonversi, harus sejajar dengan titik satuan ukuran luas; (b)
konversi satuan ukuran ke arah kanan dilakukan dengan menambah angka nol pada bilangan
yang akan dikonversi satuan ukurannya atau menggeser tanda koma ke arah kanan sebanyak
jumlah titik yang dilalui sampai ke satuan ukuran baru; (c) konversi satuan ukuran ke arah kiri
dilakukan dengan mengurangi/menghilangkan angka nol pada bilangan yang akan dikonversi
satuan ukurannya atau menggeser tanda koma ke arah kiri sebanyak jumlah titik yang dilalui
sampai ke satuan ukuran baru Berikut contoh penggunaan alat peraga „GARANSI SATU
LUAS‰ dalam pembelajaran.

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

437

1. 1 hm2 =... are
Langkah 1: Letakkan kepingan angka 1 sejajar dengan titik satuan hm2.

Langkah 2: Tambahkan kepingan angka 0 (nol) pada titik-titik garis bantu sampai titik
satuan are.

Hasil dari 1 hm2 = 100 are.
Gambar 4: Langkah 1 dan 2 menentukan hasil konversi antarsatuan luas contoh 1 dengan
alat peraga “GARANSI SATU LUAS”.
2. 3 daa =... m2
Langkah 1: Letakkan kepingan angka 3 sejajar dengan titik satuan daa.

Langkah 2: Tambahkan kepingan angka 0 (nol) pada titik-titik garis bantu sampai titik
satuan m2.

Hasil dari 3 daa = 3.000 m2.
Gambar 5: Langkah 1 dan 2 menentukan hasil konversi antarsatuan luas contoh 2 dengan
alat peraga “GARANSI SATU LUAS”.
3. 3 hm2 + 6.500 m2 =... are.
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+
Dengan demikian, hasil dari 3 hm2 + 6.500 m2 = 365 are.
Gambar 6: Langkah-langkah menentukan hasil operasi hitung yang melibatkan konversi
antarsatuan luas contoh 3 dengan alat peraga “GARANSI SATU LUAS”.

2.9 Metode Penelitian
Untuk membuktikan efektivitasnya, alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰ ini digunakan
dalam kegiatan pembelajaran semenjana (???) diteliti hasilnya. Metode yang digunakan dalam
meneliti hasil pembelajaran ini adalah metode eksperimen dengan populasi siswa kelas VA
yang berjumlah 40 orang sebagai kelas sampel dan siswa kelas VB sebanyak 39 orang sebagai
kelas kontrol. Data hasil penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen hasil
penilaian baik proses maupun hasil. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan
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statistika inferensi (uji hipotesis) rerata (membandingkan rerata kelas sampel dan kelas kontrol
lalu diuji dengan uji hipotesis sampel besar atau uji Z).

2.10 Deskripsi Proses dan Hasil Pembelajaran
Subbab ini akan memaparkan tentang pelaksanaan penilaian proses dan penilaian hasil
pembelajaran pada kelas yang menggunakan alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰ yakni
kelas VA, yang kemudian disebut PARALEL 1 (P-1). Dan sebagai pembanding, dipaparkan
juga hasil kelas yang tidak menggunakan alat peraga, yaitu kelas VB sebagai PARALEL 2
(P-2).

A. Penilaian Proses Pembejaran
Untuk mengetahui kualitas kegiatan pembelajaran, dilakukan observasi terhadap semua
aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Fokus observasi terutama terhadap
empat aspek yang terdapat pada lembar observasi. Rangkuman hasil observasi selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Observasi pada Kegiatan Pembelajaran Konversi antasatuan
Ukuran Luas dengan alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰
No
1.
2.
3.
4.

Kategori Skor
Amat Tinggi
Tinggi
Sedang
Kurang

Jumlah Siswa dengan Kategori
Tinggi dan Amat Tinggi

PARALEL 1

PARALEL 2

Jumlah Siswa

%

Jumlah Siswa

%

16 orang
19 orang
5 orang
0 orang

40 %
48 %
13 %
0%

9 orang
17 orang
13 orang
0 orang

23 %
44 %
33 %
0%

35 orang

88 %

26 orang

67 %

Tabel 2: Analisis per Aspek hasil observasi terhadap motivasi siswa dalam Pembelajaran
Konversi antarsatuan Ukuran Luas dengan alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰

No

Aspek yang Diamati

1

PARALEL 1

PARALEL 2

Rerata

%

Kriteria

Rerata

%

Kriteria

Respons terhadap Penjelasan
Guru

2,91

73%

Tinggi

2,57

64%

Sedang

2

Respons terhadap Peragaan

3,37

84%

Tinggi

2,78

70%

Sedang

3

Respons terhadap Tugas
Kelompok

3,39

85%

Tinggi

3,09

77%

Tinggi

4

Respons terhadap Tugas
Perorangan

2,91

73%

Tinggi

2,67

67%

Sedang

Rerata

3,15

79%

Tinggi

2,78

69%

Sedang

Jika kita mencermati hasil observasi kegiatan pembelajaran di atas, maka kita mendapatkan
fakta-fakta yang menunjukkan adanya suatu perbedaan hasil antara kelas VA (P-1) atau kelas
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

440

yang diberikan perlakuan dengan kelas VB (P-2). Atau dengan kata lain, penggunaan alat
peraga „GARANSI SATU LUAS‰ telah berhasil meningkatkan motivasi siswa pada saat
mempelajari materi konversi antarsatuan ukuran luas.
Motivasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang baik secara sadar maupun
tidak sadar untuk mencapai tujuan tertentu (Alwi: 2002). Motivasi memberikan andil yang
sangat menentukan pada diri siswa yang sedang belajar. Hal ini yang terjadi pada kegiatan
pembelajaran materi konversi antarsatuan ukuran isi menggunakan alat peraga „GARANSI
SATU LUAS‰ pada kelas VA. Para siswa yang mengikuti pembelajaran menunjukkan
peningkatan motivasi sampai tingkat tertinggi yang bisa dicapai. Hal ini dapat diamati dari
perbedaan hasil pengamatan pada dua kelas tersebut. Pada P-1, siswa yang menunjukkan
motivasi tinggi dan amat tinggi mencapai angka 35 orang atau sekitar 88%, sedangkan
pada P-2 hanya 26 orang atau sekitar 67%. Tingginya motivasi siswa pada P-1 ditunjukkan
dengan cara mereka merespons setiap kegiatan selama pembelajaran berlangsung. Respons
siswa terhadap penjelasan guru, peragaan baik oleh guru maupun siswa, tugas kelompok, dan
tugas perorangan sangat tinggi. Rerata skor yang diperoleh siswa dalam merespons kegiatankegiatan tersebut selama pembelajaran sebesar 3,15 atau sebesar 79% dengan kriteria Tinggi.
Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gede Agung (2011), bahwa penggunaan
media dalam merangsang pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar, sehingga para
siswa tidak cepat merasa bosan atau jenuh untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan respons
siswa terhadap kegiatan kelompok atau kegiatan kolektif menguatkan asumsi bahwa siswa
dengan kisaran usia sekolah dasar memang senang dengan kegiatan bermain, senang bergerak,
dan senang bekerja berkelompok (Sumantri: 2005).

B. Penilaian Hasil Pembelajaran
Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, pada akhir kegiatan pembelajaran
dilakukan penilaian hasil atau ulangan harian baik pada kelas P-1 maupun kelas P-2. Berikut
ini rekapitulasi hasil ulangan harian pada kedua kelas tersebut.
Tabel 3: Rekapitulasi Nilai Ulangan Harian
PARALEL 1

PARALEL 2

Jumlah Siswa (n1)

40

Jumlah Siswa (n2)

39

Rerata Nilai (y1-bar)

78,63

Rerata Nilai (y2-bar)

63,72

Standard Deviasi (σ1)

9,40

Standard Deviasi (σ2)

10,24

Dengan mencermati tabel 3 di atas, ditemukan perbedaan rerata P-1 dan P-2 sebesar 14,91
poin. Untuk membuktikan bahwa perbedaan rerata tersebut cukup signifikan untuk menjawab
hipotesis penelitian yang berbunyi: „Terdapat cukup bukti perbedaan rerata antara kelas VA
(P-1) dan VB (P-2) dalam memelajari materi konversi antarsatuan luas‰, maka data tersebut
dianalisis dengan rancangan uji Z (sampel besar). Secara statistik, hipotesis penelitian di atas
dapat disusun sebagai berikut: H0 : 1 = 2 dan H1: 1
2
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dan

Hasil analisis di atas menggambarkan bahwa, dengan alpha (α) sebesar 0,05,
. Artinya, H0 ditolak dan H1 diterima,maka terdapat
cukup data untuk mendukung bahwa siswa kelas paralel tersebut mempunyai rerata nilai yang
berbeda nyata pada aras signifikansi 5% dalam memelajari materi konversi antarsatuan ukuran
luas. Siswa kelas P-1 cenderung mempunyai rerata nilai lebih baik dibandingkan dengan kelas
P-2.

3. Kesimpulan dan Saran
Bertitik tolak dari paparan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya: (1)
Pembuatan alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰ dimulai ide dasar bahwa beberapa satuan
ukuran luas dari kelompok satu dan dua memiliki nilai yang sama dan dengan demikian juga
berada pada titik yang sama pula. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan suatu garis bantu
fungsional yang dapat mempersatukan kedua kelompok satuan ukuran luas tersebut, agar
tahapan konversi antarsatuan luas menjadi jauh lebih singkat dan tentu saja lebih mudah. (2)
Terdapat perbedaan rerata nilai siswa kelas VA (P-1) yakni sebesar 78,63, lebih besar dari
rerata nilai kelas VB (P-2) yang hanya 63,72 pada aras (???) signifikansi 5%.
Alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰ ini selalu menarik perhatian siswa, dengan demikian
sudah dipastikan akan menjadi bahan rebutan. Untuk itu, harus ada upaya sekolah memperbanyak
jumlahnya agar paling tidak, siswa secara berpasangan dapat terus menggunakan alat peraga ini
dalam kegiatan pembelajaran. Tidak kalah pentingnya juga mensosialisasikan pengembangan
dan pemanfaatan alat peraga „GARANSI SATU LUAS‰ ini ke sekolah-sekolah lainnya melalui
kegiatan KKG agar permasalahan pembelajaran yang sama, yang dialami guru di sekolah
lainnya dapat teratasi.
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PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR
MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN JIGSAW PADA MATERI STATISTIK
SISWA KELAS XII AKUNTANSI - 2 SMK PGRI 2
PASURUAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Lustya Rubiati
SMK PGRI 2 Pasuruan, Jalan Balaikota No. 9, Pasuruan; smk_pgri2_pas@yahoo.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa
kelas XII Akuntansi 2 SMK PGRI 2 Pasuruan pada materi statistika dengan menggunakan
model pembelajaran Type Jigsaw. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif
dan kuantitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian adalah siswa
kelas XII Akuntansi 2 Pasuruan tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 36 siswa.
Data awal dilakukan dengan pemberian pre test untuk membagi menjadi 6 kelompok yang
heterogen, sebagai kelompok asal dan kelompok ahli, selanjutnya diberi pos test. Hasil
penelitian ini menunjukkan nilai ketuntasan belajar pada pretest 27,78%, pada siklus 1
nilai ketuntasan belajar 77,78 %, meningkat pada siklus 2 menjadi 91,67% . Sehingga
dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran type jigsaw pada
materi statistika dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas XII Akuntansi
2 SMK PGRI 2 Pasuruan.
Kata Kunci. Model Pembelajaran Type Jigsaw, Motivasi , Hasil Belajar, Statistika

1. Pendahuluan
Motivasi belajar merupakan pendorong aktivitas dan inisiatif siswa yang mengarah pada
ketekunan dan keberhasilan belajar siswa yang sedang dalam proses pembelajaran. Kenyataan
di lapangan khususnya di SMK PGRI 2 Pasuruan siswa kelas XII Akuntansi-2 menunjukkan,
bahwa motivasi siswa terhadap pembelajaran matematika sangatlah kurang. Hal ini disebabkan
banyak faktor, antara lain kemauan belajar yang kurang, kemampuan belajar yang rendah
sehingga siswa memandang bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dan
membosankan, sehingga jika diadakan tes pasti hasilnya jauh dari yang diharapkan.
Berdasarkan realitas di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“ Peningkatan motivasi dan hasil belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran
Jigsaw pada materi statistik siswa kelas XII Akuntansi - 2 SMK PGRI 2 Pasuruan tahun
pelajaran 2015/2016”
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
Bagaimanakah model pembelajaran JIGSAW dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar
matematika pada materi statistik siswa kelas XII Akuntansi - 2 SMK PGRI 2 Pasuruan Tahun
2015/2016
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru. Bagi siswa, dengan model pembelajaran
Type Jigsaw motivasi belajar siswa semakin meningkat dan hasil belajar siswa juga meningkat.
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Bagi guru, dengan dilaksanakan penelitian ini dapat menjadi tolok ukur dan acuan dalam
melaksanakan pembelajaran.

2. Kajian Pustaka
Menurut A.M. Sardiman (2007: 73) mengatakan bahwa motivasi adalah daya penggerak yang
telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk
mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Sedangkan, Mc. Donald (A.M. Sardiman
2001:71-73) mengatakan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang
ditandai dengan munculnya „feeling‰ dan didahului dengan anggapan terhadap adanya tujuan.
Hasil belajar adalah suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai
pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri pebelajar.
Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri
dari beberapa anggota dalam suatu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan
bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut ke anggota kelompok lainnya
(Arends,1997:34). Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model pembelajaran
kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang. Anggota
kelompok berkomposisi heterogen dan bekerjasama saling ketergantungan yang positif dan
bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari. Bagian
materi yang sudah tuntas dipelajari siswa kemudian disajikan kepada kelompok asal.

3. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam bahasa inggris PTK dikenal
dengan istilah Classroom Action Research (CAR). Sedangkan arti dari PTK dalam Arikunto
(2010:2) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan,
yang sengaja dimunculkan didalam kelas. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan
arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. Dalam penelitian ini berbentuk rangkaian siklus
kegiatan untuk siswa dalam Arikunto (2010:16). Pada penelitian ini dibagi dalam dua siklus.
Masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu:
a.

Perencanaan, yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menetapkan cara
yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban, membuat rancangan tindakan.

b. Tindakan, yaitu penerapan pembelajaran yang akan dilakukan.
c.

Pengamatan (observasi), yaitu melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang
diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung.

d. Refleksi, yaitu berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna
menyempurnakan tindakan berikutnya
Berdasarkan uraian di atas, secara garis besar dapat disimpulkan melalui diagram alur sebagai
berikut dalam Arikunto (2010:16)
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Gambar 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua siklus, adapun hasil penelitian tiap siklus tersebut adalah
1. Siklus 1
Hasil penelitian tiap tahap pada siklus 1 sebagai berikut :
a) Tahap Perencanaan
Pada tahap ini peneliti menyusun langkah-langkah pembelajaran, menyiapkan
instrumen penelitian, menyiapkan blangko observasi dan evaluasi. Adapun langkahlangkah pembelajaran pada tahap ini adalah menyampaikan materi statistika dengan
kompetensi dasar ukuran pemusatan data untuk data tunggal dan data tunggal berbobot
dengan metode tanya jawab, memberikan latihan terkait materi, pemberian kuis
(pretest) untuk mengukur tingkat keberhasilan penyampaian materi dan mengukur
kemampuan awal, Mengelompokkan siswa ke dalam 6 kelompok masing-masing
terdiri dari 6 orang siswa yang heterogen kemampuannya berdasarkan hasil pretest.
b) Tahap Tindakan
Pada tahap ini, guru menyampaikan materi ukuran tendensi setral untuk data tunggal
dengan metode tanya jawab untuk mengingatkan lagi karena materi ini sudah pernah
didapatkan di SMP, baru menjelaskan ukuran tendensi sentral untuk data tunggal
berbobot dan data kelompok. Memberikan beberapa latihan soal untuk dikerjakan
bersama dengan teman sebangkunya. Langkah berikutnya adalah pemberian pretest.
Soal pretes yang diberikan adalah 2 soal, yaitu data tunggal dan data tunggal berbobot.
Untuk menyelesaikan langkah pertama pada tahap ini memerukan waktu 1 pertemuan
( 2 x 45 menit ).
Langkah kedua adalah pembentukan kelompok yang heterogen berdasarkan
hasil pretest. Di sini ada 6 kelompok yang terdiri dari 6 siswa yang kemampuan
matematikanya tidak sama, karena kelas XII Ak 2 ini jumlah ada 36 siswa, dengan
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hasil pretest dan pembagian kelompok dapat dilihat pada table berikut :
Tabel : Hasil pretest setelah diurutkan dan pembagian kelompok ( Tim )
NO

NAMA

L/P

NILAI
PRETEST

PEMBAGIAN KELOMPOK

1

NISFI MUFIDA YANTI

P

100

Kelp.1

2

NAILUL MUSYAROFAH

P

90

3

QUROTUL A’YUNI

P

90

4

MOCHAMAD IQBAL M.

L

90

5

NURMALASARI

P

90

6

YULINDA

P

90

Kelp.6

7

SITI INDAHYANI

P

80

Kelp.6

8

NUR LAILATUL M.

P

80

9

ZAHROTUN NAFISAH

P

80

10

SOFIANA

P

75

11

RESI KRISNA OKTAVIA

P

70

12

ROBIATUL ADAWIYAH

P

70

Kelp.1

13

M. PRAYOGO

L

70

Kelp.1

14

SHINTA NUR FEBRIANTI

P

70

15

WAHYU UJI ISMAIL

L

65

16

PUTRI ZUBAIDAH

P

65

17

SILVIA FADIA HASTUTI

P

65

18

SAKINAH

P

60

Kelp.6

19

SHOLIKHA IRMA Y.P.

P

55

Kelp.6

20

MUKHAMMAD. MUNIR

L

55

21

SYINDI NOER INDAH

P

55

22

SERDANI MILANA SARI

P

55

23

NUR HAYATI

P

55

Kelp.2
Kelp.3
Kelp.4
Kelp.5

Kelp.5
Kelp.4
Kelp.3
Kelp.2

Kelp.2
Kelp.3
Kelp.4
Kelp.5

Kelp.5
Kelp.4
Kelp.3
Kelp.2

24

NUR HIKMAH

P

50

Kelp.1

25

RATNA MULIANDA

P

48

Kelp.1

26

SITI ROSIDA SARI

P

45

27

SILFYA RHEGISTIN

P

45

28

YAYUK INDAWATI

P

45

29

M. SADDAD AL FINJA

L

40

30

MOCH. CHUDIRON

L

40

Kelp.6

31

NOVITA SARI

P

40

Kelp.6

32

NUR MUFIDA

P

40

33

RODIYAH

P

40

34

UMIRUL FAIZAH

P

35

35

SONY MAULANA

L

30

36

WANATI

P

30

Kelp.2
Kelp.3
Kelp.4
Kelp.5

Kelp.5
Kelp.4
Kelp.3
Kelp.2
Kelp.1

Langkah ketiga pada tahap ini adalah kerjasama dalam kelompok Dalam waktu 10
menit, mereka saling berdiskusi dalam kelompok dan menunjuk ahli dari masingmasing soal. Selanjutnya pada tahap kegiatan diskusi kelompok ahli, peneliti
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menentukan tempat diskusi dengan menunjuk bangku untuk masing-masing
kelompok ahli. Dalam kegiatan ini, peneliti berkeliling untuk mengawasi dan
memberi saran serta komentar tentang kegiatan berdiskusi. Peneliti juga menemukan
beberapa kelompok yang bertanya tentang jawaban, namun peneliti tidak segera
memberi jawaban melainkan mengarahkan untuk dibahas bersama dalam kelompok.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok asal. Dalam tahapan ini, para ahli
secara bergiliran menjelaskan hasil pekerjaannya yang telah dipahami dari hasil
diskusi kelompok ahli. Peneliti berkeliling ke setiap kelompok, memberikan
perhatian, bimbingan, dan saran serta komentar terhadap aktivitas diskusi. Setelah
diskusi kelompok asal selesai, dilanjutkan dengan presentasi. Peneliti memilih secara
undian untuk menentukan kelompok asal presentasi. Undian dilakukan dengan tujuan
memotivasi kelompok untuk selalu siap mempresentasikan hasil diskusinya.Terakhir
pemberian postest.
c) Tahap Pengamatan
Pada tahap ini peneliti beserta pengamat memantau dan mengamati jalannya
pembelajaran dan mencatat segala sesuatu yang terjadi pada saat berlangsungnya
kegiatan pembelajaran. Berdasarkan observasi ditemukan bahwa
•

Sebagian besar siswa aktif dalam proses pembelajaran dan mengerjakan semua
tugas yang diberikan oleh guru. Namun masih ada beberapa siswa yang belum
menunjukkan respon aktif mengikuti pembelajaran.

•

Siswa kurang dalam menunjukkan sikap ingin tahu dengan mengajukan
pertanyaan kepada guru dan teman.

•

Siswa kurang berani untuk menjawab pertanyaan guru saat guru menjadi
fasilitator di setiap kelompok.

d) Refleksi
Berdasarkan hasil postest pada siklus 1 masih ada 8 siswa yang belum tuntas, karena
keinginan siswa untuk memahami materi sangat rendah, siswa belum termotivasi
tentang pentingnya pelajaran matematika, sehingga hasil postestnya hanya 77,78 %,
walaupun sudah meningkat dari hasil pretest yang hanya 27,78 %, tetapi masih ada
8 siswa yang nilainya di bawah KKM yaitu 75. Sehingga perlu diadakan perbaikan
pada siklus ke 2.
2. Siklus 2
Hasil penelitian tiap tahap pada siklus 2 sebagai berikut :
a) Tahap Perencanaan
Pada tahap ini, peneliti merencanakan seperti pada siklus 1
b) Tahap Tindakan
Pada tahap ini, peneliti mengulas materi yang sama seperti pada siklus 1 dengan
memberikan penekanan pada materi yang dirasa agak susah oleh siswa,. Kemudian
peneliti menyampaikan hasil terkait siklus 1 dan menyampaikan rencana perbaikan
tindakan untuk siklus 2. Selanjutnya siswa diminta untuk berkelompok lagi seperti
pada siklus 1 dan diberi soal yang harus didiskusikan dengan kelompoknya. Pada
tahap kegiatan diskusi kelompok asal, peneliti meminta setiap siswa mengerjakan
latihan soal yang sudah dibagikan. Dalam waktu 10 menit, mereka saling berdiskusi
dalam kelompok dan menunjuk ahli dari masing-masing soal. Dengan cara sama
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pada pertemuan sebelumnya, secara perlahan peneliti membimbing siswa untuk
mengerjakan soal tersebut. Berikutnya pada tahap kegiatan diskusi kelompok ahli,
peneliti sudah tidak perlu lagi menunjukkan bangku untuk berdiskusi kelompok
ahli dikarenakan siswa sudah mulai mengenal langkah-langkah dalam pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw ini. Dalam kegiatan ini, peneliti berkeliling untuk mengawasi
dan memberi saran serta komentar tentang kegiatan berdiskusi. Kegiatan pembelajaran
dilanjutkan dengan diskusi kelompok asal. Dalam tahapan ini, para ahli secara bergiliran
menjelaskan hasil pekerjaannya yang telah dipahami dari hasil diskusi kelompok ahli.
Peneliti berkeliling ke setiap kelompok, memberikan perhatian, bimbingan, dan saran
serta komentar terhadap aktivitas diskusi. Peneliti juga menemukan kelompok yang
bergiliran dalam menjelaskan hasil pekerjaannya namun tidak secara urut. Hal ini
tidak menjadi masalah selama setiap anggota kelompok dapat memahami penjelasan
temannya. Setelah diskusi kelompok asal selesai, dilanjutkan dengan pemberian soal
postest.
c) Tahap Pengamatan
Pada tahap ini ditemukan bahwa sebagian besar siswa lebih aktif dalam proses
pembelajaran dan sikap yang menunjukkan rasa ingin tahu dengan mengajukan
pertanyaan kepada peneliti ataupun kepada sesama kelompok mulai jadi hal yang
biasa. Hal ini tampak dari cara siswa bertanya, dan mau menjawab pertanyaan dari
peneliti. Kondisi kelas diharapkan minimal tetap dan peneliti juga selalu memberikan
motivasi kepada siswa untuk tidak takut dalam menyampaikan idenya dan berani
untuk menjawab pertanyaan baik dari peneliti maupun dari anggota kelompok dalam
diskusi.
d) Refleksi
Berdasarkan hasil postest pada siklus 2 hanya 3 siswa yang belum tuntas, sehingga
persentase ketuntasan belajar dari hasil postest di siklus 2 adalah 91,67 %.
Berdasarkan hasil observasi, upaya yang dilakukan guru untuk memperbaiki
tindakan adalah selalu memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan
berani menyampaikan ide/gagasan ataupun pertanyaan-pertanyaan, serta tidak jarang
memberikan penguatan positif untuk membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar
matematika.

B. Pembahasan
1. Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar
dan bekerja sama dalam kelompok. Setiap kelompok dibentuk dengan mempertimbangkan
kriteria heterogenitas baik dalam kemampuan kognitif maupun jenis kelamin. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Abdurrahman dan Bintoro (dalam Nurhadi, 2004:61) yang
mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan
sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asih, silih asuh antar sesama
siswa sebagai latihan hidup di dalam masyarakat nyata. Pendapat ini menegaskan bahwa
pembelajaran kooperatif itu dapat menciptakan interaksi, menyadari perbedaan, dan
kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial.
2. Motivasi dan hasil belajar matematika meningkat melalui Pembelajaran Koopertif Tipe
Jigsaw
Seperti yang telah didefinisikan pada bab I, Motivasi diakui sebagai hal yang sangat
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penting bagi pelajaran di sekolah. Setidak -tidaknya seorang anak harus memiliki motivasi
untuk belajar di sekolah. Hasil belajar didefinisikan sebagai prestasi belajar dan aktivitas
belajar siswa. Sesuai hasil penelitian ini, prestasi belajar siswa mengalami peningkatan.
Hal ini dapat dilihat bahwa skor siswa mengalami peningkatan setelah menerima
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dengan
membandingkan skor pretest dan skor postest setelah menerima tindakan pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw.
Hal ini dapat dilihat pada lampiran berikut :
LAMPIRAN : REKAP NILAI TES

1

NISFI MUFIDA YANTI

P

100

Kelp.1

100

NILAI
POSTEST
2
100

2

NAILUL MUSYAROFAH

P

90

Kelp.2

96

100

3

QUROTUL A’YUNI

P

90

Kelp.3

86

98

4

MOCHAMAD IQBAL M.

L

90

Kelp.4

90

94

5

NURMALASARI

P

90

Kelp.5

86

90

6

YULINDA

P

90

Kelp.6

100

100

7

SITI INDAHYANI

P

80

Kelp.6

88

100

8

NUR LAILATUL M.

P

80

Kelp.5

92

98

9

ZAHROTUN NAFISAH

P

80

Kelp.4

80

86

10

SOFIANA

P

75

Kelp.3

78

82

NO

NAMA

L/P

NILAI
PRETEST

PEMBAGIAN
KELOMPOK

NILAI
POSTEST 1

11

RESI KRISNA OKTAVIA

P

70

Kelp.2

75

80

12

ROBIATUL ADAWIYAH

P

70

Kelp.1

90

100

13

M. PRAYOGO

L

70

Kelp.1

80

88

14

SHINTA NUR FEBRIANTI

P

70

Kelp.2

80

90

15

WAHYU UJI ISMAIL

L

65

Kelp.3

75

80

16

PUTRI ZUBAIDAH

P

65

Kelp.4

76

80

17

SILVIA FADIA HASTUTI

P

65

Kelp.5

88

100

18

SAKINAH

P

60

Kelp.6

78

80

19

SHOLIKHA IRMA Y.P.

P

55

Kelp.6

80

90

20

MUKHAMMAD. MUNIR

L

55

Kelp.5

70

78

21

SYINDI NOER INDAH

P

55

Kelp.4

80

88

22

SERDANI MILANA SARI

P

55

Kelp.3

80

100

23

NUR HAYATI

P

55

Kelp.2

76

88

24

NUR HIKMAH

P

50

Kelp.1

80

90

25

RATNA MULIANDA

P

48

Kelp.1

80

100

26

SITI ROSIDA SARI

P

45

Kelp.2

68

72

27

SILFYA RHEGISTIN

P

45

Kelp.3

80

84

28

YAYUK INDAWATI

P

45

Kelp.4

80

100

29

M. SADDAD AL FINJA

L

40

Kelp.5

68

76

30

MOCH. CHUDIRON

L

40

Kelp.6

78

84

31

NOVITA SARI

P

40

Kelp.6

61

75

32

NUR MUFIDA

P

40

Kelp.5

60

80

33

RODIYAH

P

40

Kelp.4

62

80

34

UMIRUL FAIZAH

P

35

Kelp.3

76

80
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35

SONY MAULANA

L

30

Kelp.2

65

71

36

WANATI

P

30

Kelp.1

659

72

77,78 %

91,67 %

% KETUNTASAN BELAJAR

27,78 %

5. Penutup
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis terhadap data hasil penelitian tindakan kelas ini, dapat disimpulkan
bahwa:
1) Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar
matematika materi statistika pada siswa kelas XII Akuntansi 2 tahun pelajaran 2015/2016,
2) Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar matematika
materi bangun materi statistika pada siswa kelas XII Akuntansi 2 tahun pelajaran
2015/2016.
3) Dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa dapat bekerja sama dan
berbagi ide dengan sesama anggota kelompok.
4) Dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa merasa lebih percaya diri
untuk rnembantu memberikan penjelasan kepada teman.
5) Dengan pcmbelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa termotivasi untuk sclalu
belajar dan mampu bekerja dalam kelompok.

5.2. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah
sebagai berikut,
1) Sebagai bahan pertimbangan bagi guru matematika di SMK PGRI 2 Pasuruan untuk
menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk materi statistika ataupun materi
lainnya.
2) Bagi guru yang ingin menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw agar memperhatikan
a) alokasi waktu, b) aktivitas siswa, dan c) tahapan-tahapan pembelajaran kooperatif tipe
Jigsaw.
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PENINGKATAN AKTIFITAS DAN HASIL BELAJAR
MATEMATIKA PADA MATERI TURUNAN FUNGSI
MELALUI PENDEKATAN SAINTIFIK DAN MEDIA
LEMBAR KERJA SISWA DIGITAL PADA SISWA
KELAS XI MIPA 1 SMA NEGERI 1 TANJUNG TAHUN
PELAJARAN 2014/2015
Moch. Fatkoer Rohman
SMAN 1 Tanjung Dusun Nusantara, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
fatkoer@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar matematika
melalui pendekatan saintifik dan media Lembar Kerja Siswa (LKS) digital. Jenis penelitian ini
adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebanayak dua siklus dengan materi turunan
fungsi. Adapun subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 1 SMA Negeri 1 Tanjung tahun
pelajararan 2014/2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi),
angket dan tes. Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut maka instrumen yang digunakan
adalah lembar pengamatan, angket, dan soal tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan yang signifikan dari siklus I ke siklus II komponen-komponen yang diteliti, yaitu
pengelolaan pembelajaran, aktifitas siswa, respon siswa dan hasil belajar siswa. Pada siklus I
keempat komponen itu belum mencapai indikator kinerja. Setelah siklus II dilaksanakan maka
keempat komponen itu telah mencapai indikator kinerja. Untuk pengelolaan pembelajaran pada
siklus I, nilainya 72,7 dengan kategori cukup baik, sedangkan pada sikulus II meningkat menjadi
81,8 dengan kategori baik. Untuk aktifitas siswa pada siklus I nilainya 71,2 dengan kategori cukup
aktif, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 84,6 dengan kategori aktif. Untuk respon siswa
pada siklus I, nilainya 0,47 dengan kategori positif, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi
0,53 dengan kategori sangat positif. Untuk hasil belajar pada siklus I, persentesase siwa yang
tuntas 55% sedangkan pada siklus II sebesar 76%
Kata Kunci. aktifitas belajar, hasil belajar, pendekatan saintifik, LKS Digital

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Tidak bisa dipungkiri bahwa matematika masih dianggap pelajaran sulit oleh sebagian siswa.
Sementara itu matematika adalah mata pelajaran yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari
peranan matematika dalam mata pelajaran lain, misalnya kimia, fisika, dan ekonomi. Selain itu
matematika juga digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, misal ilmu teknik, ilmu ekonomi,
dan lain sebagainya.
Bila siswa mengambil peminatan MIPA sedang dia tidak menguasai matematika secara baik
dapat dipastikan bahwa dia tidak akan bisa menguasai mata pelajaran fisika dan kimia, karena
kedua mata pelajaran ini sangat erat kaitannya dengan matematika.
Dari pengalaman peneliti, terdapat dua masalah yang sering dijumpai dalam pembelajaran
matematika, yaitu aktifitas siswa rendah dan hasil belajar siswa rendah. Penyebab aktifitas
siswa rendah diantaranya adalah metode pemebelajaran yang tidak melibatkan aktifitas
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siswa, misalnya metode ceramah. Paradigma pembelajaran saat ini adalah memfungsikan
guru sebagai fasilitator. Selain itu peyebab aktifitas siswa rendah adalah guru sering tidak
menggunakan media dalam pembelajaran.
Di samping akitifitas siswa rendah, hasil belajar siswa juga rendah. Hasil belajar siswa
dikatakan rendah bila tidak mencapai batas ketuntasan. Sering kali persentase siswa yang
tuntas pada ulangan harian kurang dari 50%. Berikut ini data hasil belajar yang diperoleh dari
ulangan harian materi turunan fungsi pada siswa kelas XI IPA 1
Tabel 1. Hasil Belajar Turunan Fungsi Tahun Pelajaran 2013/2014
No
1
2
3
4

Komponen
Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Ketuntasan Klasikal

Nilai
65,7
90
35
45,5

Sumber: buku nilai matematika tahun pelajaran 2013/2014

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah
Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi dua masalah sebagai berikut:
1) Aktifitas siswa dalam pembelajaran matematika rendah
2) Hasil belajar matematika siswa rendah
Dalam penelitian ini akan dibatasi matematika hanya dibatasi pada materi turunan fungsi

1.3 Perumusan dan Cara Pemecahan Masalah
Untuk mengatasi dua masalah di atas peneliti mencoba menggunakan pendekatan saintifik dan
Lembar Kerja Siswa digital dalam pemebalajaran matematika, materi turunan fungsi. Dengan
demikian rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: (1) Apakah pembelajaran
dengan pendekatan saintifik dan Lembar Kerja Siswa digital dapat meningkatkan aktifitas
belajar matematika pada materi turunan fungsi pada siswa kelas XI MIPA 1 tahun pelajaran
2014/2015? (2) Apakah pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan media Lembar Kerja
Siswa digital dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada materi turunan fungsi pada
siswa kelas XI MIPA 1 tahun pelajaran 2014/2015?

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan aktifitas belajar matematika
pada materi turunan fungsi pada siswa kelas XI MIPA 1 tahun pelajaran 2014/2015. (2)
Meningkatkan hasil belajar matematika pada materi turunan fungsi pada siswa kelas XI MIPA
1 tahun pelajaran 2014/2015

2. Kajian Pustaka
2.1 Kajian Teori
2.1.1 Belajar Matematika
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Menurut Djamarah dan Zain (dalam Arifin, 2013) belajar adalah proses perubahan perilaku
yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bakat, pengalaman dan latihan.
Pendapat lain, Menurut Slameto (dalam Arifin, 2013) belajar adalah suatu proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
Berdasarkan dua pengertian belajar di atas dan dikaitkan dengan kurikulum 2013 dapat
disimpulkan belajar adalah proses usaha perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Belajar matematika menurut Hudoyo (dalam Arifin, 2013) bahwa seseorang dikatakan belajar
matematika apabila pada dirinya terjadi suatu kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan
tingkah laku yang berkaitan dengan matematika, seperti perubahan dari tidak tahu konsep
matematika menjadi tahu konsep tersebut.dan mampu menggunakannya untuk mempelajari
materi lebih lanjut maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Peneliti menyimpulkan belajar matematika adalah belajar materi matematika yang meliputi
pengetahuan dan keterampilan matematika sehingga dapat digunakan untuk mempelajari
materi matematika lebih lanjut, menerapkannya dalam mata pelajaran lain dan menerapkan
dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.2 Aktifitias Belajar Matematika
Menurut Surya (dalam Daniati, 2013) aktivitas belajar adalah suatu proses pemusatan daya
pikir dan perbuatan serta tindakan untuk memberi tanggapan-tanggapan yang lebih intensif
terhadap fokus atau obyek tertentu. Sedangkan menurut Sanjaya (dalam Nurhayati, 2013)
aktifitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang.
Dalam penelitian ini aktifitas belajar matematika adalah kegiatan yang meliputi mengamati,
menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan dalam
pembelajaran matematika,

2.1.3 Hasil belajar Matematika
Anni (dalam Arifin, 2013) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah merupakan perubahan
tingkah laku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktifitas belajar. Dengan demikian
hasil belajar matematika adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajar setelah
belajar matematika.
Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hasil belajar matematika adalah nilai yang
diperoleh siswa setelah mengerjakan LKS dan post test materi turunan fungsi.

2.1.4 Pendekatan Saintifik
Pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pendekatan
berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang
meliputi lima pengalaman belajar, yaitu mengamati (observing), menanya (questioning),
mengumpulkan informasi/mencoba (experimenting), menalar/mengasosiasi (associating)
dan mengkomunikasikan (communicating)(Kemdikbud, 2014). Dengan pendekatan saitifik
diharapkan pembelajaran berpusat pada siswa, bukan pada guru, dengan kata lain aktifitas
belajar siswa diharapkan akan meningkat. Peran guru hanyalah sebagai fasilitator. Dalam
penelitian ini, kelima aktifitas itulah yang akan diamati.
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Pendekatan saintifik ini memungkinkan pembelajaran berpusat pada siswa, bukan pada
guru. Dengan demikian pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik diharapkan dapat
meningkatkan aktifitas belajar matematika.

2.1.5 Lembar Kerja Siswa Digital
Lembar Kerja Siswa adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan
peserta didik (Depdiknas, 2008).
Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan Lembar Kerja Siswa dalam bentuk digital. Jadi
Lembar Kerja Siswa tersebut bukan dalam bentuk tercetak pada suatu kertas. Lembar Kerja
Siswa ini peneliti sebut dengan Lembar Kerja Siswa digital.
Kelebihan Lembar Kerja Siswa digital dibanding Lembar Kerja Siswa konvensinal adalah
sebagai beikut: (1) Dapat disisipi audio visual sehingga tampilannya lebih menarik. (2)
Video yang disisipkan dalam Lembar Kerja Siswa digital dapat diputar berulang-ulang untuk
memahami konsep. (3) Menghemat kertas, sehingga ramah lingkungan. (4) Melatih siswa
untuk akrab dengan teknologi informasi
Di samping Lembar Kerja Siswa digital mempunyai kelebihan, juga mempunyai kekurangan,
yaitu diperlukannya laptop, computer atau getjet untuk menjalankannya. Namun kekurangan
itu dapat di atasai karena computer, laptop atau getjet saat ini bukan merupakan barang mewah.
Pengembangan Lembar Kerja Siswa digital ini diharapkan dapat meningkatkan aktifitas dan
hasil belajar matematika.

2.2 Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ambar
Nurhayati yang berjudul Penerapan Pendekatan Scientiic Dengan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Untuk Meningkatkan Aktifitas Belajar
Matematika Siswa Kelas XI Perhotelan SMKN 3 Klaten Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil
penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan saintifik dengan model pembelajaran
kooperatif type NHT dapat meningkatkan aktifitas belajar matematika.

2.3 Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian pustaka di atas peneliti merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut:
(1) Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan media Lembar Kerja Siswa digital dapat
meningkatkan aktifitas belajar matematika pada materi turunan fungsi pada siswa kelas XI
MIPA 1 tahun pelajaran 2014/2015? (2) Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan media
Lembar Kerja Siswa digital dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada materi

3. Metodologi Penelitian
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 1 Tanjung. Waktu pelaksanaan pada bulan Apri
– Juni 2015
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3.2 Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek Penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 1 tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah
32 orang siswa. Obyek penelitian adalah penerapan pendektan saintifik dan Lembar Kerja
Siswa digital.

3.3 Desain Penelitian
Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas. Adapun model yang akan
dipakai adalah model Kemmis & Mc Taggart. Penelitian tindakan kelas model Kemmis &
Mc Taggart setiap siklusnya terdiri dari 4 langkah yaitu perencanaan (plan), tindakan (act),
pengamatan (observ), dan refleksi (reflect).(Kusumah & Dwitagama, 2010)
Penelitian tindakan kelas model Kemmis & Mc Taggart dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Penelitian tindakan kelas model Kemmis & Mc Taggart

3.4 Tahapan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan paling sedikit 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah, yaitu
perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi
1) Perencanaan
Pada tahap ini peneliti menyiapkan silabus, membuat RPP (Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran), membuat Lembar Kerja Siswa digital, menyusun instrument penelitian.
2) Tindakan
Pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan LKS
digital. Dalam pembelajaran akan ditempuh seperti pembelajaran pada umumnya yaitu
terdiri dari pembukaan, kegiatan initi dan penutup yang pelaksanaanya disesuaikan
dengan RPP yang telah dibuat.
3) Pengamatan
Pengamatan dilakukan oleh pengamat dari teman guru sejawat. Pengamatan dilakukan
dengan berpedoman lembar pengamatan yang telah dibuat. Obyek pengamatan ada 2 hal,
yaitu guru dan siswa. Pengamat mengamati langkah-langkah proses pembelajaran yang
dilakukan oleh guru, Selain itu juga mengamati aktifitas siswa dalam pembelajaran.
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4) Refleksi
Pada tahap ini guru bersama pengamat melakukan diskusi dari tindakan yang telah
dilakukan. Menginventarisir kekurangan-kekurangannya untuk diperbaiki pada siklus
berikutnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:
1) Pengamatan
Pengamatan dilakukan untuk mengamati langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan
oleh guru dan aktifitas siswa. Instrumennya berupa lembar pengamatan
2) Angket
Angket diisi oleh siswa guna mengetahui respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran
menggunakan pendekatan saintifik dan Lembar Kerja Siswa digital. Instrumennya berupa
daftar pertanyaan
3) Tes
Tes dilakukan dalam bentuk tes tulis setelah akhir siklus. Dengan demikian instrumen
yang digunakan adalah soal.

3.6 Teknik Analisis Data
Data yang sudah terkumpul dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu data pengelolaan
pembelajaraan, data aktifitas siswa, data respon siswa dan data hasil belajar siswa.
1) Analisis Data Pengelolaan Pembelajaran
Pengelolaan pembelajaran diamati dengan lembar pengamatan. Di dalam lembar
pengamatan itu terdiri dari aspek-aspek yang diamati. Setiap aspek mendapatkan skor 1 –
4.
Nilai Pengelolaan Pembelajaran.
Nilai pengelolaan pembelajaran dapat dihitung dengan rumus berikut ini.

(1)
N = Nilai Pengelolaan Pembelajaran
S = Skor Pembelajaran
S Maks = Skor Maksimum Pembelajaran
Perlu diperhatikan S Maks didapat dari 4 kali jumlah aspek yang diamati
Kategori Nilai Pengelolaan Pembelajaran
N ≤ 50 : Kurang
50 < N ≤ 75 : Cukup
75 < N ≤ 90 : Baik
< N ≤ 100 : Sangat Baik
2) Analisis Data Aktifitas Siswa
Aktifitas siswa diamati dengan lembar pengamatan. Di dalam lembar pengamatan itu
terdiri dari aspek-aspek yang diamati. Setiap aspek mendapatkan skor 1 – 4.
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Nilai Aktifitas Siswa
Nilai aktifitas siswa dapat dihitung dengan rumus berikut ini.
(2)
N = Nilai Aktifitas Siswa
S = Skor Aktifitas Siswa
S Maks = Skor Maksimum Aktifitas Siswa
Perlu diperhatikan S Maks didapat dari 4 kali jumlah aspek yang diamati
Kategori Nilai Aktifitas Siswa
N ≤ 70 : Kurang Aktif
70 < N ≤ 80 : Cukup Aktif
80 < N ≤ 90 : Aktif
N ≤ 100 : Sangat Aktif
3) Analisis Data Respon Siswa
Analisis respon siswa dihitung melalui skala sikap yang digunakan untuk mengukur
kecenderungan sikap dan perilaku siswa terhadap pertanyaan yang diajukan. Siswa
memberikan nilai dengan rentang nilai sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS),dan
sangat tidak setuju (STS).
Tabel 2. Skor jawaban siswa

Kategori jawaban siswa
SS
S
TS
STS

Skor untuk butir
2
2
−1
−2

Skor Respon Siswa Untuk Setiap Butir Pernyataan
RS = 2×nSS + nS

nTS

2×nSTS

(3)

RS = Skor Respon Siswa
nSS = Jumlah siswa yang memilih SS
nS = Jumlah siswa yang memilih S
nTS = Jumlah siswa yang memilih TS
nSTS = Jumlah siswa yang memilih STS
Nilai Respon Siswa Untuk Setipa Butir Pernyataan

(4)
NRS = Nilai Respon Siswa
RS Maks = Skor Respon Siswa Maksimum
RS Maks didapat dari 2N, dengan N = Jumlah Responden
Dengan demikian rumus nilai respon siswa dapat juga dihitung dengan rumus berikut ini:
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(5)
Predikat Nilai Respon Siswa Per Butir Pernyataan
Nilai respon siswa paling kecil −1 dan paling besar 1 atau −1 ≤ NRS ≤ 1 dengan predikat
sebagai beikut:
−1 ≤ NRS ≤ − 0,5 : Sangat Negatif
− 0,5 < NRS ≤ 0 : Negatif
0 < NRS ≤ 0,5 : Positif
0,5 < NRS ≤ 1 : Sangat Positif
Nilai Respon Siswa Secara Keseluruhan
Nilai respon siswa secara keseluruhan adalah respon seluruh siswa terhadap penerapan
pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penggunaan Lembar Kerja Siswa digital.
Persentase nilai respon siswa secara keseluruhan didapat dari rerata persentase respon
siswa per butir pernyataan.
4) Analisis Hasil belajar Siswa
Hasil belajar diperloeh dari nilai ulangan post tes pada akhir siklus. Dari hasil tes pada
akhir siklus dapat ditentukan nilai tertinggi, nilai terendah dan rata-ratanya.

3.7 Indikator Kinerja
Indikator kinerja penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Pengelolaan pembelajaran dikatakan berhasil bila mendapatkan nilai minimal 80 (kategori
baik)
2) Keaktifan siswa berhasil bila nilai keaktifan minimal 80 (kategori aktif)
3) Respon siswa berhasil bila responnya menunjukkan nilainya lebih dari 0 (kategori positif)
4) Ketuntasan klasikal berhasil bila jumlah siswa yang tuntas minimal 75%, dengan
ketuntasan individu 2,67.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1

Pengelolaan Pembelajaran

Dari hasil pengolahan data pengelolaan pembelajaran, nilai pada siklus I adalah 72,7 (kategori
cukup) sedangkan nila pada siklus II adalah 81,8 (kategori baik)

4.1.2

Aktifitas Siswa

Dari hasil pengolahan data aktifitas siswa, nilai pada siklus I adalah 71,2 (kategori cukup
aktif), sedangkan nilai pada siklus II adalah 84,6 (kategori aktif)

4.1.3

Respon Siswa

Dari hasil pengolahan data respon siswa didapat nilai pada siklus I adalah 0,47 (kategori
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positif) sedangkan nilai pada siklus II adalah 0,53 (kategori sangat positif)

4.1.4

Hasil Belajar

Dari hasil pengolahan data hasil belajar didapat nilai seperti pada tabel berikut ini
Tabel 3. Hasil Belajar Turunan Fungsi
Komponen
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Nilai Rata-rata
Ketuntasan Klasikal

4.1.5

Hasil belajar Siklus I
3,25
2,20
2,90
55%

Hasil belajar Siklus II
3,75
2,50
3,02
76%

Pembahasan

Proses penelitian telah dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus. Dari hasil analisis data menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari siklus I ke siklus II untuk keempat komponen
yang diteliti, yaitu pengelolaan pembelajaran, aktifitas siswa, respon siswa dan hasil belajar
siswa. Pada siklus I keempat komponen itu belum mencapai indikator kinerja. Setelah siklus
II dilaksanakan maka keempat komponen itu telah mencapai indikator kinerja.
Untuk pengelolaan pembelajaran pada siklus I, nilainya 72,7 dengan kategori cukup baik,
sedangkan pada sikulus II meningkat menjadi 81,8 dengan kategori baik. Untuk aktifitas siswa
pada siklus I nilainya 71,2 dengan kategori cukup aktif, sedangkan pada siklus II meningkat
menjadi 84,6 dengan kategori aktif. Untuk respon siswa pada siklus I, nilainya 0,47 dengan
kategori positif, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 0,53 dengan kategori sangat
positif. Untuk hasil belajar, pada siklus I banyak siswa yang tuntas 55%, sedang pada siklus
II mencapai 76%

5. Penutup
5.1 Kesimpulan
1) Pembelajaran dengan pendekatan saintiik dan Lembar Kerja Siswa digital dapat
meningkatkan aktifitas belajar matematika pada materi turunan fungsi pada siswa kelas
XI MIPA 1 tahun pelajaran 2014/2015.
2) Pembelajaran dengan pendekatan saintiik dan media Lembar Kerja Siswa digital dapat
meningkatkan hasil belajar matematika pada materi turunan fungsi pada siswa kelas XI
MIPA 1 tahun pelajaran 201/2015?

5.2 Saran
1) Hendaknya guru menggunakan pendekatan saintifik, karena pendekatan ini merupakan
amanat kurikulum 2013
2) Hendaknya guru selalau berinovasi untuk mengembangkan media pembelajaran, baik
berupa alat peraga maupun media yang berbasis TIK
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TELAAH PENGGUNAAN LKS SEBAGAI SUMBER
BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR DI SMP NEGERI
3 PURWOSARI SATU ATAP
Mohamad Nurdin
SMP Negeri 3 Purwosari Satu Atap, Jl. Arjuno No. 1 Dsn. Ketuwon Ds. Sumberejo Kec. Purwosari,
Kabupaten Pasuruan ; reganurdin@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan Lembar Kerja
Siswa (LKS) sebagai sumber belajar dan motovasi belajar siswa kelas IX B SMP Negeri
3 Purwosari Satu Atap Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015-2016. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari
hasil observasi, wawancara, dan catatan-catatan guru ketika melakukan kegiatan proses
pembelajaran, observasi, dan wawancara tentang penggunaan LKS sebagai sumber belajar
dan motovasi belajar siswa. Hasil analisis data penelitian dijabarkan sebagai berikut: 1)
LKS sebagai sumber belajar dan motivasi belajar memberikan kontribusi positif terhadap
belajar siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah; 2) dalam pencapaian kompetensi
yang telah di tentukan siswa masih memerlukan bimbingan guru dalam menggunakan
LKS sebagai sumber belajar dan motivasi belajar siswa di sekolah; dan 3) melalui LKS
sebagai sumber belajar dan motivasi belajar siswa, siswa termotivasi untuk belajar di
rumah baik belajar secara mandiri atau memerlukan bantuan teman atau saudara.
Kata Kunci. Lembar Kerja Siswa (LKS); Sumber Belajar; Motivasi Belajar.

1. Pendahuluan
Salah satu yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar siswa adalah sumber belajar
(Supradnyani N.M. dkk., 2013). Sumber belajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk
memfasilitasi keberhasilan belajar (Syahputri R. dkk., 2013). Sumber belajar yang sering
digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) (Fannie
R.D. & Rohati, 2014). Sumber belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah LKS.
Menurut Andi Prastowo dalam (Fannie R.D & Rohati, 2014) menyatakan LKS adalah suatu
bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan,
serta petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa dengan
memperhatikan kompetensi dasar yang harus dicapai. LKS membantu siswa untuk mencari
dan menambah informasi yang dipelajari (Aryani F. & Hiltrimartin C., 2011). LKS yang
disusun secara menarik dan sistematis dapat membantu siswa untuk belajar lebih aktif secara
kelompok atau individu (Fannie R.D. & Rohati, 2014; Widyantini T., 2013). LKS yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah LKS yang sudah tersedia di sekolah dan berasal dari
penerbit.
Salah satu faktor siswa belajar secara aktif adalah adanya motivasi belajar dalam dirinya.
Motivasi adalah daya penggerak yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan
tujuan tertentu (Depdiknas, 2004). Menurut (Pujiati I, 2008) motivasi adalah proses aktivitas
internal untuk melakukan apa yang ingin dicari dan diperoleh sesuai dengan tujuannya.
Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang efektif dalam kegiatan belajar siswa serta
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mempengaruhi hasilnya (Sukada I.K. dkk., 2013; Susetyo Y.F. & Kumara A., 2012; Saleh
M. 2014; Kurniawan D. & Wusta D.U., 2014). Untuk itu guru harus mampu menumbuhkan
motivasi belajar siswa sebagai tindakan nyata dalam mempertanggungjawabkan tugasnya
sebagai seorang guru. Motivasi belajar siswa dalam penelitian ini adalah motivasi belajar
yang ditandai dengan aktivitas belajarnya, sesuai dengan (Pujiati I, 2008; Rinaldo dkk. 2014),
sehingga diasumsikan semakin tinggi aktivitas belajar siswa semakin tinggi motivasi belajarnya,
dan semakin rendah aktivitas belajar siswa semakin rendah pula motivasi belajarnya.
Kondisi nyata yang terjadi di SMP Negeri 3 Purwosari Satu Atap, sekolah, wali siswa, dan
komite sekolah bersepakat melakukan kontrak dengan pendistributor LKS sehingga dalam
kegiatan proses belajar matematika siswa menggunakan LKS sebagai salah satu sumber
belajar yang telah disediakan. Sementara itu (Fannie R.D. & Rohati, 2014) LKS yang
digunakan di sekolah-sekolah kebanyakan membosankan diri siswa baik segi penyajian materi
atau tampilannya. Hal ini dapat berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Menyikapi kondisi
tersebut, peneliti menelaah LKS dengan tujuan menganalisis penggunaan LKS sebagai sumber
belajar dan motovasi belajar siswa kelas IX B SMP Negeri 3 Purwosari Satu Atap Semester
Ganjil Tahun Pelajaran 2015-2016.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis data hasil
observasi, wawancara, dan catatan-catatan guru ketika melakukan kegiatan observasi tentang
penggunaan LKS sebagai sumber belajar dan motovasi belajar siswa kelas IX B SMP Negeri
3 Purwosari Satu Atap Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015-2016. Subyek penelitian ini
adalah siswa kelas IX B SMP Negeri 3 Purwosari Satu Atap yang berjumlah 39 siswa tediri
dari 22 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Cara pengambilan data melalui observasi,
wawancara, serta catatan-catatan reflektif guru.
Observasi dilakukan dua tahap dengan rincian tahap pertama observasi kelas yang dilakukan
untuk mengetahui bagaimana proses belajar siswa selama mengunakan LKS dan tahap kedua
melakukan observasi terhadap isi LKS dengan tujuan untuk menganalisis keterkaitan isi
LKS dengan kurikulum yang berlaku di sekolah dan observasi LKS yang digunakan siswa.
Wawancara dilakukan terhadap siswa dengan tiga instrumen pertanyaan terbuka terkait
penggunaan LKS sebagai sumber belajar dan motivasi belajarnya. Kegiatan wawancara
dilakukan dalam kegiatan proses pembelajaran dengan waktu yang tidak ditentukan, dalam
arti ketika guru mendapatkan siswa yang terlihat aktif, kurang aktif, atau tidak aktif dalam
kegiatan proses belajarnya guru akan langsung memberikan pertanyaan tentang kejadian
tersebut. Jika kondisi tersebut tidak memungkinkan, maka guru melakukan kegiatan wawancara
dengan mengkondisikan waktu dan tempat sesuai dengan program tersendiri. Catatan reflektif
dilakukan ketika kegiatan proses belajar mengajar, observasi, dan wawancara.
Data hasil observasi, wawancara, dan catatan reflektif dianalisis dan dijabarkan secara
deskriptif untuk memperoleh gambaran obyektif tentang kegiatan penelitian sehingga dapat
diambil kesimpulan tentang penggunaan LKS sebagai sumber belajar siswa dan motivasi
belajarnya. Dalam menentukan motivasi belajar siswa diasumsikan dari aktifitas belajarnya,
semakin aktif belajar siswa diasumsikan bahwa motivasi belajar siswa semakin tinggi dan
semakin tidak aktif belajar siswa diasumsikan motivasi belajar siswa semakin rendah.
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3. Hasil Penelitian
3.1 Observasi Kegiatan Pembelajaran
Observasi dilakukan ketika proses belajar matematika berlangsung. Kegiatan tersebut
dilakukan ketika sumber belajar siswa menggunakan LKS. Pada kegiatan pembelajaran, guru
menjelaskan skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kegiatan awal guru membuka
pelajaran dengan menunjukkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dilanjutkan dengan
memberikan motivasi terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan inti dilakukan dengan
mengawali siswa untuk membuka LKS Matematikanya, dan guru memberikan penjelasan
tentang materi yang akan dipelajari terkait dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya siswa
diminta untuk membuka halaman yang telah ditentukan dan membaca bagian-bagian yang
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selama kegiatan membaca, guru selaku peneliti melakukan
kegiatan observasi terhadap apa yang dilakukan siswa dalam kegiatan tersebut. Dari 39 siswa
ternyata ada 12 siswa yang melakukan kegiatan di luar skenario guru, mereka tidak melakukan
kegiatan seperti yang diperintahkan guru. Empat dari mereka ternyata tidak membawa LKS
matematika, sedangkan tiga siswa membawa LKS matematika tetapi tidak dibuka, dan lima
siswa LKS-nya hanya dibuka saja tetapi tidak dibaca. Akivitas 12 siswa tersebut yang paling
menonjol adalah berbicara dengan teman ketika kegiatan pembelajaran dilaksanakan.
Setelah kegiatan membaca selesai, siswa diajak berdiskusi terkait materi yang dipelajari
dengan cara guru memberikan sebuah pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang
telah dibaca. Hasil pengamatan guru ketika berdiskusi, ternyata siswa memanfaatkan LKS
untuk menemukan jawaban tersebut, hal ini ditunjukkan bahwa pertanyaan guru tidak segera
mendapat tanggapan karena siswa berusaha untuk membuka lembaran-lembaran halam LKSnya. Beberapa siswa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang disampaikan guru
setelah satu atau dua menit dari pertanyaan disampaikan. Hal yang begitu memberikan kejutan,
ternyata siswa yang tidak membaca LKS ketika kegiatan sebelum diskusi mampu memberikan
pendapat terkait pertanyaan guru.
Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan menyelesaikan beberapa soal yang terdapat dalam
LKS. Soal yang harus dikerjakan siswa ditentukan beberapa soal saja dari satu paket latihan
yang ada dalam satu halaman. Ketika kegiatan ini berlangsung, saya sebagai guru sekaligus
peneliti berkeliling untuk melakukan observasi dan tugas sebagai seorang guru. Beberapa
siswa yang diamati dalam menyelesaikan soal melakukan kegiatan membandingkan soal yang
harus dikerjakan dengan contoh-contoh soal dalam LKS. Tetapi juga terdapat beberapa siswa
yang memang tidak melakukan tugas tersebut secara maksimal, bahkan ada juga yang tidak
mengerjakan soal sama sekali.
Beberapa soal yang belum selesai dikerjakan tetapi alokasi waktunya telah habis, dijadikan
sebagai tugas rumah yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.
Tiga soal yang harus dikerjakan siswa ternyata masih terdapat satu soal yang belum selesai,
soal tersebut harus diselesaikan di rumah sebagai tugas rumah. Sebagai kegiatan akhir dari
pembelajaran, guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang hasil pekerjaan siswa dalam
menyelesaikan soal, dalam kegiatan ini guru memberikan penguatan tentang jawaban dan
langkah-langkah sistematis yang seharusnya dilakukan untuk memperoleh jawaban tersebut
dengan merujuk pada contoh soal yang berada dalam LKS.

3.2 Observasi LKS
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Observasi terhadap LKS siswa dilakukan setelah digunakan sebagai sumber belajar dan
motivasi belajar pada kegiatan proses pembelajaran di kelas. Tetapi penggunaan LKS sebagi
sumber belajar dan motivasi belajar tidak hanya terbatas dalam pelaksanaan kegiatan proses
pembelajaran di kelas, siswa dapat menggunakan LKS sebagai sumber belajar dan motivasi
belajar di mana saja dan kapan saja. LKS sebagai sumber belajar dan motivasi belajar
dalam kegiatan proses pembelajaran dilakukan seperti dalam penjelasan observasi kegiatan
pembelajaran di atas, untuk kegiatan di luar kelas dengan cara memberikan tugas kepada siswa
yang berkaitan dengan LKS.
Observasi LKS dilakukan setelah kegiatan pembelajaran di kelas dengan kegiatan proses
pembelajaran menggunakan LKS sebagai sumber belajar dan motivasi belajar. Observasi
LKS dilakukan sebanyak dua LKS. Hasil observasi memberikan data bahwa LKS siswa
pertama pada materi sudah diberikan warna dengan stabilo pada kalimat-kalimat tertentu yang
dianggap penting, terdapat catatan-catatan kecil dengan pensil sesuai dengan materi yang
telah dipelajari, dan latihan soal yang terdapat dalam LKS sebagian sudah dikerjakan dalam
LKS-nya meskipun belum diperintah atau diberikan tugas oleh guru, tetapi soal-soal yang
telah ditentukan untuk diselesaikan dalam kegiatan proses sudah terisi dengan benar semua.
Sementara itu LKS siswa kedua pada materinya tidak ada tanda seperti pada siswa pertama,
dan latihan-latihan soal yang belum mendapatkan perintah dari guru untuk diselesaiakan tidak
ada yang dikerjakan, tetapi latihan soal yang pernah diberikan tugas oleh guru sudah terisi.

3.3 Wawancara
Kegiatan wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara ketika proses belajar
berlangsung dan wawancara di luar kegiatan proses pembelajaran. Wawancara ketika proses
pembelajaran dilakukan, hal ini berkaitan dengan pemanfaatan LKS sebagai sumber belajar
dan motivasi belajar yaitu ketika kegiatan membaca materi ada siswa yang tidak melakukan
kegiatan tersebut, peneliti mendapat dua jawaban yang berbeda dari dua siswa dengan satu
pertanyaan yang sama:
Guru

: “Mengapa kamu tidak memanfaatkan sumber belajar (LKS) ketika kegiatan
membaca materi dalam LKS seperti teman-temanmu?”

Siswa I : “Karena sudah saya baca pak, saya sudah belajar di rumah pak”
Siswa II : “Iya pak, mohon ma’af, akan segera saya baca”
Sementara itu, kegiatan wawancara di luar kegiatan proses belajar, peneliti memanggil dua
siswa yang telah dilakukan observasi terhadap LKS-nya, hal ini dikarenakan adanya temuan
berbeda terhadap pemanfaatan LKS dua siswa tersebut sebagai sumber belajar dan motivasi
belajarnya. Hasil wawancara tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Guru

: “Bagaimana pendapatmu belajar matematika dengan menggunakan LKS?,
bisakah kamu memanfaatkan LKS sebagai sumber belajar dan motivasi
belajarmu?”

Siswa I : “Belajar melalui LKS enak pak, tidak banyak menulis materi, saya tinggal memberi
tanda tentang materi yang saya anggap penting. Selain itu saya juga bisa latihan
menyelesaikan soal-soalnya, artinya saya bisa memanfaatkan LKS sebagai sumber
belajar saya pak, tapi saya tetap membutuhkan pengarahan dan bimbingan untuk
memahami materi dan menyelesaiakan soal-soal dalam LKS”.
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Siswa II : “menurut saya enak pak karena tidak usah mencatat materi, tentang
pemanfaatan LKS sebagai sumber belajar, saya masih membutuhkan
penjelasan pak tentang materi-materi yang belum saya fahami”.
Guru
: “Bagaimana dampak penggunaan LKS matematika sebagai sumber belajar
dan motivasi belajarmu?”
Siswa I : “dampaknya saya bisa belajar kapan saja pak, di sekolah atau dirumah
saya bisa membaca dan belajar melalui LKS. Saya termotiasi untuk bisa
memahami materi yang belum diajarkan di sekolah karena materinya sudah
ada di LKS meskipun terkadang sulit saya fahami karena materinya berupa
ringkasan-ringkasan saja”.
Siswa II : “dampak di kelas, saya tidak ribet untuk mencari materi pak karena
sudah tersedia di LKS. Damapak di rumah, saya kalau kebingungan bisa
menunjukkan materi di LKS kepada saudara untuk dipelajari sebelum
membimbing belajar saya”.
Berdasarkan uraian wawancara di atas, keterkaitan LKS sebagai sumber belajar dan motivasi
belajar menunjukkan bahwa tidak semua siswa menggunakan LKS-nya sebagai sumber
belajar dan motivasi belajarnya secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan adanya siswa
yang masih memerlukan motivasi serta dorongan dari guru, teman atau saudaranya dalam
menggali informasi dari LKS-nya. Tetapi pemanfaat LKS sebagai sumber belajar dan motivasi
telah tampak sesuai dengan harapan.

3.4 Catatan Reflektif
Catatan reflektif yang dihasilkan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 1) siswa
berusaha menggali informasi dari LKS dalam mencari solusi soal-soal yang diberikan
sebagi tugas di kelas; 2) ketika guru melakukan diskusi klasikal di kelas, siswa berusaha
memanfaatkan LKSsebagai sumber belajar untuk mencari jawaban dalam diskusi; 3) sebagian
siswa aktif bertanya kepada guru dan teman ketika mengalami kesulitan menggunakan LKS
sebagai sumber belajarnya; 4) ada siswa yang mengerjakan soal-soal dari LKS yang belum
dijadikan tugas sekolah; dan 5) dalam kegiatan proses pembelajaran menggunakan LKS
sebagai sumber belajar dan motivasi belajar aktivitas belajar siswa sebagian besar cenderung
aktif, dan sebagian kecil masih ada yang mengganggu teman ketika ada tugas dari LKS.

4. Pembahasan
Data hasil observasi kelas menunjukkan bahwa dari 36 siswa terdapat 12 siswa yang
melakukan kegiatan diluar program guru, hal ini menunjkkan bahwa aktivitas belajar siswa
dalam mengunakan LKS tampak didominasi oleh siswa yang aktif melakukan kegiatan
belajar, sehingga dapat dikatakan motivasi belajar siswa dalam menggunakan LKS sebagai
tambahan referensi siswa untuk mendapatkan informasi juga terlihat dominan sekali. Selain
itu, hasil pengamatan selama diskusi siswa juga memanfaatkan LKS sebagai media dalam
menemukan informasi dalam berdiskusi dengan guru, bahkan dalam kegiatan wawancara
ditunjukkan siswa telah belajar dan mencari informasi dengan membaca LKS-nya di rumah
sebelum materi dalam LKS disampaikan oleh guru. Hal ini juga dipertegas dengan data hasil
observasi LKS siswa terdapat bagian-bagian materi siswa yang telah diberikan tanda dengan
stabilo untuk menunjukkan bagian-bagian yang penting dalam materi pada LKS tersebut.
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Berdasarkan urai tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memanfaat LKS
sebagai sumber belajar di kelas maupun di luar kelas, selain itu aktivitas belajar siswa sebagian
besar menunjukkan siswa aktif dalam belajarnya.
Data hasil kegaiatan wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan LKS sebagai sumber belajar
dan motivasi belajar tidak hanya terfokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi siswa
juga memanfaatkan LKS sebagai sumber belajar di luar kelas. Hasil wawancara yang menjadi
fokus perhatian dalam pemanfaatan LKS sebagai sumber belajar dan motivasi belajar adalah
siswa masih memerlukan bimbingan dari guru, teman, atau saudara dalam upaya menggali
informasi dalam LKS.
Data catatan reflektif menunjukkan bahwa sebagian besar siswa aktif memanfaatkan LKS
sebagai sumber belajar dan motivasi belajar di kelas, siswa mencari solusi soal dari LKS-nya,
bahkan sebagian siswa sudah mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam LKS menskipun
belum menjadi tugas dari guru. Data catatan reflektif juga menunjukkan bahwa aktifitas
siswa di kelas dalam menggunakan LKS sebagai sumber belajar dan motivasi belajar masih
memerlukan bantuan teman atau guru.
Berdasarkan uraian data hasil observasi, wawancara, dan catatan reflektif di atas, LKS yang
digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran berkaitan sebagai sumber belajar dan motivasi
belajar telah memberikan kontribusi positif terhadap belajar siswa baik di sekolah maupun
di luar sekolah, siswa memanfaatkan LKS sebagai sumber belajar dalam kaitan pencapaian
kompetensi yang telah ditentukan dengan arahan dan bimbingan guru di kelas. Selain itu,
dengan adanya LKS siswa termotifasi untuk belajar di rumah baik belajar secara mandiri atau
memerlukan bantuan teman atau saudara.

5. Kesimpulan
Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1) LKS sebagai sumber belajar dan motivasi
belajar memberikan kontribusi positif terhadap belajar siswa baik di sekolah maupun di luar
sekolah; 2) dalam pencapaian kompetensi yang telah di tentukan siswa masih memerlukan
bimbingan guru dalam menggunakan LKS sebagai sumber belajar dan motivasi belajar siswa
di sekolah; dan 3) melalui LKS sebagai sumber belajar dan motivasi belajar siswa, siswa
termotivasi untuk belajar di rumah baik belajar secara mandiri atau memerlukan bantuan
teman atau saudara.
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UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PRESTASI
BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN
PEMBELAJARAN KONSTEKTUAL
Muhammad Suhadak
SMP Negeri 3 Biak Kota,Jl. Sorido Raya,Biak Numfor; msuhadak@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan motivasi belajar siswa
dengan menggunakan pembelajaran konstektual (2) meningkatkan prestasi belajar siswa
dengan menggunakan pembelajaran konstektual. Penelitian ini merupakan penelitian
tindakan kelas dalam dua siklus dengan tiap siklus tiga kali pertemuan. Penelitian
dilaksanakan di SMP Negeri 3 Biak Kota kelas VIII A dengan 43 siswa. Jenis data
meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan lembar obsevasi
pelaksanaan pembelajaran, angket motivasi dan hasil tes prestasi. Teknik analisis data
untuk: (1) data lembar observasi pada tiap pertemuan dihitung persentase keterlaksanaan
tindakan dari rencana (2) data motivasi dianalisis dengan menggunakan teknik statistika
deskriptif (3) data tes prestasi dianalisis dengan menghitung hasil tes dan menentukan
tingkat ketuntasan belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan
pembelajaran konstektual (1) motivasi belajar siswa meningkat, dari motivasi minimal
tinggi 65,1% pada pra survey meningkat 79,1% pada siklus I dan meningkat menjadi
100% pada siklus II. (2) prestasi belajar siswa meningkat, pada siklus II yang mencapai
dan melebihi KKM sebesar 81,4% sedangkan siklus I sebesar 65,1%.

1. Pendahuluan.
Motivasi adalah tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan
tertentu (Elliott, et al, 2000: 332). Indikasi adanya motivasi adalah kuatnya tingkah laku untuk
mencapai tujuan (Dai & Sternberg, 2004: 11). Berdasarkan sumbernya, motivasi terdiri dari
motivasi intrinsik, jika sumbernya dari dalam dan motivasi ekstrinsik, jika sumbernya dari luar
(Depdiknas, 2004: 8). Motivasi instrinsik dalam konteks pembelajaran lebih menguntungkan
karena biasanya bertahan lebih lama. Motivasi ekstrinsik dapat diberikan guru dengan mengatur
situasi dan kondisi pembelajaran.
Pemberian motivasi ekstrinsik oleh guru secara eksplisit dinyatakan dalam Peraturan Menteri
Nomor 65 Tahun 2013, yaitu proses pembelajaran yang dikembangkan oleh guru, salah satu
unsurnya adalah memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Pemberian
motivasi ini penting karena hanya siswa yang termotivasi untuk belajar yang mematuhi
pengajaran (Schunk, 2012: 475) dan guru dapat mengajar jika siswa mempunyai motivasi
belajar (Orlich, et al, 207: 18). Kenyataannya guru jarang memotivasi dan menyepekan
pentingnya motivasi (Fuch dalam Singer et al, 2003: 36), sehingga siswa mempunyai motivasi
belajar rendah baik internal maupun eksternal (Smith dalam Singer, et al, 2003: 164). Hasil
angket motivasi yang dikembangkan Rakhmawati pada siswa SMP Negeri 3 Biak Kota tahun
pelajaran 2015/2016 kelas VIII A, menunjukkan bahwa meskipun mempunyai rerata motivasi
tinggi tetapi terdapat 34,9% yang memiliki motivasi cukup sehingga perlu ditingkatkan.
Motivasi rendah menyebabkan siswa merasa bosan di kelas. Rasa bosan ini dikarenakan materi
pembelajaran tidak menarik, tidak relevan, dan tidak ada interaksi siswa dengan guru (Hasil
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

470

survey Yazzie-Mintz 2006 dalam Willis, J, 2010: 95). Hasil observasi peneliti, pembelajaran
di SMP Negeri 3 Biak Kota masih konvensional dan belum menggunakan pembelajaran
konstektual. Pembelajaran ini terkesan monoton dan kurang menciptakan iklim yang dapat
meningkatkan minat dan motivasi siswa, sehingga prestasi belajar siswa kurang memuaskan,
sebagaimana ditunjukkan pada tabel hasil ujian nasional matematika berikut.
Tabel 1: Hasil Ujian Nasional Matematika SMP Negeri 3 Biak Kota
Tahun Pelajaran
2014/2015

Tertinggi
67,50

Terendah
17,50

Rerata
33,47

Uraian di atas, menjadi dasar peneliti menggunakan pembelajaran konstektual untuk
meningkatkan motivasi yang akan berdampak pada prestasi. Pembelajaran konstektual yang
digunakan peneliti adalah pembelajaran yang mengaitkan antara materi pelajaran dengan
konteks dunia nyata, sehingga siswa menemukan makna dalam pembelajaran (Johnson, 2009:
64). Implementasi operasional pembelajaran konstekstual terdiri dari tujuh komponen, yaitu
konstruktivis, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refeksi, dan penilaian otentik
(Depdiknas, 2004: 28). Peningkatan motivasi oleh pembelajaran konstektual didasarkan
pada kenyataan bahwa kegiatan pembelajaran akan dapat memotivasi siswa jika (1) materi
pembelajaran penting dan berguna bagi siswa (Wilder, et al, 2010: 216). (2) siswa terlibat
aktif secara fisik dan mental dalam pembelajaran termasuk di dalamnya aktif menentukan
tujuan pembelajaran (Barkley, 2010: 33). (3) menghubungkan materi dengan dunia nyata dan
menumbuhkan rasa keingintahuan siswa (Willis, 2010: 105-106).

2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ( PTK ), yang dilaksanakan melalui empat
tahapan utama tiap siklusnya, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat
tahapan (siklus) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1: Tahapan (siklus) dalam PTK
Tahap perencanaan, kegiatan peneliti dalam tahap ini (1) mengadakan observasi awal berupa
diskusi dengan guru mata pelajaran matematika untuk mengetahui permasalahan pembelajaran
matematika dan pemberian angket motivasi kepada siswa kelas VIII A serta menganalisa
hasilnya; (2) menyusun tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam
pembelajaran, dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan motivasi serta prestasi siswa
dengan menerapkan pembelajaran konstektual; (3) mengimplementasikan rencana tindakan
berupa penyiapan silabus, RPP, LKS, angket motivasi, soal tes prestasi, dan lembar observasi;
(4) menentukan indikator keberhasilan, yaitu motivasi siswa minimal tinggi, prestasi
belajar siswa yaitu minimal 75% siswa mencapai atau melebihi KKM, dan keterlaksanaan
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pembelajaran baik secara umum maupun aspek konstektual minimal 90%.
Tahap pelaksanaan kegiatan dalam tahap ini (1) peneliti dan guru melaksanakan tindakan
sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau sesuai dengan RPP; (2) peneliti dan siswa
melaksanakan tindakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam
pembelajaran konstektual dan guru sebagai observer. Implementasi pelaksanaan pembelajaran
konstektual, terlihat dalam kegiatan pembelajaran di silabus dan diperinci dalam kegiatan
pendahuluan, inti serta penutup dalam RPP. Kegiatan- kegiatan dalam RPP berisi ketujuh
komponen konstektual yaitu konstruktivis, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan,
refleksi dan penilaian otentik. Secara umum dalam RPP tertuang 17 kegiatan dengan aspek
konstektual sebanyak 18 kegiatan.
Tahap observasi, kegiatan dalam tahap ini (1) observer mengamati pelaksanaan pembelajaran
yang dilaksanakan di kelas untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan
tindakan yang termuat dalam RPP. Observasi meliputi keterlaksanaan pembelajaran secara
umum dan pelaksanaan aspek konstektual dalam pembelajaran. (2) melaksanakan tes prestasi
dan menilai motivasi melalui pemberian angket motivasi. Tes prestasi yang digunakan berupa
tes pilihan ganda. Lembar angket motivasi berupa 30 pernyataan, dengan 22 pernyataan positif
dan 8 pernyataan negatif. Pilihan jawaban yang disediakan lima pilihan yaitu selalu, sering,
jarang, kadang-kadang, tidak pernah.
Tahap refleksi, kegiatan dalam tahap ini (1) peneliti dan guru mengkaji pelaksanaan tindakan
tiap siklusnya dengan acuan hasil observasi pelaksanaan tindakan; (2) menganalisa hasil tes
prestasi dan angket motivasi, untuk mengetahui ketercapaian indikator keberhasilan. Jika
indikator keberhasilan belum tercapai, maka penelitian dilanjutkan pada siklus berikutnya dan
sebaliknya; (3) memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan tindakan pada siklus berikutnya.
Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 3 Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
Subjek penelitian siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Biak Kota tahun pelajaran 2015/2016
berjumlah 43 siswa. Objek penelitian pembelajaran konstektual. Waktu penelitian bulan JuliSeptember 2015.

3. Jenis dan Teknik Analisa Data
Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Data ini digunakan
untuk mengukur keberhasilan pembelajaran konstektual, yaitu meningkatkan motivasi dan
prestasi belajar. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes menggunakan instrumen tes prestasi.
Data kualitatif diperoleh dari angket motivasi menggunakan lembar angket motivasi dan hasil
observasi pelaksanaan pembelajaran menggunakan lembar observasi.
Teknik analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah pembelajaran
konstektual meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Data yang dianalisis adalah
data yang bersumber dari lembar observasi, angket motivasi, dan hasil tes prestasi. Teknik
analisis data sebagai berikut (1) data dari lembar observasi pada tiap-tiap pertemuan dihitung
persentase keterlaksanaan tindakan dari rencana yang dibuat. Ada dua macam persentase
keterlaksanaan, yaitu keterlaksanaan secara umum dan keterlaksanaan aspek konstektual; (2)
data dari tes prestasi dianalisis dengan menghitung hasil tes dan menentukan tingkat ketuntasan
belajar siswa sesudah menggunakan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang
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dikembangkan; (3) data yang bersumber dari angket motivasi dianalisis dengan menggunakan
teknik statistika deskriptif, yaitu mengubah skor rerata dari tiap komponen penilaian menjadi
nilai kualitatif berdasarkan penilaian skala lima, sehingga diperoleh kriteria motivasi sebagai
berikut (Saifuddin Azwar, 2010: 163)

Tabel 2: Konversi Skor Penilaian
Interval Skor

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Tabel 3: Kriteria Skor Motivasi
No

Interval Skor

Kriteria

Skor (

Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah

1
2
3
4
5

4.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Siklus I dan II penelitian dilaksanakan tiga kali pertemuan dan satu pertemuan untuk evaluasi
siklus, dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.
Tabel 4: Jadwal Pelaksanaan Siklus I
Pertemuan
ke-

Hari/ Tanggal

Materi pembelajaran

Kamis, 20 Agustus 2015

1

Jenis-jenis suku
tingkatannya

banyak

Jum’at, 21 Agustus 2015

2

Penjumlahan dan
bentuk aljabar

Kamis, 27 Agustus 2015

3

Perkalian bentuk aljabar

Jum’at, 28 Agustus 2015

4

Evaluasi siklus I

dan

pengurangan

Tabel 5: Jadwal pelaksanaan siklus II
Hari/ Tanggal
Kamis, 3 September 2015

Pertemuan
ke1

Materi pembelajaran
Pemfaktoran dengan
memisahkan FPB dan
selisih dua kuadrat
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Jum’at, 4 September 2015

2

Pemfaktoran bentuk
ax2+bx+c dengan a = 1

Kamis, 10 September 2015

3

Pemfaktoran bentuk
ax2+bx+c dengan a ≠ 1

Jum’at,11 September 2015

4

Evaluasi siklus II

Pelaksanaan pembelajaran kedua siklus tersebut menghasilkan motivasi yang disajikan dalam
grafik berikut.

Gambar 2 : Hasil angket motivasi pra survey, siklus I dan siklus II
Grafik di atas, menunjukkan dengan tindakan pembelajaran kontekstual, motivasi belajar siswa
meningkat dari siklus I ke siklus II. Siklus I berhasil meningkatkan motivasi dari keadaan awal
motivasi minimal tinggi 65,1% meningkat 14% menjadi 79,1% dan menurunkan persentase
motivasi sedang 14% dari 34,9% menjadi 20,9%. Hasil ini, menurut peneliti belum cukup,
mengingat pentingnya motivasi belajar dalam pembelajaran sebagaimana pendapat Alessi
& Trollip (2001: 24) bahwa „Motivation is essential to learning‰, sehingga motivasi belajar
menurut peneliti minimal tinggi sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian ini. Hal
tersebut menjadi landasan peneliti untuk melanjutkan penelitian pada siklus II.
Hasil siklus II, motivasi belajar siswa meningkat jika dibanding dengan siklus I. Motivasi
minimal tinggi meningkat 20,9% dari 79,1% menjadi 100%. Hal ini berarti motivasi
meningkat dari minimal tinggi 65,1% pada keadaan awal menjadi 100% minimal tinggi. Hasil
ini sudah mencapai indikator keberhasilan penelitian ini, sehingga cukup alasan peneliti untuk
mencukupkan penelitian sampai pada siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran
konstektual yang menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata dapat meningkatkan
motivasi belajar. Hal ini sesuai dengan Willis (2010: 105-106) yang menyatakan „......start
new units with a „real-world application‰......‰ dan „.....build on the positive connections and
curiosity you ignite to achieve your goal successfully with your motivated students‰.
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Hasil tes prestasi kedua siklus disajikan dalam grafik berikut,

Gambar 3: Grafik hasil tes prestasi siklus I dan siklus II
Grafik di atas menunjukkan bahwa prestasi siswa pada siklus I yang mencapai dan melebihi
KKM sebesar 65,1%. Persentase ini belum mencapai kriteria keberhasilan penelitian ini,
sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus II. Hasil siklus II, prestasi siswa yang sama dan
melebihi KKM sebesar 81,4%. Persentase ini sudah mencapai kriteria keberhasilan dalam
penelitian ini, sehingga dapat menjadi alasan bagi peneliti mencukupkan penelitian pada
siklus II.
Prestasi belajar pada kedua siklus menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa akan meningkat
dengan pembelajaran konstektual. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang
menekankan pentingnya pembelajaran konstektual, sebagaimana tersirat dan tersurat dalam
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan
Kurikulum 2013.
Keterlaksanaan pembelajaran baik secara umum maupun konstektual akhir siklus I dan siklus
II dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4: Grafik keterlaksanaan pembelajaran siklus I dan siklus II
Grafik di atas menunjukkan bahwa keterlaksanaan pada siklus I secara umum 76,47% dan
konstektual 88,89%. Persentase ini belum mencapai kriteria keberhasilan penelitian ini,
sehingga dilanjutkan pada siklus II. Siklus II, keterlaksanaan secara umum 93,33% dan
konstektual 91,67%. Persentase ini mencapai indikator keberhasilan penelitian, sehingga
cukup sebagai dasar peneliti untuk mencukupkan penelitian ini.
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Ketiga hasil tersebut di atas, menunjukkan bahwa motivasi dan prestasi belajar siswa meningkat
dengan pembelajaran konstektual. Motivasi dan prestasi belajar siswa kelas VIIIA SMP Negeri
3 Biak Kota dapat meningkat melalui pembelajaran konstektual. Peningkatan ini diperoleh dari
keterlaksanaan rencana pembelajaran secara umum 93,33% dan aspek konstektual 91,67%.
Persentase ini dicapai dengan melakukan perbaikan perencanaan dari siklus I ke siklus II
pada: (1) perubahan dari berpasangan menjadi kelompok dengan empat siswa tiap kelompok.
Hal ini dikarenakan pembelajaran kontekstual memerlukan alokasi waktu yang lebih lama
dibanding pembelajaran konvensional dalam mengonstruksi pengetahuan; (2) perubahan
desain eksplorasi kesiapan siswa dalam pembelajaran dari menyediakan bahan diskusi di
kelas menjadi tugas di rumah, di mana tugas tersebut disampaikan oleh guru pada pertemuan
sebelumnya; (3) pengoptimalan mengerjakan latihan secara induvidu dan pemberian umpan
balik dari guru setiap presentasi siswa di kelas.
Hal lain yang dapat diinterpretasi dari hasil di atas, adalah pembelajaran konstektual dapat
diperkirakan akan menghasilkan ketercapaian motivasi dan prestasi belajar lebih tinggi lagi
jika ketercapaian pelaksanaan pembelajaran mencapai 100%. Kegiatan refleksi pada setiap
pembelajaran sangat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut mengetahui kelebihan dan
kekurangan proses pembelajaran. Alokasi waktu perlu pengaturan secermat mungkin, karena
pembelajaran konstektual memerlukan alokasi waktu lebih banyak dibanding pembelajaran
konvensional. Pembelajarn pemfaktoran dengan memisahkan FPB dan selisih dua kuadrat
berdasarkan penelitian ini sebaiknya dipisahkan pada pertemuan yang berbeda.

5. Simpulan dan Saran
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
kontekstual dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas VIII A SMP Negeri
3 Biak Kota. Motivasi belajar siswa pada siklus II meningkat jika dibanding dengan siklus
I. Motivasi tinggi meningkat 13,9% dari 72,1% menjadi 86% dan tidak ada motivasi cukup,
rendah, dan sangat rendah. Hal ini juga berarti motivasi meningkat dari minimal tinggi
65,1% keadaan awal menjadi 100%. Prestasi belajar siswa pada siklus II yang mencapai dan
melebihi KKM sebesar 81,4% sedangkan siklus I sebesar 65,1%. Peningkatan ini diperoleh
dari keterlaksanaan pembelajaran secara umum 93,33% dan aspek konstektual 91,67% dengan
desain perubahan pada pembentukan kelompok, kesiapan siswa, pengoptimalan latihan secara
individu dan pemberian umpan balik oleh guru.

5.2 Saran
Saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti adalah pembelajaran kontekstual sebaiknya
dapat diterapkan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Pembelajaran
kontekstual ini dimungkinkan juga dapat diterapkan pada materi yang lain dan bisa digunakan
untuk mengukur variabel yang lain. Pembelajaran konstektual memerlukan alokasi waktu
lebih banyak dibanding pembelajaran konvensional, sehingga diperlukan pengaturan secermat
mungkin. Materi pembelajaran pemfaktoran dengan memisahkan FPB dan selisih dua kuadrat
sebaiknya dilaksanakan pada pertemuan berbeda. Kepala sekolah diharapkan menganjurkan
guru untuk menerapkan pembelajaran konstektual.
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“PERMAINAN KSD?” UNTUK MENINGKATKAN
KEBERANIAN BERTANYA SISWA
Mustakim

SMP Negeri 2 Patean Kendal, mustakim200671@gmail.com

Abstrak. Kemampuan bertanya merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting
karena bertanya akan membantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Bagi siswa
bertanya merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar karena siswa dapat
menggali informasi, mengonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan
perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Beberapa faktor yang membuat siswa
enggan atau tidak berani bertanya, diantaranya adalah takut dianggap bodoh atau
ditertawakan teman, takut disuruh maju menyelesaikan soal ke depan oleh guru, takut
jika diminta menjelaskan ulang materi yang baru saja disampaikan oleh guru, tidak
membaca materi pelajaran atau kurang memperhatikan guru saat pelajaran sehingga sama
sekali tidak paham materi yang akan ditanyakan, dan takut mengemukakan pendapat
karena bingung cara menyampaikannya karena tidak dapat berbicara dengan baik. Hasil
observasi yang penulis lakukan pada kelas VII-A SMPN 2 Patean Kendal, hanya 44%
siswa yang berani mengajukan pertanyaan kepada guru dan yang tuntas belajar, sehingga
keberanian bertanya dan ketuntasan belajar perlu ditingkatkan. Cara yang penulis
lakukan untuk melatih dan meningkatkan keberanian bertanya siswa adalah pembelajaran
dengan menggunakan Permainan KSD? karena sambil bermain siswa dilatih untuk
berani mengajukan pertanyaan kepada guru. Hasil observasi yang penulis lakukan pada
pembelajaran dengan Permainan KSD? menunjukkan bahwa keberanian bertanya siswa
mengalami peningkatan demikian juga dengan ketuntasan belajar.

Kata kunci. Permainan KSD?, Keberanian bertanya siswa, Ketuntasan belajar

1. Pendahuluan
Kemampuan bertanya merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting karena bertanya
akan membantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Bagi siswa bertanya merupakan
bagian penting dalam proses belajar mengajar karena siswa dapat menggali informasi,
mengonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang
belum diketahuinya. Beberapa faktor yang membuat siswa enggan atau tidak berani bertanya,
diantaranya adalah (1) takut dianggap bodoh atau ditertawakan teman; (2) takut disuruh
maju menyelesaikan soal ke depan kelas oleh guru; (3) takut jika diminta menjelaskan ulang
materi yang baru saja disampaikan oleh guru; (4) tidak membaca materi pelajaran atau kurang
memperhatikan guru saat pelajaran sehingga sama sekali tidak paham materi yang akan
ditanyakan; (5) takut mengemukakan pendapat karena bingung cara menyampaikannya karena
tidak dapat berbicara dengan baik.
Dari pengamatan sepintas pengalaman penulis di lapangan, harapan tersebut di atas bagai jauh
panggang dari api, sangat bertolak belakang. Khususnya pada kelas VII SMP Negeri 2 Patean
Kendal Tahun Pembelajaran 2014/2015 yang penulis asuh, sebagian besar siswa pasif dalam
kegiatan pembelajaran hanya menyalin apa yang tertulis di papan tulis. Bila diberi kesempatan
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bertanya, hampir tidak ada seorangpun yang bertanya. Walaupun ada itupun hanya siswa
tertentu saja. Hal ini tentu saja akan mengiring kegiatan pembelajaran matematika terjebak
pada rutinitas menyelesaikan target kurikulum saja. Interaksi hanya berlangsung satu arah,
monoton.
Dari hasil angket yang penulis sebarkan diperoleh fakta bahwa sebenarnya sebagian besar
siswa mempunyai minat atau perhatian kepada pelajaran matematika, bahkan menganggap
pelajaran matematika bukanlah pelajaran yang sulit. Sebagian besar siswa menyatakan sangat
ingin bertanya, tetapi hanya disimpan di dalam hati. Penyebabnya yaitu karena takut salah
sehingga ditertawakan dan yang lain merasa malu. Bila diteruskan, akibat terlalu banyak
pertanyaan di kepala tak terjawab, siswa akhirnya cenderung apatis dan frustasi. Kegiatan
pembelajaranpun berlalu tanpa makna.
Dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik, kemampuan bertanya merupakan hal yang
sangat penting. Untuk mengatasi ketidakberanian siswa bertanya, penulis mencoba mengemas
pembelajaran dengan permainan sehingga siswa tidak menyadari dilatih untuk berani bertanya
karena permainan yang dikemas dengan baik dapat membantu siswa dalam memahami konsep
matematika.

1.1 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang penulis ajukan adalah (1) Apakah „Permainan KSD?‰ dapat
meningkatkan keberanian bertanya dan prestasi belajar siswa; (2) Berapa persen peningkatan
keberanian bertanya dan prestasi belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan
„Permainan KSD?‰?

1.2 Tujuan
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memperoleh deskripsi langkah-langkah pembuatan alat
pelajaran Matematika „Permainan KSD?‰ dan langkah-langkah pembelajaran dengan alat
pelajaran „Permainan KSD?‰ sehingga meningkatkan keberanian bertanya siswa.

2. Pembahasan
2.1 Kuis Siapa Dia
Siapa Dia? (disingkat SD?) adalah salah satu acara kuis Indonesia ciptaan Ani Sumadi. Acara
ini ditayangkan di TVRI pada tahun 1992 s.d. 1998 dengan pembawa acara Aom Kusman.
Setelah 15 tahun tidak tayang, acara ini kembali ditayangkan di TVRI sejak bulan Maret 2013
sampai Agustus 2013 dengan pembawa acara Denny Chandra dan sekarang pindah ke Trans 7
dengan pembawa acara Ananda Omesh. Secara ringkas perkembangan Kuis Siapa Dia seperti
tabel berikut.
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Tabel 1. Perkembangan Kuis Siapa Dia

I

Stasiun
TV
TVRI

Aom Kusman

II

TVRI

Denny Chandra

III

Trans 7

Ananda Omesh

Musim

Pembawa Acara

Awal

Akhir

Jadwal

2-3-1992
1-3-2013
6-4-2013
5-8-2013
27-10-2014
4-1-2015

26-6-1998
29-3-2013
27-7-2013
26-8-2013
2-1-2015
1-3-2015

Senin - Jumat
Jumat
Sabtu
Senin
Senin - Jumat
Minggu

Kuis seperti ini pertama diperkenalkan dengan nama whatÊs my line yang di siarkan di Amerika
Serikat pertama pada era 1950an hingga 1970an. Dan setelah itu, beberapa negara mulai
mengadopsi kuis-kuis serupa di televisi-televisi negara tersebut termasuk Indonesia. Regulasi
permainan sebagai berikut. (1) Ada 3 babak dalam setiap episodenya; (2) Di setiap babak, para
panelis yang berjumlah 4 orang harus menebak profesi dari mystery guest yang dihadirkan;
(3) Panelis berhak bertanya apa saja kepada mystery guest dalam waktu 10 menit; (4) Mystery
guest hanya berhak menjawab dengan jawaban ya, tidak, bisa ya, bisa tidak; (5) Setelah waktu
10 menit habis, panelis harus memberikan jawaban akhir atas profesi dari mystery guest; (6)
Jika jawaban akhir panelis ternyata benar, maka masing-masing panelis berhak memperoleh
hadiah barang atau uang tunai; (7) Jika jawaban akhir panelis ternyata salah, maka mystery
guest berhak memperoleh hadiah barang atau uang tunai; (8) Hadiah akan disembunyikan
di balik angka 19 dalam matriks 3×3 pada layar monitor. (http://id.wikipedia.org/wiki/Siapa_
Dia%3F_%28kuis%29).

2.2 Misteri Bangun Ruang
Selain Kuis Siapa Dia? yang ditayangkan TVRI maupun Trans 7, yang menginspirasi
pembuatan „Permainan KSD?‰ adalah video di Youtube yang dibuat oleh P4TK Matematika
dengan judul Misteri Bangun Ruang. Video dapat diakses dengan alamat https://www.youtube.
com/watch?v=h70ACSTloA https://www.youtube.com/watch?v=h70ACSTloAw. Video
menayangkan pembelajaran di mana guru meminta siswa menebak bangun ruang yang ada
di dalam kardus dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sifat-sifat
bangun ruang tersebut. Berikut salah satu adegan dalam video tersebut.

Gambar 1: Cuplikan dari video Misteri Bangun Ruang
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2.3 Keberanian Bertanya Siswa
Keberanian adalah keadaan (sifat-sifat) berani, kegagahan mempunyai hati yang mantap
dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya: tidak
tahu (gentar, kecut) (Moeliono, 1995). Bertanya yang dilakukan siswa di kelas membutuhkan
keberanian, karena tanpa keberanian kegiatan bertanya pada guru di kelas akan mengalami
hambatan. Adapun pengertian bertanya adalah meminta keterangan (penjelasan): meminta
supaya diberitahu (tentang sesuatu), kalau tidak tahu (Mulyono, 1995). Jadi bisa diartikan
jika bertanya adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk meminta keterangan dan
untuk memperoleh jawaban yang lebih jelas atas sesuatu yang belum dimengerti atau belum
dipahami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberanian bertanya adalah keadaan atau sifatsifat yang ada pada setiap individu yang ditunjukan dengan adanya kemampuan untuk maju
mencoba dengan rasa percaya diri dan mampu untuk mengatasi rasa takut ketika meminta
keterangan dan memperoleh jawaban yang jelas atas sesuatu yang belum dipahami. Selain itu
bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing
dan menilai kemampuan berfikir siswa. Bagi siswa bertanya merupakan bagian penting dalam
proses belajar mengajar karena siswa dapat menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang
sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya.

2.4 Permainan di Ruang Kelas
Dalam keadaan-keadaan tertentu para guru dapat memanfaatkan permainan bersifat matematis
di ruang kelas. Permainan dapat dimanfaatkan tidak saja untuk menimbulkan minat dan
kesenangan dalam program pembelajaran siswa, tetapi juga dapat membantu para siswa
mencapai berbagai kompetensi mulai dari keterampilan-keterampilan intelektual dasar hingga
problem solving. Beberapa alasan bagus yang mendukung penggunaan strategi permainan
sewaktu-waktu di ruang kelas antara lain (1) Jika dirancang dengan tepat, permainan dapat
bermanfaat bagi siswa-siswa yang mengalami masalah belajar tertentu misalnya kelemahan
dalam berbahasa (keterampilan-keterampilan membaca atau verbal); (2) Permainan dapat
digunakan untuk membantu siswa-siswa yang memperlihatkan masalah disiplin yang
disebabkan kebosanan dengan rutinitas ruang kelas; (3) Permainan sangat sesuai di ruang
kelas yang menggunakan pendekatan laboratorium atau pusat belajar. Hal ini mungkin ketika
permainan diatur sedemikian hingga berjalan terlepas dari kendali guru secara langsung; (4)
Permainan memberi kesempatan kepada para siswa untuk menerapkan kendali dan pengaruh
terhadap lingkungan sosial mereka dengan memungkinkan pergeseran peran dari pengguna
informasi yang pasif menjadi pembuat keputusan yang aktif; (5) Permainan dapat mengangkat
interaksi-interaksi sosial yang menguntungkan di antara sesama siswa dengan mendorong
terjadinya kerjasama dan diskusi; (6) Permainan dapat menyediakan informasi diagnostik
bagi guru, yang dapat digunakannya untuk membantu para siswa memperbaiki miskonsepsi
dan mengisi celah dalam struktur belajar mereka; (7) Permainan dapat digunakan untuk
mengintegrasikan matematika dengan bidang-bidang studi lainnya dan dapat pula diarahkan
sesuai dengan minat khusus siswa (Wahyudin, 2008: 40).
Banyak cara yang dilakukan untuk melatih dan meningkatkan keberanian siswa bertanya
misalnya yang dilakukan oleh Marion RebaÊi (2006) dengan menggunakan kartu pertanyaan.
Siswa mengajukan pertanyaan ditulis pada kartu pertanyaan kemudian kartu diberikan
kepada guru. Sedangkan Amin Subhan, Siska Desy Fatmaryanti, dan Nur Hidayati (2013)
menggunakan model pembelajaran aktif tipe Card Sort yang akan menggugah semangat dan
antusias siswa dalam bertanya melalui kerja kelompok memilah kartu, menemukan pasangan,
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berdiskusi mengemukakan pendapat dan membuat pertanyaan untuk kelompok lain. Dalam
artikel ini penulis mencoba memberikan alternatif dengan menggunakan permainan „Kuis
Siapa Dia‰ sambil bermain siswa dilatih untuk berani mengajukan pertanyaan.

2.5 Alat Pelajaran Matematika Permainan KSD?
Nama : Permainan KSD?
Tujuan :
1) Mengeksplorasi kemampuan siswa tentang macam-macam segitiga menurut besar sudut
dan panjang sisinya.
2) Mengeksplorasi kemamuan siswa
mengidentifikasi sifat-sifatnya.

tentang

macam-macam

segiempat

dengan

Gambar 2. Alat dan bahan pembuatan alat peraga Matematika KSD?
Bahan dan alat :
1) Kardus
2) Kalender
3) Lem
4) Penggaris
5) Gunting
6) Cutter
Cara kerja

:

1) Potonglah kardus pada garis tepi sisi-sisinya menggunakan cutter sehingga menjadi
potongan-potongan.

Gambar 3. Potongan-potongan kardus untuk membuat segitiga dan segiempat
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2) Pada potongan-potongan kardus tersebut gambarlah segitiga siku-siku sama kaki, segitiga
siku-siku sembarang, segitiga lancip sama kaki, segitiga lancip sama sisi, segitiga lancip
sembarang, segitiga tumpul sama kaki, segitiga tumpul sembarang kemudian guntinglah
menurut garis tepinya.

Gambar 4. Model-model segitiga yang dibuat dari potongan-potongan kardus
3) Lapisi kardus dengan kalender supaya kardus tampak menarik. Dan tempelkan kertas
nama Kuis Siapa Dia?

Gambar 5. Kardus dilapisi dengan kertas bekas kalender sehingga tampak rapi dan menarik
4) Jadilah alat pelajaran untuk Permainan Kuis Siapa Dia?

Gambar 6. Alat pelajaran untuk Permainan Kuis Siapa Dia? siap digunakan

2.6 Langkah-langkah Pembelajaran dengan Permainan KSD? Tipe Permainan
KSD? Berkelompok
1) Guru mengajukan pertanyaan pembuka seperti (siswa diminta menunjukkan jari sebelum
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menjawab) “Siapa kalau sore hari nonton TV?”, “Siapa yang pernah nonton acara Kuis
Siapa Dia?”; “Di stasiun TV mana kuis Siapa Dia? Ditayangkan?”
2) Guru menyampaikan bahwa pembelajaran kali ini dengan permainan Kuis Siapa Dia?
(KSD?), yang ditebak bukan orang tapi bangun datar segitiga dan segiempat.
3) Guru menunjukkan segitiga (atau segiempat) dengan mngajukan pertanyaan Siapa Dia?.
Untuk mengembangkan budaya sopan santun dan tertib siswa diminta menunjukkan jari
sebelum menjawab.
4) Guru meminta siswa menyiapkan ringkasan materi segitiga (atau segiempat) yang sudah
dibuat pada pertemuan sebelumnya. Form Lembar Kerja Siswa Ringkaran Materi pada
contoh 1.
5) Guru membagikan Kartu Pertanyaan Kelompok (Contoh 2). Kartu Pertanyaan digunakan
untuk menulis pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada moderator.
6) Guru memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mengajukan
satu pertanyaan kepada moderator (secara bergiliran setiap anggota kelompok wajib
mengajukan minimal satu pertanyaan kepada moderator. Apabila tidak mengajukan
pertanyaan maka kelompok tersebut mendapat nilai -1). Kegiatan ini untuk melatih siswa
berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
7) Apabila semua anggota dalam kelompok sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, maka
moderator mengunci permainan. Masing-masing kelompok diminta untuk berdiskusi
menentukan Siapa Dia? dalam kotak. Apabila jawaban benar mendapat skor 5, apabila
jawaban salah mendapat skor 0. Guru mencatat perolehan skor pada lembar catatan
perolehan skor (Contoh 4).
8) Lembar Resume saling dipertukarkan, jawaban dikoreksi oleh kelompok lain. Perwakilan
kelompok (digilir sehingga semua anggota dalam satu kelompok menyampaikan jawaban
kelompok). Kegiatan ini untuk melatih siswa berani mengemukan pendapat.
Untuk Permainan KSD? Individu sama dengan Permainan KSD? Kelompok, perbedaannya
pada langkah ke-5 Guru membagikan Kartu Pertanyaan Individu (Contoh 3), ke-6 Guru
memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengajukan satu pertanyaan (dicatat
pada Lembar Pertanyaan Individu, ke-7 Apabila semua siswa sudah mengajukan pertanyaanpertanyaan, maka moderator mengunci pertanyaan, ke-8 Lembar Resume saling dipertukarkan,
jawaban dikoreksi siswa lain dst.
Contoh 1 Form Lembar Kerja Siswa Ringkasan Materi
RINGKASAN MATERI
Catatan: Lembar Ringkasan Materi dibuat satu lembar.
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Contoh 2 Kartu Pertanyaan Permaian KSD? Berkelompok
KARTU PERTANYAAN
KUIS SIAPA DIA?
Kelompok

:

Ketua

:

Anggota

:

1.
2.
3.

No

Permainan

Penanya

Pertanyaan

Contoh 3 : Kartu Pertanyaan Permaian KSD? Individual
KARTU PERTANYAAN
KUIS SIAPA DIA?
Nama

:

Kelas/Nomor

:

No

Permainan

Pertanyaan

(Modifikasi dari Kartu Pertanyaan Marion RebaÊi, 2006)
Contoh 4: Tabel Rekap Skor Permainan KSD? Berkelompok
REKAP SKOR PERMAINAN „KSD?‰ BERKELOMPOK
MATERI SEGI TIGA
No

Kelompok

1
2
3
4
5
6
7

I
II
III
IV
V
VI
VII

1

2

Permainan ke-1
3
4
5

6

7

Jumlah
Skor
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FOTO-FOTO PEMBELAJARAN DENGAN PERMAINAN KSD?

Gambar 7. Guru memberi contoh membuat rangkuman materi, siswa membuat rangkuman
materi pada Lembar Kerja Siswa: Rangkuman Materi

Gambar 8. Guru memoderatori permainan KSD? permainan kelompok dan permainan
individual

2.7 Peningkatan Keberanian Bertanya dan Ketuntasan Belajar Siswa
Keberanian bertanya siswa dikategorikan dalam 4 kategori yaitu amat berani, berani, cukup
berani, tidak berani. Indikator keberanian bertanya siswa selengkapnya pada tabel berikut.
Tabel 2: Kategori Keberanian Peserta didik Bertanya
No

Kategori

1.
2.
3.
4.

Sangat Berani
Berani
Cukup Berani
Tidak Berani

Keterangan
Mengajukan 3 pertanyaan kepada guru
Mengajukan 2 pertanyaan kepada guru
Mengajukan 1 pertanyaan kepada guru
Tidak pernah mengajukan pertanyaan kepada guru

Peningkatan keberanian bertanya peserta didik dimulai dari Siklus I maupun Siklus II. Pada
kondisi awal banyak peserta didik dengan keberanian bertanya pada kategori berani sebanyak
12 peserta didik atau (44%) meningkat menjadi 17 peserta didik atau (63%) pada Siklus I dan
21 peserta didik atau (78%) pada Siklus II, sehingga terjadi peningkatan sebesar 34%. Hasil
lengkap peningkatan keberanian siswa bertanya pada Tabel 3 berikut ini.
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Tabel 3: Rangkuman keberanian siswa bertanya pada
pra-Siklus, Siklus I, dan Siklus II
No

Keberanian siswa
bertanya

pra- Siklus

Siklus I

Siklus II

Keterangan

1.

Amat berani

2

7%

3

11%

5

19%

Meningkat

2.
3.
4.

Berani
Cukup berani
Tidak berani

10
9
6

37%
33%
22%

14
7
3

52%
26%
11%

16
4
2

59%
15%
7%

Meningkat
Meningkat
Meningkat

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan 2 (dua) siklus telah mampu
meningkatkan keberanian siswa bertanya. Keberanian siswa bertanya meningkat, hal ini dapat dilihat (a) siswa dengan kategori amat berani meningkat dari 2 siswa (pra-Siklus) menjadi
3 siswa (Siklus I) dan 5 siswa (Siklus II); (b) siswa dengan kategori berani meningkat dari
10 siswa (pra-Siklus) menjadi 14 siswa (Siklus I) dan 16 siswa (Siklus II); (c) siswa dengan
kategori cukup menurun (meningkat negatif) dari 9 siswa (pra-Siklus) menjadi 7 siswa (Siklus
I) dan 4 siswa (Siklus II); dan (d) siswa dengan kategori tidak berani menueun (meningkat
negatif) dari 6 siswa (pra-Siklus) menjadi 3 siswa (Siklus I) dan 2 siswa (Siklus II).
Prestasi belajar peserta didik juga mengalami peningkatan, pada kondisi awal peserta didik
yang tuntas belajar hanya 10 (37%) meningkat menjadi 18 (67%) pada Siklus I dan 21 (78%)
pada Siklus II, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 11 peserta didik (41%). Rata-rata kelas
juga mengalami peningkatan dari 59 pada kondisi awal menjadi 72 pada Siklus I dan 82 pada
Siklus II. Peningkatan prestasi belajar peserta didik dari kondisi awal (pra-Siklus), Siklus I,
dan Siklus II lebih jelasnya dapat disimak pada Tabel 3 berikut.
Tabel 4: Rangkuman Prestasi Belajar Peserta didik
pada pra-Siklus, Siklus I, dan Siklus II
No
1.
2.
3.
4.
5.

Uraian Prestasi
Belajar
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Rata-rata
Tuntas
Tidak tuntas

Pra-Siklus

10
17

85
40
59
37%
63%

Siklus I

18
9

95
50
72
67%
33%

Siklus II

21
6

100
65
82
78%
22%

Keterangan
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan 2 (dua) siklus telah mempu
meningkatkan prestasi belajar siswa. Nilai tertinggi pada kondisi awal (pra-Siklus) 85
meningkat menjadi 95 pada Siklus I dan 100 pada Siklus II. Nilai terendah pada kondisi awal
(pra-Siklus) 40 meningkat menjadi 50 pada Siklus I dan 65 pada Siklus II. Rata-rata nilai
pada kondisi awal (pra-Siklus) 59 meningkat menjadi 72 pada Siklus I dan 82 pada Siklus II.
Ketuntasan belajar klasikal pada kondisi awal (pra-Siklus) 37% meningkat menjadi 67% pada
Siklus I dan 78% pada Siklus II.

3. Simpulan dan Saran
Simpulan dari uraian di atasa adalah (1) Permainan KSD? dalam pembelajaran Matematika
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materi sifat-sifat segitiga dan segiempat dapat meningkatkan keberanian bertanya dan prestasi
belajar siswa; (2) Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kelas VII-A SMP Negeri
2 Patean Kendal Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015 keberanian bertanya siswa dengan
kategori minimal berani mengalami peningkatan sebesar 34% yaitu dari kondisi awal sebanyak
44% meningkat menjadi 78% pada Siklus II. Ketuntasan belajar mengalami peningkatan 41%
yaitu dari kondisi awal 37% meningkat menjadi 78% pada Siklus II.
Saran penulis untuk guru matapelajaran Matematika maupun matapelajaran yang lain misalnya
PAI, PPKn, IPS dapat mengembangkan pembelajaran dengan Permainan KSD? misalnya tebak
bangun ruang sisi datar maupun bangun ruang sisi lengkung (guru Matematika), pahlawan
setelah siswa belajar tokoh-tokoh pahlawan (PAI, PPKn, IPS).
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MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR
SISWA PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINIER
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
TIPE STAD DI KELAS X MIA 1 MAN 2 MODEL
BANJARMASIN TAHUN AJARAN 2015/2016
Noor Amaliah
Guru Matematika MAN 2 Model Banjarmasin; email: nooramaliah2013@gmail.com

ABSTRAK. Materi Sistem Persamaan Linier merupakan salah satu materi yang cukup
sulit dimengerti oleh siswa, kurangnya minat dan motivasi siswa belajar matematika
membuat siswa menjadi enggan belajar matematika, khususnya materi Sistem Persamaan
Linier sehingga mengakibatkan prestasi belajar siswa cenderung rendah, oleh karena itu,
dilakukan penelitian tentang pembelajaran matematika dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif STAD, yang dapat membuat siswa menjadi termotivasi untuk
belajar karena kegiatan pembelajarannya yang menyenangkan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui aktivitas siswa dan hasil belajar siswa melalui penggunaan model
pembelajaran kooperatif STAD .

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian
ini yaitu kelas X MIA 1 MAN 2 Model Banjarmasin Tahun Ajaran 2015/2016 dengan
jumlah siswa 38 orang. Sumber data berupa hasil observasi dan hasil kerja siswa pada
kerja kelompok dan tes individu. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, dan
tes. Penelitan ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Teknik pengumpulan data dilaksanakan
melalui tes dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk data hasil belajar
siswa adalah dengan teknik statistik sederhana, yaitu menentukan nilai rata-rata kelas dan
persentasi ketuntasan siswa. Sedangkan data hasil observasi dianalisis bersama-sama guru
mitra kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD pada materi Sistem Persamaan Linier di kelas X MIA 1 MAN
2 Model Banjarmasin Tahun Ajaran 2015/2016 dapat meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar siswa.

Kata Kunci— Pembelajaran Kooperatif tipe STAD, Hasil Belajar. Aktivitas

1. Pendahuluan
Hasil belajar merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar
seseorang. Seseorang yang hasil belajarnya tinggi dapat dikatakan bahwa ia telah berhasil
dalam belajar. Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor
dari dalam diri siswa seperti minat siswa terhadap pelajaran, dan faktor yang berasal dari luar
seperti metode mengajar guru, media mengajar, lingkungan belajar dan banyak faktor lainnya.
Kurangnya minat siswa terhadap pelajaran yang disajikan guru disebabkan oleh berbagai
hal. Salah satunya yaitu lemahnya proses pembelajaran, karena selama ini dalam proses
pembelajaran lebih didominasi oleh guru, akibatnya siswa bersifat pasif sehingga mereka lebih
banyak menunggu dari pada mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, hal inilah yang
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menyebabkan timbulnya kebosanan siswa terhaadap pembelajaran yang dilakukan. Banyak
guru yang masih menganggap paradigma lama ini sebagai satu-satunya alternatif.
Berkaitan dengan masalah-masalah di atas gambaran siswa MAN 2 Banjarmasin dalam
mengikuti pelajaran matematika memiliki kecenderungan diantaranya:
1) Di ruang kelas siswa pasif mengikuti pelajaran
2) Keberanian siswa untuk bertanya kepada guru sangat rendah
3) Hasil belajar siswa cenderung rendah
Fakta dilapangan menunjukkan hasil belajar matematika siswa kelas X pada pokok bahasan
sistem persamaan linier masih rendah. Data nilai ulangan siswa kelas X MAN 2 Banjarmasin
tahun ajaran 2014/2015 pada pokok bahasan sistem persamaan linier menunjukkan bahwa
hanya 26,23 % siswa yang mencapai ketuntasan belajar artinya belum memenuhi kriteria
ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah pada tahun ajaran 2014/2015 yaitu
70% siswa memperoleh nilai minimal 70.
Setiap guru mata pelajaran apapun yang diajarkannya pasti menghendaki agar siswanya pada
akhir pembelajaran berhasil mencapai tujuan yang diharapkan yaitu hasil belajar siswa di
atas atau minimal sama dengan Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah ditetapkan.
Pada saat sekarang ini sistim penilaian tidak hanya mementingkan hasil akhir saja tetapi
juga prosesnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam
pembelajaran salah satunya adalah dengan mengkondisikan pembelajaran sedemikian rupa
agar pembelajaran menjadi lebih variatif dan menarik bagi siswa sehingga siswa mendapat
kemudahan dan merasa senang dalam belajar. Hal ini dapat dipahami, karena rasa senang
dalam belajar merupakan kunci sukses dalam menguasai pelajaran secara utuh.
Pokok bahasan sistem persamaan linier merupakan materi yang sangat penting untuk dikuasai
siswa. Jika tidak dipahami siswa dengan baik, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam
mempelajari materi ini. Rendahnya hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan sistem
persamaan linier tentunya harus segera mendapat perhatian dan dicarikan solusi yang tepat.
Oleh karena itu, penulis ingin memberikan alternatif untuk memecahkan masalah tersebut
yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement
Division (STAD).
Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba meningkatkan hasil belajar siswa dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi sistem persamaan
linier. Penulis juga ingin mendapat kan informasi dalam kegiatan di kelas. Informasi tersebut
meliputi aktifitas siswa selama pembelajaran berlangsung, di mana informasi ini akan
digunakan sebagai data pendukung dalam menentukan keberhasilan model yang digunakan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan hasil belajar
siswa pada materi sistem persamaan linier kelas X MIA 1 MAN 2 Banjarmasin tahun ajaran
2015/2016? (2) Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan
aktivitas siswa pada materi sistem persamaan linier kelas X MIA 1 MAN 2 Banjarmasin
tahun ajaran 2015/2016?
Tujuan penelitian adalah untuk (1) meningkatkan hasil belajar siswa, (2) meningkatkan
aktivitas siswa
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2. Tinjauan Pustaka
2.1. Aktivitas Siswa
Menurut Sriyono aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani
atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator
adanya keinginan siswa untuk belajar. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang
terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan
yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan
tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta
tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

2.2. Hasil Belajar
Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah
laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang
menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor (Djamarah, 2008). Dari definisi di atas maka
dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha atau aktivitas yang dilakukan
individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan dalam
pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap sebagai hasil pengalaman individu itu
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
Kunandar (2010) berpendapat bahwa hasil belajar merupakan kemampuan siswa dalam
memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar,
sedangkan Suprijono (2009) menyebutkan hasil belajar sebagai pola-pola perbuatan, nilainilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang diperoleh
siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu..

2.3 Model Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif bernaung dalam teori konstruktivis. Pembelajaran ini muncul dari
konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika
mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk
saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi, hakekat sosial dan
penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif.
Jadi, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada
siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui kerja sama dengan siswa lain
dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2.4 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Tipe STAD adalah metode pembelajaran kooperatif dengan pengelompokan kemampuan
campur yang melibatkan pengakuan tim dan tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran
individu anggota. Keanggotaan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin dan suku.
Ciri-ciri pembelajaran tipe STAD yaitu kelas terbagi dalam kelompok-kelompok kecil. Tiap
kelompok terdiri dari 4-5 anggota yang heterogen dan belajar dengan metode pembelajaran
kooperatif dan prosedur kuis (Suyatno, 2009).
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Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diadaptasi dari Slavin
(2009) adalah sebagai berikut.
1) Presentasi Kelas
2) Kelompok
3) Pemberian Kuis
4) Skor Perkembangan Individual
5) Penghargaan Kelompok

2.5 Hipotesis Tindakan
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD
dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada pokok bahasan sistem persamaan
linier kelas X MIA 1 MAN 2 Banjarmasin tahun pelajaran 2015/2016

3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis dan Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Desain PTK dilaksanakan
dalam bentuk siklus berulang yang di dalamnya terdapat empat tahapan utama, yaitu
perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi (Arikunto dkk., 2009). Penelitian dilaksanakan
dalam 3 siklus. Siklus 1 terdiri dari enam pertemuan, yaitu lima pertemuan untuk proses
pembelajaran dan satu pertemuan untuk evaluasi akhir. Siklus 2 terdiri dari tiga pertemuan,
yaitu dua pertemuan untuk proses pembelajaran dan satu pertemuan untuk evaluasi akhir.
Siklus 3 terdiri dari dua pertemuan, yaitu satu pertemuan untuk proses pembelajaran dan satu
pertemuan untuk evaluasi akhir.

3.2 Subyek dan Objek Penelitian
Subyek penelitian adalah siswa kelas X MIA 1 MAN 2 Banjarmasin tahun ajaran 2015/2016.
Jumlah siswa 38 orang. Objek penelitian adalah aktivitas dan hasil belajar matematika siswa
kelas X MIA 1 MAN 2 Banjarmasin tahun ajaran 2015/2016 pada pokok bahasan sistem
persamaan linier.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 di kelas X MIA1
MAN 2 Banjarmasin yang beralamat di Jl. Pramuka Kecamatan Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70231. Penelitian berlangsung mulai 2
September sampai dengan 12 Oktober 2015.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan tes.

3.5 Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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1) Penilaian Aktivitas Siswa dapat di lihat tabel berikut :
Tabel 1. Acuan penilaian pada lembar observasi aktivitas siswa
No.
1.
2.
3.
4.

Penilaian
1
2
3
4

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran
Sedikit siswa yang terlibat (< 30%)
Banyak siswa yang terlibat (30% – 50%)
Sebagian besar siswa terlibat (51% – 75%)
Hampir semua siswa terlibat (76% – 100%)

Kualifikasi
Kurang baik
Cukup baik
Baik
Sangat baik

(Adaptasi dari APKG 2 Lembar Penilaian Prosedur Pembelajaran PPL II, 2010)
2) Penilaian Hasil Belajar Siswa
Nilai akhir yang diperoleh siswa kemudian diinterpretasikan menggunakan kriteria pada
tabel berikut.
Tabel 2. Interpretasi predikat hasil belajar siswa
No.

Nilai

Kualifikasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

≥ 95,0
80,0 – 94,9
65,0 – 79,9
55,0 – 64,9
40,1 – 54,9
≤ 40,0

Istimewa
Amat baik
Baik
Cukup
Kurang
Amat kurang

(Adaptasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, 2004)
3) Teknik Persentase
Hasil belajar, aktivitas siswa dianalisis menggunakan teknik persentase.
Hasil belajar siswa setiap akhir siklus yang dinyatakan dalam bentuk persentase yang
menyatakan ketuntasan belajar secara klasikal.
4) Statistik Deskriptif
Teknik yang digunakan untuk menganalisis hasil belajar siswa selain menggunakan teknik
persentase juga menggunakan statistik deskriptif yaitu dengan melihat peningkatan nilai
rata-rata hasil belajar siswa.
5) Menentukan Skor Perkembangan Siswa dan Penghargaan Kelompok
Menurut Ibrahim dkk. (2001), untuk menentukan skor perkembangan setiap siswa dalam
model pembelajaran kooperatif tipe STAD ditentukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut: (1) Menetapkan skor dasar. Setiap siswa diberikan skor berdasarkan kuis-kuis yang
lalu.(2) Menghitung skor kuis terkini. Siswa memperoleh poin untuk kuis yang berkaitan
dengan pelajaran terkini. (3) Menghitung skor perkembangan. Siswa mendapatkan poin
perkembangan yang besarnya ditentukan apakah skor kuis terkini mereka menyamai atau
melampaui skor dasar mereka dengan menggunakan skala yang diberikan di bawah ini.
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Tabel 3. Skor perkembangan siswa
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Skor
Perkembangan

Kriteria
Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar
10 poin-1 poin di bawah skor dasar
Skor dasar-10 poin di atas skor dasar
Lebih dari 10 poin di atas skor dasar
Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan skor dasar)

0 poin
10 poin
20 poin
30 poin
30 poin

(Ibrahim dkk., 2001)
Menurut Ibrahim dkk. (2001), menentukan skor tiap kelompok dan memberikan penghargaan
kepada kelompok ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
(1) Menentukan skor kelompok. Skor kelompok dihitung dengan menambahkan skor
perkembangan tiap-tiap individu anggota kelompok dan membaginya dengan jumlah anggota
kelompok tersebut. (2) Penghargaan kepada kelompok. Tiap-tiap kelompok memperoleh
suatu penghargaan berdasarkan sistem poin berikut ini.
Tabel 4. Kategori penghargaan kelompok
No.

Skor Kelompok

Penghargaan Kelompok

1

≤ N < 20
20 ≤ N < 25
N ≥ 25

Kelompok Baik

2
3

15

Kelompok Hebat
Kelompok Super

(Lambas dkk., 2004)

3.6. Indikator Keberhasilan Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi indikator keberhasilan adalah :
(1) Hasil belajar siswa mencapai ketuntasan klasikal 70 % dari ketuntasan individual 70%
menguasai dari bahan pelajaran atau telah mencapai KKM nilai minimal 70 .
(2) Aktivitas siswa mencapai katagori baik

4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan guru sebagai peneliti berkolaborasi dengan guru mata pelajaran
matematika lain di MAN 2 Banjarmasin sebagai observer.
Penelitian ini terdiri dari tiga siklus yang pada setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi dan refleksi.
Pengamatan dan penilaian terhadap aktivitas siswa dilakukan dengan mengisi lembar
observasi. Persentase aktivitas siswa pada siklus 1, 2 dan 3 untuk setiap aspek yang diamati
secara ringkas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.
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Tabel 5. Persentase aktivitas siswa siklus 1
Aspek yang
diamati

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Pertemuan 3

Pertemuan 4

Pertemuan 5

Berlaku tertib
Diskusi

%
55,6
47,2

Kualif.
Baik
Cukup

%
55,6
47,2

Kualif.
Baik
Cukup

%
66,7
69,4

Kualif.
Baik
Baik

%
66,7
69,4

Kualif.
Baik
Baik

%
66,7
69,4

Kualif.
Baik
Baik

Bertanggung jawab

69,4

Baik

69,4

Baik

69,4

Baik

75

Baik

80,6

Sangat baik

Bekerjasama
Mempresentasikan

52,9
52,9

Baik
Baik

55,6
72,2

Baik
Baik

69,4
75

Baik
Baik

69,4
75

Baik
Baik

69,4
75

Baik
Baik

Secara keseluruhan rata-rata pada siklus 1 setiap aspek mengalami peningkatan . Pada siklus
1 kualifikasi aktivitas siswa rata-rata baik.
Tabel 6. Persentase aktivitas siswa siklus 2
Aspek yang diamati
Berlaku tertib
Diskusi
Bertanggung jawab
Bekerjasama
Mempresentasikan

Pertemuan 1

Pertemuan 2

%

Kualifikasi

%

Kualifikasi

68,4
71,1
84,2
65,9
71,1

Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik

68,4
68,4
86,8
71,1
71,1

Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik

Pemberian motivasi dari guru dan pemberian penghargaan kelompok yang berhasil pada
siklus 1 memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas siswa pada siklus 2.
Secara keseluruhan aktivitas siswa pada setiap aspek mengalami peningkatan. Pada siklus 2
kualifikasi aktivitas siswa rata-rata baik.
Tabel 7. Persentase aktivitas siswa siklus 3
Aspek yang diamati
Berlaku tertib
Diskusi
Bertanggung jawab
Bekerjasama
Mempresentasikan

Pertemuan 1
%

Kualifikasi

89,5
89,5
92,1
100
100

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Secara keseluruhan rata-rata pada siklus 3 setiap aspek mengalami peningkatan yang luar
biasa . Pada siklus 3 kualifikasi aktivitas siswa rata-rata sangat baik.
Skor dan penghargaan kelompok pada siklus 1, 2 dan 3 dapat dilihat dan disajikan secara
ringkas pada tabel berikut.
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Tabel 8. Skor dan penghargaan kelompok siklus 1,2 dan 3
No

Kelompok

1

Skor Kelompok

Penghargaan Kelompok

Siklus 1

Siklus 2

Siklus 3

Siklus 1

Siklus 2

Siklus 3

1

24

28

26

hebat

Super

Super

2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7

30
27,5
25
27,5
27,5
27,5

16
22,5
20
27,5
17,5
25

22
22,5
30
17,5
20
25

Super
Super
Super
Super
Super
Super

Baik
Hebat
Hebat
Super
Baik
Super

Hebat
Hebat
Super
Baik
Hebat
Super

8

8

22,5

12,5

27,5

hebat

Tanpa
penghargaan

Super

9

9

30

17,5

20

Super

Baik

Hebat

Pada siklus 1 ada 7 kelompok memenuhi kreteria penghargaan kelompok super dan 2 kelompok
memenuhi kreteria penghargaan kelompok hebat. Pada siklus 2 terjadi penurunan terhadap
penghargaan kelompok ada 3 kelompok memenuhi kreteria penghargaan kelompok super
dan 2 kelompok memenuhi kreteria penghargaan kelompok hebat, 3 kelompok memenuhi
kreteria penghargaan kelompok baik dan 1 kelompok tanpa penghargaan. Kelompok yang
sudah berhasil meraih penghargaan kelompok pada siklus 1 seharusnya lebih memotivasi
kelompoknya untuk meningkatkat kreteria penghargaan kelompoknya minimal dapat bertahan
dengan posisi kreteria yang ada tersebut supaya tetap memperoleh penghargaan pada siklus
berikutnya bukan sebaliknya. pada siklus 3 semua kelompok berhasil memperoleh penghargaan.
Kelompok yang berhasil meraih penghargaan baik siklus 1, 2 maupun 3 diberikan hadiah
dengan harapan dapat motivasi kelompok mereka dan kelompok lain dalam mengikuti proses
pembelajaran.
Hasil evaluasi siklus 1,2 dan 3 secara ringkas disajikan pada tabel berikut.
Tabel 9. Persentase kualifikasi hasil belajar siswa siklus 1,2 dan 3
Frekuensi
Nilai

Kualifikasi

≥ 95,0
80,0 – 94,9
65,0 – 79,9
55,0 – 64,9
40,1 – 54,9
≤

40,0

Persentase (%)

Istimewa
Amat baik
Baik
Cukup
Kurang

siklus
1
0
11
9
2
4

siklus
2
0
0
7
0
0

siklus
3
6
31
0
0
0

siklus
1
0
28,9
23,7
5,3
10,5

siklus
2
0
0
18,4
0
0

siklus
3
15,8
81,6
0
0
0

Amat kurang

12

31

1

31,6

81,6

2,6

38

38

38

100

100

100

Jumlah

Hasil belajar siswa pada siklus 1 yang disajikan pada tabel menunjukkan bahwa masih
banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Pada siklus 2 sebagian besar siswa
tidak mencapai ketuntasan belajar dan pada siklus 3 sebagian besar siswa sudah mencapai
ketuntasan belajar.
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Ketuntasan belajar siswa secara klasikal berdasarkan hasil evaluasi pada siklus 1, 2 dan 3
disajikan pada tabel berikut.
Tabel 10. Persentase ketuntasan belajar siswa siklus 1, 2 dan 3
Kriteria

Nilai

Tuntas
70
Tidak Tuntas
< 70
Jumlah

Jumlah Siswa
siklus 1 siklus 2 siklus 3
20
7
37
18
31
1
38
38
38

Persentase (%)
siklus 1 siklus 2 siklus 3
52,6
18,4
97,4
47,4
81,6
2,6
100
100
100

Ketuntasan belajar siswa pada siklus 1 secara klasikal hanya sebanyak 52,6 % atau 20 orang
siswa yang mencapai ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 57,9
yang termasuk kualifikasi cukup. Persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada
siklus 1 belum mencapai 70% sehingga siswa belum tuntas secara klasikal. Oleh karena itu,
hasil belajar siswa pada siklus 1 belum memenuhi indikator keberhasilan penelitian yang telah
ditetapkan. Ketuntasan belajar siswa pada siklus 2 secara klasikal yaitu sebanyak 18,4% atau
7 orang siswa mencapai ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah
44,5 yang termasuk kualifikasi kurang. Persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal
pada siklus 2 tidak melebihi 70% sehingga indikator keberhasilan penelitian belum tercapai.
Ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus 3 yaitu sebanyak 97,4% atau 37 orang
siswa mencapai ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa
adalah 89,2
yang termasuk kualifikasi amat baik. Persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada
siklus 3 melebihi 70% sehingga indikator keberhasilan penelitian tercapai.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian pada siklus 1, 2 dan siklus 3, aktivitas siswa telah mengalami
peningkatan pada setiap aspek yang diamati. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada
siklus 1 yaitu sebesar 52,6% atau 20 orang siswa yang tuntas. Ketuntasan belajar siswa secara
klasikal pada siklus 2 mengalami penurunan 44,2% menjadi 18,4% atau 7 orang siswa yang
tuntas. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus 3 mengalami peningkatan 79%
menjadi 97,4% atau 37 orang siswa tuntas. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1
adalah 57,9 yang termasuk kualifikasi baik, sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada
siklus 2 mengalami penurunan sebesar 13,4 menjadi 44,5 yang termasuk kualifikasi cukup,
pada siklus 3 mengalami peningkatan sebesar 44,7 menjadi 89,2 yang termasuk kualifikasi
amat baik. Hal ini berarti baik aktivitas siswa maupun hasil belajar siswa telah memenuhi
indikator keberhasilan penelitian (indikator keberhasilan penelitian tercapai). Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka hipotesis tindakan yang dirumuskan dalam
penelitian ini dapat diterima yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas X MIA 1 MAN 2 Banjarmasin
tahun ajaran 2015/2016 pada pokok bahasan sistem persamaan linier.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada siswa kelas X MIA 1 MAN 2 Banjarmasin tahun ajaran
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2015/2016 maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Model pembelajaran
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran materi sistem
persamaan linier di kelas X MIA 1 MAN 2 Banjarmasin tahun ajaran 2015/2016. (2) Model
pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem
persamaan linier kelas X MIA 1 MAN 2 Banjarmasin tahun ajaran 2015/2016 .

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka disampaikan beberapa
saran yaitu: (1) Guru mata pelajaran matematika dapat menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. (2)
Adanya penelitian lanjutan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dengan
materi yang berbeda.
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EFEK POTENSIAL PENGEMBANGAN MATERI
BARISAN DAN DERET DALAM PEMBELAJARAN
MATEMATIKA MENGGUNAKAN PENDEKATAN PMRI
KELAS XII IPA MELALUI KONTEKS KAIN SONGKET
Novi Komariyatiningsih
SMAN 1 Lubai Ulu, Jln. Raya Prabumulih-Baturaja, Muara Enim, noviedu@yahoo.com

Abstrak. Naskah ini bertujuan melaporkan hasil pengembangan materi Barisan/
Deret Aritmetika dan Geometri kelas XII IPA menggunakan konteks kain songket.
Pengembangan materi ini dilakukan untuk memperoleh bahan ajar yang valid dan praktis
pada materi barisan dan deret kelas XII IPA, dan mengetahui efek potensialnya dalam
pembelajaran matematika menggunakan pendekatan PMRI. Proses pengembangannya
menggunakan pendekatan PMRI dan development research, meliputi tahap preliminary
study dan formative evaluation. Pada tahap preliminary study, peneliti mendesain
materi barisan dan deret aritmetika sebagai prototipe awal. Pada formative evaluation,
prototipe yang dihasilkan diujicobakan kepada siswa yang bukan merupakan subjek
penelitian. Selama uji coba peneliti mengamati kesulitan-kesulitan yang dihadapi
siswa dalam menyelesaikan prototipe awal. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut,
peneliti melakukan revisi terhadap prototipe awal, dan mengujicobakannya kepada
subjek penelitian, guna mengetahui efek potensial produk yang dihasilkan. Penelitian
ini menghasilkan produk berupa Lembar Aktivitas Siswa yang berisi bahan ajar materi
barisan/ deret aritmetika dan geometri kelas XII IPA yang valid dan praktis sesuai dengan
karakteristik PMRI, dan memberikan efek potensial terhadap pemahaman konsep dan
komunikasi matematis siswa.

Kata Kunci. Pengembangan materi barisan dan deret, PMRI, konteks kain songket
Abstract. This paper aims to reported the result of developing teaching material
Sequence/Series of Arithmetic and Geometry Grade XII IPA use the context of “Kain
Songket”. The development of this material is conducted to gather of teaching materials
are valid and practical in Sequence/Series of Arithmetic and Geometry Grade XII IPA,
and to know its potential effect in learning mathematics by PMRI approach. The process
of its by using PMRI approach, and development research, namely preliminary study
and formative evaluation. In preliminary study, researcher was designed material as first
prototype. In formative evaluation, the prototype tried out to the students that is not subject
of study. During the try, researcher observe the weakness of prototype. Based on the result
of observation, researcher make the revision of prototype, and tried out to the subject, to
know the potential effect of prototype. This research produce a Lembar Aktivitas Siswa
(LAS) that contains of material Sequence/Series of Arithmetic and Geometry Grade XII
IPA which valid and practice and has potential effect to understanding the concept and
communication mathematis of student.

Keywords: development teaching material Sequence/Series of Arithmetic and Geometry,
PMRI, context of “Kain Songket”
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1. Pendahuluan
Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik sebagaimana yang
terkandung dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006. Selain itu, berdasarkan Peraturan
Pemerintah No 19 tahun 2005 dan kurikulum 2013, pelaksanaan pembelajaran matematika di
sekolah harus dirancang sedemikian hingga pelajaran matematika menjadi menyenangkan bagi
siswa maupun guru. Somakim (2015:15) menyatakan bahwa pengembangan pembelajaran
matematika yang dapat menyenangkan apabila materi matematika yang dirancang dapat
mengembangkan siswa, diantaranya dalam penalaran, representasi, komunikasi. Dengan
menyenangi pelajaran matematika, maka diharapkan tujuan mata pelajaran pada pendidikan
dasar dan menengah berdasarkan kurikulum 2006 dapat tercapai.
Selama ini, pembelajaran matematika masih dirasakan sulit bagi siswa. Siswa mengalami
kesulitan dalam memahami konsep dari materi matematika yang dipelajari, akibatnya pelajaran
matematika menjadi tidak menyenangkan bagi siswa. Berdasarkan pengalaman penulis, hal
ini disebabkan materi kurang dikemas dengan menarik, monoton dengan komputasi, kurang
melibatkan siswa dalam pembelajaran, siswa tidak terbiasa menggunakan soal-soal yang
terbuka, tidak terbiasa menemukan konsep sendiri, dan pembelajaran masih terpusat pada
guru. Dengan demikian perlu upaya guru untuk memilih metode pembelajaran yang tepat
dan mendesain sendiri materi matematika yang sesuai dengan konsep-konsep yang akan
disampaikan.
Kesumawati (2008:134) menyatakan bahwa prinsip utama dalam pembelajaran matematika
adalah memperbaiki dan menyiapkan aktivitas-aktivitas belajar yang bermanfaat bagi siswa,
terutama pada pembuatan materi matematika yang difokuskan kepada aplikasi matematika
dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaan metode belajar secara aktif tentang matematika.
Pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan PMRI (Pendidikan Matematika
Realistik Indonesia). PMRI merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menggiring
siswa memahami konsep matematika dengan mengkonstruksi sendiri melalui pengetahuan
sebelumnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya (kontekstual), dengan
menemukan sendiri konsep tersebut, maka diharapkan belajar siswa menjadi lebih bermakna
(Ilma, 2011:548).
Salah satu materi matematika di pendidikan menengah adalah „Barisan/Deret Aritmetika dan
Geometri‰, yang dipelajari di kelas XII, konteks yang dapat digunakan untuk mendesain materi
ini adalah kain songket. Kain songket sering dijumpai oleh siswa pada saat upacara adat, pesta
pernikahan, dan lain-lain. Diharapkan melalui konteks kain songket ini, siswa dapat menggali
sendiri pemahaman konsep materi Barisan/Deret Aritmetika dan Geometri.
Berdasarkan uraian di atas, penulis mengembangkan materi barisan dan deret aritmetika dan
geometri kelas XII IPA menggunakan pendekatan PMRI melalui konteks kain songket guna
mengetahui efek potensial yang dihasilkan.

2. Landasan Teori
2.1 Pembelajaran Matematika
Pembelajaran identik dengan pengajaran, suatu kegiatan di mana guru mengajar atau
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membimbing siswa. Pengajaran merupakan interaksi mengajar dan belajar, berlangsung
sebagai suatu proses saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan interaksi antara guru
dan siswa. Proses pengajaran berlangsung dalam situasi belajar mengajar, yang di dalamnya
terdapat faktor-faktor yang saling berhubungan, yaitu tujuan pembelajaran, siswa yang belajar,
guru yang mengajar, bahan yang diajarkan, metode mengajar, alat bantu mengajar (Hamalik,
2011:124).
Dalam KTSP (Depdiknas 2006:346) tercantum tujuan mata pelajaran matematika di sekolah
untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, diantaranya : 1) memahami konsep matematika,
menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara
luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; 2) memecahkan masalah yang
meliputi kemampuan memahami masalah,merancang model matematika, menyelesaikan
model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 3) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol,
tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.
Banyak media yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika, antara lain bukubuku pelajaran matematika yang memuat sejumlah materi pembelajaran, namun sebagian
besar hanya merupakan materi pokok, sehingga guru perlu untuk menjabarkan materi pokok
tersebut menjadi bahan ajar yang lengkap, sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Salah
satu bentuk bahan ajar yang penulis kembangkan adalah Lembar Aktivitas Siswa (LAS) materi
barisan dan deret aritemtika dan geometri kelas XII IPA.

2.2 Materi Barisan dan Deret
Dalam KTSP, materi barisan dan deret dipelajari di kelas XII IPA. Adapun Standar Kompetensi
(SK) dan Kmpetensi Dasar (KD) materi barisan dan deret kelas XII IPA yang digunakan dalam
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. SK dan KD Materi Barisan dan Deret Kelas XII IPA
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

4. Menggunakan konsep barisan dan deret
dalam pemecahan masalah

4.1 Menentukan suku ke-n barisan dan
jumlah n suku deret aritmetika dan geometri

2.3 Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI)
PMRI banyak diwarnai oleh pandangan Freudenthal tentang matematika. Dua pandanagn
pentingnya adalah matematika harus dihubungkan dengan realitas dan matematika sebagai
aktivitas manusia (Freudenthal dalam Zulkardi, 2005:13).
Menurut de Lange, Treffers, dan Gravemeijer dalam Zulkardi (2005:14), terdapat lima
karakteristik PMRI, yaitu :‰1) menggunakan masalah kontekstual; 2) menggunakan model yang
menekankan penyelesaian secara informal sebelum menggunakan cara formal; 3) menghargai
ragam bahasa dan kontribusi siswa; 4) interaktivitas; 5) terintegrasi dengan topik pembelajaran
lainnya. Masalah kontekstual sebagai acuan titik awal dari mana matematika yang diingnkan
dapat timbul. Pengembangan model, skema dan simbolisasi sangat diperhatikan daripada
hanya mentransfer rumus secara langsung. Kontribusi siswa merupakan kontribusi yang
sangat besar pada proses pembelajaran, diharapkan dapat mengarahkan siswa dari metode
informal ke arah yang lebih formal. Keterkaitan dan keterintegrasian harus dieksploitasi dalam
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pemecahan masalah, unit-unit belajar tidak dapat tercapai dengan terpisah.

2.4 Penggunaan Konteks dalam Pembelajaran
Sebagaimana dalam karakteristik PMRI, masalah konteks merupakan acuan titik awal dari
mana matematika yang diinginkan dapat timbul, dalam hal ini adalah konsep barisan dan deret
aritmetika.
Menurut Somakim (2015:19) pelajaran matematika yang dimulai dengan konteks terkait
konten yang dipelajari dapat membuat siswa tertarik untuk lebih aktif dalam belajar. Hal ini
menyebabkan peajaran matematika dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan. Konteks
yang digunakan haruslah yang sesuai dengan mental dan psikologi siswa (dekat dengan siswa).
Dari uraian di atas, konteks yang penulis gunakan dalam mendesain materi Barisan/Deret
(Barder) Aritmetika dan Geometri adalah kain songket. Kain songket ini sering terlihat
digunakan masyarakat setempat dalam upacara adat ataupun pernikahan, dan penulis
mengharapkan dengan konteks tersebut, siswa dapat memahami konsep materi Barisan/Deret
Aritmetika dan Geometri dengan baik.

3. Pengembangan Materi Barisan/Deret Aritmetika dan Geometri
3.1 Lembar Aktivitas Siswa (LAS) Materi Barisan/Deret (Barder) Aritmetika
dan Geometri
Produk yang dhasilkan adalah LAS Materi Barder Aritmetika dan Geometri Kelas XII
IPA. Penulis menggunakan konteks kain songket dengan harapan siswa dapat menemukan
sendiri konsep barisan/deret aritmetika dan geometri. Kain songket dekat dengan kehidupan
sehari-hari siswa, karena sering digunakan saat upacara adat, ataupun pesta pernikahan di
sekitar tempat tinggal siswa. Lembar Aktivitas Siswa ini didesain sedemikian rupa agar dapat
menggiring siswa menemukan konsep sendiri, melalui pertanyaan-pertanyaan dan aktivitas
menggunakan kartu bilangan terkait materi Barisan/Deret Aritmetika dan Geometri kelas
XII IPA. Konsep Barder Aritmetika dan Geometri akan ditemukan sendiri oleh siswa melaui
penyusunan bilangan-bilangan pada pola warna yang sama pada kain songket.

3.2 Proses Pengembangan LAS Barder Aritmetika dan Geometri
Proses pengembangan LAS menggunakan pendekatan PMRI dan development resesacrh,
meliputi tahap preliminary study, dan formative evaluation.
Pada tahap preliminary study, penulis mendesain materi barder aritmetika dan geometri
sebagai prototipe awal, sedangkan pada tahap formative evaluation , penulis mengujicobakan
prototipe awal kepada siswa yang bukan merupakan subjek penelitian. Selama proses uji
coba, penulis mengamati kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengerjakan setiap
pertanyaan yang terdapat dalam LAS, kemudian mengajak siswa berdiskusi guna mengatasi
kesulitan kesulitan yang telah dihadapi. Dengan demikian melaui proses uji coba ini, diperoleh
informasi kelemahan dan kelebihan produk yang dihasilkan, kemudian dijadikan pedoman
revisi hingga menghasilkan prototipe kedua guna diujicobakan di kelas yang menjadi subjek
penelitian.
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3.3 Penerapan pada Pembelajaran Matematika
LAS yang dihasilkan digunakan siswa secara berkelompok dalam kegiatan pembelajaran
matematika kelas XII IPA, seperti terlihat pada gambar 1.

Gambar 1. Penerapan Pemakaian LAS dalam Pembelajaran Matematika
Dari gambar 1, terlihat dalam kegiatan pembelajaran siswa berdiskusi secara berkelompok,
mempresentasikan hasil dikusinya di depan kelas. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan
saat itu, sesuai dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan pendekatan PMRI
(Soedjadi, 2007:9-10), yaitu:
a.

Berilah hal yang konteks
Konteks yang terdapat dalam LAS adalah kain songket, siswa melihat motif kain songket,
dan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan.

b. Berilah penjelasan singkat seperlunya saja jika ada siswa yang belum memahami soal atau
masalah kontekstual yang diberikan.
Penulis menjelaskan pada siswa cara menyelesaikan LAS dalam pembelajaran.
c.

Mintalah siswa secara berkelompok ataupun secara individual untuk mengerjakan atau
menjawab masalah kontekstual yang diberikan dengan caranya sendiri.
Penulis meminta siswa mengerjakan LAS tersebut secara berkelompok.

d. Jika dalam waktu yang dipandang cukup, siswa tidak ada satupun yang dapat menemukan
cara pemecahan, berilah petunjuk seperlunya.
Selama proses diskusi, penulis mengamati kerja siswa, dan memberikan petunjuk
seperlunya apabila ada kelompok yang bertanya.
e.

Mintalah seorang siswa atau wakil kelompok siswa untuk menyampaikan hasil kerjanya.
Penulis meminta siswa (perwakilan kelompok) untuk mempresentasikan hasil diskusinya,
dan disimak kelompok yang lain.

f.

Tawarkan kepada seluruh kelas untuk mengemukakan pendapatnya atau tanggapan tentang
berbagai penyelesaian yang disajikan temannya di depan kelas. Bila ada penyelesaian
lebih dari satu, ungkapkanlah semua.
Setelah perwakilan kelompok menyajikan jawabannya, penulis meminta kelompok lain
untuk menanggapi penyelesaian yang dihasilkan.

g. Buatlah kesepakatan kelas tentang penyelesaian manakah yang dianggap paling tepat,
terjadi suatu negosiasai. Berilah penekanan kepada penyelesaian yang dipilih atau benar.
Penulis melakukan negosisasi bersama siswa dalam membuat kesepakatan penyelesaian
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yang paling tepat, dan memberikan penekanan.
h. Bila masih tidak ada penyelesaian yang benar, mintalah siswa untuk memikirkan cara lain.
Penulis meminta siswa memikirkan cara lain apabila tidak ada penyelesaian yang benar.

4. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan tahapan preliminary study dan tahap formative evaluation, dihasilkan prototipe
pertama LAS materi Barder Aritmetika dan Geometri dengan menggunakan konteks kain
songket, yang penulis lengkapi dengan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat menggiring
siswa menemukan sendiri konsep barder aritmetika dan geometri.
Melalui tahap formative evaluation, penulis menemukan kelemahan-prototipe pertama, antara
lain: siswa tidak memahami permasalahan kontekstual yang diberikan, kalimat yang penulis
gunakan membuat siswa bingung, penggunaan karton pada bagian aktivitas kurang efektif.
Berdasarkan temuan-temuan itu, penulis melakukan revisi berupa perbaikan kalimat, dan
mengganti aktivitas dengan menggunakan kartui bilangan
Revisi yang penulis lakukan menghasilkan prototipe kedua, yang selanjutnya akan digunakan
dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMRI. Saat uji coba ini, efek
potensial produk yang dihasilkan dapat terlihat. Selama proses pembelajaran, siswa dapat
menyelesaikan setiap pertanyaan dalam LAS dengan baik, mereka mengkomunikasikan hasil
diskusi juga terlihat baik, karena konsep materi Barisan/Deret Aritmetika dan Geometri telah
dipahami. Dalam pembelajaran, siswa aktif menyampaikan pendapatnya, dan menanggapi
hasil jawaban kelompok lain dengan benar. Jawaban yang disajikan siswa dalam LAS dan cara
siswa mengkomunikasikannya secara lisan di depan kelas telah sesuai dengan harapan peneliti.
Dengan demikian dapat dikatakan prototipe kedua yang dihasilkan telah valid dan praktis,
serta mempunyai efek potensial terhadap pemahaman konsep dan komunikasi matematis
siswa. Adapun revisi yang dilakukan dapat dilihat dalam Tabel 2.
Tabel 2. Perubahan Prototipe I menjadi prototipe II
Prototipe I

Prototipe II

Keterangan

Gambar kain songket
yang digunakan masih
sama
Prototipe I
Coba kalian perhatikan gambar
lingkaran yang berwarna
pada gambar. Menurutmu
bagaimana menyusun pola
lingkaran berwarna yang
terdapat dalam kain songket
tersebut?

Prototipe II
Coba kalian perhatikan warna
lingkaran yang terdapat dalam
gambar kain songket. Menurutmu
bagaimana pola susunan warna
yang terjadi?

Revisi kalimat
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Jika 1 paket pola terdiri dari
3 warna, yaitu biru, hijau,
dan merah, dan kain songket
pada gambar berukuran 1
m, berapa banyak paket pola
yang digunakan, jelaskan
jawabanmu.

Jika 1 paket pola terdiri dari 3
warna, yaitu biru, hijau, dan
merah, serta kain songket pada
gambar berukuran 1 m, berapa
banyaknya paket pola yang
digunakan, jelaskan jawabanmu.

Prototipe I

Prototipe II

Revisi kata dan
menjadi serta

Keterangan

Aktivitas:
Alat dan Bahan:
-

Kertas putih berukuran
10

-

30 cm

Pensil/Spidol Warna

Cara Kerja:
Jika untuk karton 10 30 cm
membutuhkan 3 paket pola,
di mana 1 paket terdiri dari 5
warna

Aktivitas 1
- Tandailah warna-warna
lingkaran tersebut dengan
beberapa bilangan, bagaimana
kalian menentukan bilanganbilangan tersebut, jelaskan
jawabanmu.
Kelompokkan warna-warna
lingkaran yang sama, susunlah
bilangan yang terbentuk, catatlah
hasilnya.

Aktivitas pada
prototipe I, cukup
repot untuk dilakukan,
sehingga penulis
memanfaatkan
penggunaan kartu
bilangan untuk
menuju formal
matematika.

- Warna, maka buatlah pola
yang terjadi.
- Berilah angka berupa
bilangan ganjil berurutan
pada semua pola yang telah
kalian buat.

- Apa yang dapat kalian
simpulkan dari bilangan dengan
warna yang sama?
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Aktivitas 2.
- Ambillah seperangkat kartu
bilangan (1 – 100)
- Susunlah lima bilangan.
- Jika bilangan pertama sampai
kelima berturut-turut dinamakan
suku pertama, suku kedua,
sampai dengan suku kelima,
bagaimana menentukan suku ke10, jelaskan jawabanmu.
Jika dalam matematika, susunan
bilangan yang kalian susun
memiliki selisih dua suku
berurutan beda ( ) yang sama
dinamakan barisan aritmetika, dan
suku ke- dinotasikan dengan
, maka apa yang dapat
kalian simpulkan tentang barisan
aritmetika?
Berdasarkan hasil observasi, pemahaman konsep terlihat dari kemampuan komunikasi
matematis siswa. Siswa mampu menyampaikan konsep Barder Aritmetika dan Geometri
melalui komunikasi lisan dengan tepat, selain itu terlihat dari kemampuan siswa dalam
mengerjakan soal tes yang diberikan.

5. Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini telah menghasilkan suatu produk berupa LAS materi Barder Aritmetika
berdasarkan karakteristik PMRI yang telah diujicobakan di kelas XII IPA. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan, diperoleh kesmpulan:
a.

Karakteristik materi barisan dan deret aritmetika yang valid dan praktis menggunakan
pendekatan PMRI adalah sebagai berikut.
-

Konstruk yang digunakan telah sesuai dengan pendekatan PMRI. Penyajian materi
dimulai dari suatu konteks, yaitu kain songket dan diikuti pertanyaan-pertanyaan terkait
dengan konteks yang digunakan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa
model-model jawaban siswa yang merupakan kontribusi siswa sehingga menggiring
siswa memahami konsep Barder Aritmetika dan Geometri, menggunakan aktivitas
menyusun bilangan yang dapat menggiring siswa menemukan rumus suku ke-n
Barder Aritmetika dan Geometri. Dari konteks yang diberikan terdapat keterkaitan
antar topik (intertwine), dari pemahaman Barder Aritmetika dan Geometri, sehingga
siswa dapat membedakan yang mana Barder Aritmetika dan Geometri sampai kepada
menentukan rumus suku ke-n.

-

LAS yang dihasilkan mudah digunakan, dapat membantu siswa memahami konsep
barisan dan deret aritmetika.
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b. Materi Barder yang telah dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan
pendekatan PMRI memiliki efek potensial terhadap pemahaman konsep dan komunikasi
matematis siswa.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyarankan
a.

Siswa, dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sehingga dapat memahami konsep
materi matematika yang diberikan.

b. Guru, dalam pembelajaran matematika sebaiknya mempunyai ide memunculkan masalah
kontekstual yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, dan menggunakan PMRI
dalam pembelajaran matematika yang telah sesuai dengan tujuan kurikulum,
c.

Sekolah, menumbuhkan suasana akademik di lingkungan sekolah melalui MGMP.
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PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR
MELALUI MODEL PROJECT BASED LEARNING
PADA TOPIK STATISTIKA SISWA KELAS X TKJ 2
SEMESTER 2 SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG
TAHUN 2014/2015
Nur Hamidah

SMK Negeri 2 Temanggung, Jl. Kartini No. 34B Temanggung
e-mail: hamidahnur79@gmail.com
ABSTRAK. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan
di SMK Negeri 2 Temanggung yang beralamat di Jalan Kartini no. 34B Temanggung.
Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas X TKJ 2 SMK Negeri 2 Temanggung
Tahun 2014/2015 yang berjumlah 35 siswa terdiri dari 23 siswa perempuan dan 12
siswa laki-laki. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes
dan instrumen non tes. Instrumen non tes terdiri dari lembar observasi, catatan lapangan
dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan teknik non
tes. Analisis dan pengolahan data menggunakan teknik kuantitatif dan teknik kualitatif.
Penelitian dilaksanakan sebanyak dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari
empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.
Hasil penelitian telah mampu menjawab perumusan masalah, mencapai tujuan penelitian
dan membuktikan hipotesis penelitian yaitu penggunaan Project Based Learning dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar topik Statistika pada siswa kelas X TKJ 2
Semester 2 SMK Negeri 2 Temanggung Tahun 2014/2015. Penggunaan model Project
Based Learning pada siswa kelas TKJ 2 Semester Genap SMK Negeri 2 Temanggung
Tahun 2014/2015 dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa sebesar 11%, dan
meningkatkan hasil belajar sebesar 2,17%.
Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Hasil Belajar, Project Based Learning
ABSTRAC. This research is a class action research, done in SMK N 2 Temanggung
located on Kartini Road 34B Temanggung. The source of the data is grade X TKJ 2 SMK
N 2 Temanggung in 2014/2015, which has the amunt of 35 students consist of 12 boy and
23 girls.The instrument used in this research is test and non test instumrent. The non-test
insturment includes observation, journal and documentation. The data analyses used in
this research is quantitative and qualitatives techniques. The research was done in two
cycles there are four step are planning, act, observation and reflektion. The result of the
research is that the using of project based learning can increase the activity and result
study of Statistics students in class X TKJ 2 SMK N 2 Temanggung in 2014/2015. The
study activity is increase 11% and the result study is increase 2,17%.
Keywords: activity study, result study, Project Based Learning

1. PENDAHULUAN
Pada tahun 2013/2014 SMK Negeri 2 Temanggung mulai melaksanakan kurikulum 2013
untuk kelas X dan dilanjutkan pada tahun 2014/2015 untuk kelas X dan kelas XI. Untuk mata
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pelajaran matematika khususnya terdapat perbedaan dengan KTSP 2006 yaitu pada KTSP
2006 matematika dibagi menjadi tiga kelompok yaitu matematika teknik, matematika bisnis
dan manajemen serta matematika pariwisata. Sedangkan pada kurikulum 2013 materi yang
diberikan pada mata pelajaran matematika sama untuk semua kompetensi keahlian, bahkan
materi yang diberikan di SMK sama dengan materi matematika SMA. Hal ini menjadi
kesulitan tersendiri karena masing-masing kompetensi keahlian mempunyai input siswa yang
berbeda namun mendapatkan materi yang sama. Kesulitan lain berkaitan dengan materi adalah
banyaknya materi yang diberikan karena setiap semester siswa harus mempelajari enam topik.
Rata-rata satu topik harus selesai dalam 4 - 6 pertemuan, namun pada kenyataanya kadang
tidak cukup. Dalam pembelajaran aktivitas belajar siswa kurang optimal sehingga hasil yang
diperoleh rendah.
Pada Kurikulum 2013 dikembangkan 3 model pembelajaran utama yang diharapkan dapat
membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga
model tersebut adalah: model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning),
model Pembelajaran Berbasis Projek (Project Based Learning), dan model Pembelajaran
Melalui Penyingkapan/Penemuan (Discovery/Inquiry Learning). Tidak semua model
pembelajaran tepat digunakan untuk semua KD/materi pembelajaran. Model pembelajaran
tertentu hanya tepat digunakan untuk materi pembelajaran tertentu pula. Demikian sebaliknya
mungkin materi pembelajaran tertentu akan dapat berhasil maksimal jika menggunakan
model pembelajaran tertentu. Untuk itu guru harus menganalisis rumusan pernyataan setiap
KD, apakah cenderung pada pembelajaran penyingkapan atau pada pembelajaran hasil karya
(Problem Based Learning dan Project Based Learning)
Pembelajaran matematika yang dilaksanakan guru di kelas sedapat mungkin sudah
menggunakan model pembelajaran yang disarankan yaitu problem based learning, project
based learning dan discovery learning. Namun pada pelaksanaannya guru masih menemui
beberapa kendala. Pertama pemahaman guru terhadap model-model pembelajaran tersebut
masih kurang sehingga dalam membuat rancangan pembelajaran belum optimal. Akibatnya
pada saat pembelajaran belum dapat berjalan sesuai dengan harapan. Belum lagi selama
ini guru masih banyak menggunakan metode konvensional dengan teacher center sehingga
untuk mengubah menjadi student center bukanlah hal yang mudah. Baik guru maupun siswa
belum terbiasa dengan pendekatan dan model pembelajaran yang baru dan cenderung lebih
nyaman dengan metode konvensional. Guru masih kesulitan untuk mengaktifkan siswa dalam
pembelajaran.
Pada tahun 2013/2014 untuk topik statistika guru menggunakan model pembelajaran project
based learning. Namun berdasarkan refleksi guru diperoleh bahwa pembelajaran belum efektif
dan hasil belajar masih rendah. Selama pembelajaran siswa masih banyak yang kurang aktif
dalam kerja kelompok. Setelah diberi project dan dibentuk kelompok ternyata hanya sebagian
kecil siswa yang berperan aktif, sedangkan siswa yang lain cenderung pasif pada saat kerja
kelompok. Hal ini dikarenakan kondisi siswa yang cenderung mudah putus asa akibat mereka
tidak yakin pada kemampuannya sehingga menimbulkan kondisi mereka yang pasif pada saat
pembelajaran. siswa jarang sekali mengajukan pertanyaan walaupun guru sudah memancing
dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membuat mereka belum jelas apalagi untuk
maju mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Mereka sudah beranggapan bahwa dirinya
tidak akan mampu untuk mempelajari dan menguasai pelajaran matematika. Di samping itu
mereka juga cenderung mudah lupa dengan materi yang sudah didapatkan.Keaktifan belajar
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siswa yang rendah menyebabkan prestasi belajar yang rendah pula karena tingkat pemahaman
dan penguasaan materi kurang.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peningkatan aktivitas
belajar siswa pada topik statistika dengan menggunakan model project based learning pada
siswa Kelas X TKJ 2 Semester 2 SMK Negeri 2 Temanggung Tahun 2014/2015?,(2)
Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada topik statistika dengan menggunakan model
project based learning pada siswa Kelas X TKJ 2 Semester 2 SMK Negeri 2 Temanggung
Tahun 2014/2015?
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut, (1) Mendeskripsikan
peningkatan aktivitas belajar siswa pada topik statistika dengan menggunakan model project
based learning pada siswa Kelas X TKJ 2 Semester 2 SMK Negeri 2 Temanggung Tahun
2014/2015 dan (2) Mendeskripsikan peningkatan belajar siswa pada topik statistika dengan
menggunakan model project based learning pada siswa Kelas X TKJ 2 Semester 2 SMK
Negeri 2 Temanggung Tahun 2014/2015.
Manfaat penelitian ini adalah untuk mendapatkan teori baru mengenai pembelajaran
menggunakan model project based learning. Sedangkan bagi siswa diharapkan dapat
memberikan variasi dalam pembelajaran sehingga siswa lebih tertarik, termotivasi dan aktif
agar hasil belajar siswa dapat meningkat.

2. LANDASAN TEORITIS
a.

Tinjauan Pustaka

Aktivitas Belajar
Aktivitas menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan kegiatan/kesibukan(Purwodarminto,
1998). Menurut Suprihatiningrum (2012:100) aktivitas merupakan prinsip dalam pembelajaran.
Menurut teori behavioristik menjelaskan tentang adanya respon, tanpa ada respon (aktivitas),
belajar tidak akan dapat terjadi meskipun diberikan stimulus. Demikian juga dalam teori
kognitif bahwa belajar menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif, jiwa akan mengolah
informasi yang diterima. (Suprihatiningrum, 2012). Tanpa ada aktivitas siswa dalam belajar,
siswa tidak akan membuat kesimpulan. Dalam hal ini siswa dituntut untuk dapat berinteraksi,
mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang diperolehnya.
Menurut Sutikno (2014:149) pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang
memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam
bentuk interaksi antar siswa dengan siswa, maupun antar siswa dengan guru. (Sutikno, 2014).
Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang
dimiliki oleh siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan
sesuai dengan karakteristik pribadi yang dimiliki. Di samping itu pembelajaran aktif juga
dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses pembelajaran.
Dari pengertian di atas jika aktivitas dikaitkan dengan pembelajaran adalah suatu kegiatan dalam
proses belajar yang bisa membangkitkan kemampuan interaksi antar siswa sehingga mereka
memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan dapat meningkatkan pemahamannya.
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Aktivitas belajar siswa memegang peranan penting dalam proses pembelajaran karena dengan
aktivitas siswa dalam belajar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berimplikasi
terhadap peningkatan penguasaan materi. Guru harus menyadari bahwa aktivitas belajar
memerlukan pengalaman serta keterlibatan secara langsung dalam pembelajaran sehingga
siswa dituntut untuk mampu terlibat secara fisik, mental, emosional dan intelektual dalam
semua kegiatan pembelajaran.
Aktivitas belajar dapat dikategorikan menjadi dua yaitu aktivitas yang dapat diamati/konkret
dan sulit diamati/abstrak (Suprihatiningrum, 2014:100).Kegiatan yang dapat diamati misalnya
mendengar, menulis, membaca, menyanyi, menggambar dan berlatih. Kegiatan ini biasanya
berhubungan dengan kerja otot (psikomotorik).Sementara kegiatan yang sulit diamati berupa
kegiatan psikis (kemampuan kognitif) seperti menggunakan khasanah pengetahuan untuk
memecahkan permasalahan, membandingkan konsep, menyimpulkan hasil pengamatan dan
berpikir tingkat tinggi.Lain halnya dengan Sardiman (2011:100) bahwa aktivitas belajar
adalah aktivitas yang bersifat fisik dan mental. Dalam kegiatan belajar ke dua aktivitas itu
sangat berkaitan.Sebagai contoh seseorang itu sedang belajar dengan membaca. Secara fisik
kelihatan bahwa orang tadi membaca sebuah buku tetapi mungkin pikiran dan sikap mentalnya
tidak tertuju pada buku yang dibacanya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada keserasian antara
fisik dan aktivitas mental(Sardiman, 2012). Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa berbagai kegiatan aktivitas belajar sangat penting dan berkaitan karena dengan keaktifan
membuat proses belajar itu di lakukan sendiri oleh siswa, artinya belajar yang baik didapat dari
pengalaman langsung dalam pembelajaran. Oleh karena itu tugas pendidik untuk membimbing
dan menyediakan kondisi agar siswa dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Dalam hal
ini siswa yang harus beraktivitas, berbuat dan aktif sendiri secara individual maupun kelompok.
Kegiatan aktivitas belajar siswa banyak sekali macamnya, sehingga para ahli mengadakan
klasifikasi. Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2011: 101) membuat suatu daftar yang berisi
177 macam kegiatan siswa yang digolongkan ke dalam 8 kelompok, yaitu:
1) Visual activities (kegiatan melihat), seperti: membaca, melihat, mengamati, memperhatikan
gambar demonstrasi, percobaan dan pekerjaan orang lain.
2) Oral activities (kegiatan lisan), seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi
saran, mengeluarkan pendapat, diskusi dan interupsi.
3) Listening activities (kegiatan mendengar), seperti: mendengarkan penjelasan guru,
mendegarkan percakapan diskusi kelompok, mendengarkan pendapat siswa lain, dan
mendengarkan presentasi kelompok lain.
4) Writing activities (kegiatan menulis), seperti: menulis catatan dari penjelasan guru,
menyalin hasil diskusi kelompok, menulis presentasi kelompok lain, mengerjakan tes.
5) Drawing activities (kegiatan menggambar), misalnya: menggambar, membuat grafik,
peta, dan diagram.
6) Motor activities (kegiatan gerak), seperti: melakukan percobaan, melakukan presentasi,
menanggapi pendapat siswa lain, membuat catatan, menjelaskan dan bertanya pada saat
pembelajaran.
7) Mental activities (kegiatan berpikir), seperti: melakukan kegiatan diskusi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan/kesimpulan.
8) Emosional activities (kegiatan emosional), seperti misalnya, menaruh minat, merasa
bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
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Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima
pengalaman belajarnya. Horwar Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a)
ketrampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Sedangkan
Gagne membagi kelima kategori hasil belajar, yakni (a) informasi verbal, (b) ketrampilan
intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap dan (e) ketrampilan motoris (Sudjana 2004: 22).
Tujuan aspek kognitif berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan
dan informasi serta pengembangan ketrampilan intelektual. Dalam taksonomi Bloom
terdapat enam tingkatan penggolongan tujuan ranah kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman,
penggunaan/penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, menurut peneliti hasil belajar siswa adalah perubahan
tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup ranah kognitif, afektif
dan psikomotorik. Oleh karena itu, dalam penilaian hasil belajar, peranan tujuan instruksional
yang berisi rumusan kemampuan tingkah laku yang diinginkan dan dikuasi siswa menjadi
unsur penting sebagai dasar dan acuan penilain.
Project Based Learning
Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning=PjBL) adalah model pembelajaran
yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai inti pembelajaran. Peserta didik melakukan
eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk
hasil belajar(Depdikbud: 2013).
Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai
langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan
pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata.Melalui PjBL, proses inquiry dimulai dengan
memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing peserta didik dalam
sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum.
PjBLmerupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga
bagi atensi dan usaha peserta didik.
Peran guru dalam pembelajaran berbasis proyek sebaiknya sebagai fasilitator, pelatih,
penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi,
kreasi dan inovasi dari siswa. Langkah langkah pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek
dapat dijelaskan dengan diagram sebagai berikut.
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Gambar 1. Langkah langkah Pelaksanaan PjBL
Penjelasan langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai berikut.
1) Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question)
Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi
penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai
dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalamdan topik
yang diangkat relevan untuk para peserta didik.
2) Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project)
Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Peserta
didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas proyek tersebut. Perencanaan berisi aturan
kegiatan dalam penyelesaian proyek.
3) Menyusun Jadwal (Create a Schedule)
Pengajar dan peserta didik menyusun jadwal aktivitas penyelesaian proyek. Aktivitas pada
tahap ini antara lain: (1) membuat timeline penyelesaian proyek, (2) membuat deadline
penyelesaian proyek, (3) membimbing peserta didik agar merencanakan cara yang baru,
(4) membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan
dengan proyek, dan (5) meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang
pemilihan suatu cara.
4) Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the Progress of
the Project)
Pengajar bertanggungjawab untuk memonitor aktivitas peserta didik selama menyelesaikan
proyek, menggunakan rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
5) Menguji Hasil (Assess the Outcome)
Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian kompetens, mengevaluasi kemajuan
masing-masing peserta didik, memberi umpan balik terhadap pemahaman yang sudah
dicapai peserta didik, dan membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran
berikutnya.
6) Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience)
Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap
aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap ini peserta didik diminta
untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan
peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses
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pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (new inquiry) untuk
menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.
Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir
proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti
penyusunan disain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapkan laporan tertulis.
Laporan tugas atau hasil penelitian juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan
penilaian dapat menggunakan alat/ instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala
penilaian

b. Kerangka Berpikir
Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Banyak faktor yang
mempengaruhi keberhasilan belajar siswa di antaranya adalah metode pembelajaran yang
digunakan guru dan aktivitas siswa dalam belajar. Penggunaan metode Pembelajaran dalam
proses belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keanekaragaman
metode pembelajaran yang ada saat ini merupakan alternatif yang dapat digunakan oleh guru
untuk memilih metode pembelajaran mana yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan.
Dalam penelitian ini digunakan model project based learning yaitu model pembelajaran
yang mengutamakan kerja sama antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui
pemberian proyek. Siswa dibentuk dalam kelompok kecil kemudian mengerjakan proyek
yang diberikan guru mulai dari perencanaan, penyusunan jadwal, pelaksanaan, penyusunan
laporan sampai mempresentasikan hasil proyek kelompok. Melalui tahap-tahap tersebut
diharapkan aktivitas belajar siswa dapat meningkat baik aktivitas melihat, lisan, mendengar,
menulis, gerak, menggambar, emosional maupun berpikir. Dengan terlibat secara aktif dalam
pembelajaran diharapkan pembelajaran lebih berkesan dan bermakna bagi siswa sehingga
hasil belajar siswa akan meningkat.

c.

Hipotesis Tindakan

Hipotesis penelitian ini adalah:
1) Penerapan model project based learning dapat meningkatkan aktivitas belajar pada topik
statistika siswa kelas X TKJ 2 semester 2 SMK Negeri 2 Temanggung Tahun 2014/2015
2) Penerapan model project based learning dapat meningkatkan hasil belajar pada topik
statistika siswa kelas X TKJ 2 semester 2 SMK Negeri 2 Temanggung Tahun 2014/2015

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Temanggung yang beralamat di jalan Kartini no.
34B Temanggung. Subjek penelitian adalah topik Statistika. Sumber data penelitian ini adalah
siswa kelas X TKJ 2 SMK Negeri 2 Temanggung tahun 2014/2015 yang berjumlah 35 siswa
terdiri dari 23 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki.
Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus dengan prosedur penelitian sebagai berikut:
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Tabel 1. Tahap Prosedur penelitian dengan Model Project Based Learning
TAHAP PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Penentuan Proyek

Menentukan proyek yang akan dikerjakan.

2. Perancangan Penyelesaian Proyek

Merencanakan aturan
penyelesaian proyek

3. Menyusun Jadwal

Menyusun rencana dan jadwal seperti mencari
data, informasi, sumber bacaan, menganalisis,
dan memprediksi kapan proyek selesai.

4. Memonitor Peserta
Kemajuan Proyek

Didik

dan

kegiatan

dalam

Guru memonitoring tentang kemajuan
pekerjaan siswa, dan tugasnya sudah sampai
di mana.

5. Menguji Hasil/ Laporan

Pengujian hasil, masing-masing kelompok
menyajikan, dan guru memberikan penilaian.

6. Mengevaluasi Proses dan Hasil

Guru menanyakan pengalaman bagaimana
proses pencarian sumber dan bagaimana
pelaksanaan proyek.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes dan instrumen non tes.
Intsrumen tes digunakan untuk pengumpulan data mengenai hasil belajar siswa. Tes berupa
tes uraian dan merupakan post tes.Sedangkan instrumen non tes terdiri dari lembar observasi
siswa dan guru, catatan lapangan dan dokumentasi.
Analisis dan pengolahan data yang ditempuh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik
kuantitatif dan teknik kualitatif. Data yang berasal dari data tes akan dianalisis secara
kuantitatif, sedangkan data yang bersumber dari data nontes akan dianalisis secara kualitatif.
Data kuantitatif yang akan dianalisis pada teknik kuantitatif ini diperoleh dari hasil tes
menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier pada siklus I dan siklus II. Nilai
dari tiap-tiap tes itu kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus berikut ini.

NP =

x 100%

Hasil perhitungan nilai siswa ini kemudian dibandingkan antara hasil tes siklus I dan siklus II.
Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data nontes yang diperoleh melalui kegiatan
pengumpulan data melalui instumen observasi, catatan harian, wawancar dan dokumentasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a.

Hasil Penelitian

Pra Siklus
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Kegiatan pra siklus dilaksanakan tanggal 23 April 2015. Pada tahap ini menggunakan metode
dan pendekatan konvensional (ceramah, tanya jawab dan diskusi) di kelas X TKJ 2 SMK Negeri
2 Temanggung. Materi yang disampaikan adalah peluang. Realitas selama pembelajaran,
keaktifan belajar siswa masih rendah. Pada saat siswa mendengarkan penjelasan guru, mereka
tidak konsentrasi, bahkan ada yang sibuk dengan kegiatannya sendiri seperti bermain kuku dan
rambut. Pada waktu kegiatan diskusi yang bekerja hanya salah satu siswa saja dan yang lain
hanya melihat bahkan tidak peduli. Ada yang berani mengemukakan pendapat tetapi hanya
dua orang dan yang lain hanya diam. Dari hal ini mengakibatkan tingkat ketuntasan belajar
siswa rendah sehingga masih banyak siswa yang mengikuti remidial.
Dari data awal penelitian diperoleh nilai rata-rata kelas pada tahap pra siklus adalah 74,46,
dengan nilai terendah 35 dan nilai tertinggi 100, sedangkan ketuntasan 42,86% dari 35 siswa.
Hal ini berarti nilai rata-rata kelas masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimal individu
sebesar 75, sedangkan ketuntasan kelas masih di bawah separo kelas. Observasi awal ini
dilaksanakan untuk mengetahui dan memperjelas informasi tentang langkah-langkah yang
akan digunakan dalam menentukan pendekatan, strategi, metode dan model yang tepat untuk
memperbaiki dan meningkatkan aktivitas belajar siswa yang pada akhirnya akan meningkatkan
hasil belajar siswa.
Siklus I
Untuk melakukan penelitian pada siklus I guru merencanakan tindakan yang meliputi
penyusunan silabus, Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model
pembelajaran berbasis proyek (project based learning), guru menyusun media pembelajaran,
lembar kerja, soal tes siklus I, lembar observasi siswa dan guru.
Siklus 1 dilaksanakan dalam 3 pertemuan yaitu pertemuan 1 pada hari Kamis tanggal 30 April
2015 jam 1-2 (07.00 – 08.30 WIB) dengan materi pengertian statistika, pertemuan 2 pada
hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 jam 7 – 8 (12.15 – 13. 45) dengan materi penyajian data dalam
bentuk diagram dan pertemuan 3 pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 jam 1 – 2 (07.00 –
08.30) dengan agenda tes siklus 1.
Dalam pembelajaran pada siklus I diperoleh hasil observasi aktivitas belajar siswa dan hasil
belajar siswa sebagai berikut:
Tabel 2 Hasil observasi aktivitas belajar siswa siklus I
No.

Jenis aktivitas

Persentase

Kriteria

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aktivitas Visual
Aktivitas Lisan
Aktivitas Mendengar
Aktivitas Menulis
Aktivitas Menggambar
Aktivitas Gerak
Aktivitas Berpikir
Aktivitas Emosi
Rata-rata

75%
61%
70%
69%
70%
66%
77%
71%
70%

Sedang
Cukup
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
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Hasil tes siklus I menunjukkan nilai rata-rata kelas sebesar 92 dan ketuntasan belajar siswa
sebesar 100% yang termasuk kategori sangat tinggi dengan tidak ada siswa yang mendapat
nilai di bawah 75.
Refleksi pelaksanaan siklus I adalah sebagai berikut:
1) Presentasi bahan ajar dan penjelasan guru sudah cukup jelas sehingga mudah dipahami
oleh siswa dan siswa dapat mengerjakan tugas proyek sesuai petunjuk
2) Penguatan dari guru sudah cukup, namun masih kurang memberikan efek yang lebih
mengena pada siswa, sehingga penguatan perlu diarahkan ke aktivitas siswa untuk
menyimpulkan sendiri materi yang dipelajari pada setiap pertemuan, dilanjutkan guru
memberikan kesimpulan secara umum.
3) Siswa cukup berani menanyakan dan mengemukakan pendapat, bahkan beberapa siswa
meminta kembali penjelasan dari guru tentang materi pembelajaran yang sedang dibahas
namun masih ada sebagian kecil siswa yang belum aktif dalam pembelajaran baik dalam
diskusi kelompok maupun diskusi kelas
4) Guru kurang membangkitkan motivasi, masih sekedar memberikan penjelasan teknis
pelaksanaan, materi pembelajaran dan sesekali memotivasi, sehingga perlu adanya
motivasi dan masukan secara terus-menerus sehingga siswa terkondisi fokus dalam
pembelajaran.
5) Alokasi waktu perlu direncanakan dengan baik sehingga kegiatan pembelajaran dengan
project based learning dapat terlaksana secara maksimal sesuai waktu yang ditentukan.
6) Guru masih harus lebih memperhatikan siswa terutama masalah kedisiplinan waktu,
pemakaian seragam sesuai aturan serta ketaatan terhadap tata tertib sekolah.
Siklus II
Perencanaan penelitian untuk siklus II hampir sama dengan siklus I dengan melakukan
perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil refleksi siklus I. Guru menyusun RPP, lembar kerja
untuk siswa dan alat evaluasi untuk siklus II. Siklus II dilaksanakan dalam 3 pertemuan yaitu
pertemuan 1 pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 jam 7 – 8 (12.15 – 13.45) dengan materi
penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi, pertemuan 2 pada tanggal 20 Mei 2015 hari
Rabu jam 7 – 8 (12.15 – 13.45) dengan materi penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi
relatif, kumulatif, histogram, poligon dan ogive dan pertemuan 3 pada hari Kamis tanggal
21 Mei 2015 jam 1 – 2 (07.00 – 08.30) dengan agenda tes siklus 2. Hasil Observasi aktivitas
belajar siswa pada siklus 2 adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil observasi aktivitas belajar siswa siklus II
No.

Jenis aktivitas

Persentase

Kriteria

1.

Aktivitas Visual

80%

Tinggi

2.

Aktivitas Lisan

71%

Sedang

3.

Aktivitas Mendengar

80%

Tinggi

4.

Aktivitas Menulis

84%

Tinggi

5.

Aktivitas Menggambar

84%

Tinggi

6.

Aktivitas Gerak

81%

Tinggi
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7.

Aktivitas Berpikir

89%

Sangat Tinggi

8.

Aktivitas Emosi

77%

Tinggi

Rata-rata

81%

Tinggi

Sedangkan dari hasil tes siklus II diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 94 dan ketuntasan
belajar siswa sebesar 100 % yang termasuk kategori sangat tinggi dengan tidak ada siswa yang
mendapat nilai di bawah 75.
Hasil refleksi siklus II adalah sebagai berikut:
1) Presentasi bahan ajar dan penjelasan guru sudah cukup jelas sehingga mudah dipahami
oleh siswa dan siswa dapat mengerjakan tugas proyek sesuai petunjuk
2) Penguatan dari guru sudah diarahkan ke aktivitas siswa untuk menyimpulkan sendiri
materi yang dipelajari pada setiap pertemuan, dilanjutkan guru memberikan kesimpulan
secara umum.
3) Keberanian siswa dalam hal bertanya atau mengemukakan pendapat lebih meningkat dan
lebih menyebar, artinya tidak hanya siswa tertentu saja. Guru berhasil membangkitkan
kepercayaan diri siswa agar mau bertanya, menjelaskan, mempresentasikan maupun
mengemukakan pendapat.
4) Guru sudah mampu membangkitkan motivasi siswa dan terus menerus memantau siswa
agar siswa selalu fokus dalam pembelajaran serta senantiasa mengingatkan siswa untuk
menaati tata tertib seperti disiplin waktu, memakai seragam sesuai aturan dan memakai
sepatu berwarna hitam.
5) Alokasi waktu sudah direncanakan dengan baik sehingga kegiatan pembelajaran dengan
project based learning dapat terlaksana secara maksimal sesuai waktu yang ditentukan.
6) Hasil belajar siswa meningkat
7) Keaktifan siswa termasuk dalam kriteria tinggi yaitu 81% artinya siswa melakukan
semua aktivitas dalam pembelajaran yaitu aktivitas visual, lisan, mendengar, menulis,
menggambar, gerak, berpikir dan emosi
8) Dengan projeck based learning siswa mendapatkan pengalaman baru dan merasa senang
karena mereka belajar dengan mengkontruksi sendiri pengetahuan yang akan dibangun
melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar mereka. Dengan berkelompok siswa dapat
saling membantu untuk memahami materi dan saling bekerja sama menyelesaikan tugas
yang diberikan guru.

b. Pembahasan
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa terjadi
peningkatan baik untuk aktivitas dan hasil belajar siswa.
Hasil observasi aktivitas belajar siswa siklus I adalah 70% sedangkan pada siklus II sebesar
80% sehinga mengalami peningkatan sebesar 11%. Grafik peningkatan ativitas siswa adalah
sebagai berikut:
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Bagan 2. Peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran
Dapat dilihat pada tabel ada kenaikan pada 8 jenis aktivitas belajar siswa dari siklus pertama
ke siklus kedua. Aktivitas visual pada siklus 1 siswa memiliki aktivitas sedang, sebagian besar
siswa tidak memperhatikan presentasi kelompok lain jika kelompoknya sudah maju presentasi,
tetapi setelah guru memberikan arahan dan masukan pada siklus 2 supaya merangkum hasil
presentasi kelompok lain maka aktivitas visual meningkat 5%. Kegiatan aktivitas lisan (oral
activities) cukup, diperoleh dari hasil pengamatan siswa jarang mengajukan pertanyaan
apalagi mengemukakan pendapat secara klasikal.Tetapi dalam kegiatan kelompok mereka
dapat berdiskusi dan saling memberikan penjelasan dengan baik, sehingga kebanyakan hanya
2 indikator terpenuhi. Guru memberikan motivasi supaya siswa mengajukan pertanyaan dan
dapat mengemukakan pendapatnya tentang materi yang dipelajari. Kegiatan aktivitas lisan
ini meningkat 10 %. Kegiatan mendengar pada siklus 1 termasuk kategori sedang setelah
pelaksanaan siklus 2 aktivitas mendengar tinggi yaitu meningkat 10%. Siswa mendengarkan
penjelasan guru, mendengarkan pendapat siswa lain, mendengarkan presentasi kelompok lain
dan mendengarkan diskusi kelompoknya dengan baik. Aktivitas menulis naik 5%, dari siklu
1 guru membagikan lembar kerja masing-masing siswa satu sehingga meskipun dikerjakan
secara kelompok setiap siswa tetap menulis dan menggambar pada lembar kerja masingmasing. Meskipun siswa menggambar diagram menggunakan bantuan komputer namun guru
menyarankan siswa tetap menggambar secara manual di lembar kerja masing masing sehingga
aktivitas menggambar pada siklus 2 meningkat 14 %. Aktivitas gerak meningkat 5% karena
siswa dituntut bergerak aktif sesuai isntruksi lembar kerja seperti menimbang berat badan,
mencari data di lingkungan sekolah baik di perpustakaan, Kantor Tata Usaha, Kelas-kelas
lain maupun di depan SMK Negeri 2 Temanggung. Setelah diskusi kelompok siswa juga
diminta melaksanakan presentasi. Dari siklus 2 diperoleh data bahwa siswa semangat dan
antusias untuk melakukan presentasi, dapat menjelaskan dan bertanya pada saat pembelajaran
bersama, membuat catatan dengan lengkap dan rapi serta aktif menanggapi pendapat siswa
lain. Untuk aktivitas berpikir dari siklus 1 ke siklus 2 naik 12 %. Aktivitas berpikir mengalami
peningkatan paling tinggi. Pada siklus 2 materi yang diberikan termasuk materi baru yang belum
pernah dipelajari siswa sebelumnya di SMP, berbeda dengan siklus 1 materi yang diberikan
pernah dipelajari siswa di SMP sehingga siswa tinggal mengulang saja, sudah mempunyai
pengetahuan awal. Siswa dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, dapat
menjawab soal dengan lengkap dan rapi, mau melaksanakan kegiatan diskusi dengan aktif dan
dapat bekerjasama dengan teman sekelompoknya untuk melaksanakan kegiatan diskusi. Yang
terlihat pada perubahan aktivitas dari siklus 1 ke siklus 2 adalah aktivitas emosional, siswa
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sangat semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran.Mereka mempersiapkan buku dan
segera membukanya pada awal pelajaran, dapat mengkoordinir teman-temannya untuk segera
melakukan diskusi, siap dalam menghadapi diskusi kelompok dan melaksanakan presentasi.
Aktivitas emosional ini meningkat 6 %. Dengan demikian peningkatan aktivitas belajar
melalui model project based learning pada topik statistika siswa kelas X TKJ 2 Semester 2
SMK Negeri 2 Temanggung tahun 2014/2015 sebesar 11 %.
Hasil tes dari masing-masing sikus diperoleh rata-rata tes hasil belajar siklus I 92 dan siklus
II 94 sehingga mengalami peningkatan sebesar 2,17% peningkatan rata-rata tes hasil belajar
dapat dilihat pada grafik berikut:

Bagan 3. peningkatan hasil belajar
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tampak pada tabel, ada peningkatan pemahaman
siswa terhadap topik statistika, yaitu nilai terendah naik 5 point dari 75 menjadi 80 pada tes
individual. Rata-rata nilai tes individual naik 2 point dari 92 pada siklus 1 menjadi 94 pada
siklus 2. Ketuntasan belajar klasikal pada tes individual juga naik 2 % dari 92% menjadi 94%.
Sedangkan ketuntasan klasikal mencapai 100% baik pada siklus 1 maupun siklus 2. Dengan
demikian peningkatan hasil belajar melalui model project based learning pada topik statistika
siswa kelas X TKJ 2 Semester 2 SMK Negeri 2 Temanggung tahun 2014/2015 sebesar 2,17%.

5. PENUTUP
a.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1)
Aktivitas belajar menigkat melalui model project based learning pada topik statistika siswa
kelas X TKJ 2 semester 2 SMK Negeri 2 Temanggung Tahun 2014/2015 sebesar 11% dan (2)
hasil belajar menigkat melalui model project based learning pada topik statistika siswa kelas X

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

522

TKJ 2 semester 2 SMK Negeri 2 Temanggung Tahun 2014/2015 sebesar 2,17%.

b. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, antara lain
(1) bagi Guru: guru dapat menggunakan sumber belajar seperti lembar kerja, buku sumber
dan media pembelajaran untuk mendukung proses melakukan variasi atau penerapan model
pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas, guru
hendaknya mengoptimalkan pembelajaran di kelas dan memotivasi siswa. (2) Bagi siswa:
hendaknya siswa lebih memperhatikan selama proses pembelajaran dan lebih antusias dalam
kegiatan belajar mengajar.
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PEMBIMBINGAN GURU MATEMATIKA SMA DALAM
PEMBUATAN ALAT PERAGA DAN LAPORANNYA
MELALUI LOKAKARYA
Nur Isnaini Taufik
Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Ogan Komering Ulu Prov. Sumatera Selatan
e-mail: nurisnainitaufik@gmail.com

Abstrak. Tujuan penulisan ini adalah: (1) menginformasikan kepada guru matematika
tentang cara membuat alat peraga matematika dan laporannya, serta (2) memberi cara
alternatif pembimbingan guru matematika oleh pengawas akademik matematika dalam
membuat alat peraga matematika dan laporannya melalui lokakarya di SMA. Dalam
makalah ini diuraikan tentang Format Laporan Pembuatan Alat Peraga. Lokakarya
merupakan pertemuan ilmiah yang kecil, bersifat kelompok, dan dapat melibatkan
beberapa guru matematika SMA dalam satu kabupaten, dengan tujuan untuk memecahkan
suatu masalah. Pengawas sekolah sebagai narasumber harus menyiapkan sumber bahan
yaitu berupa makalah lengkap tentang pembuatan alat peraga matematika dan format
laporannya, serta powerpoint (ppt)-nya. Agar mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam
lokakarya ini, maka dapat digunakan tiga metode secara berurutan, yaitu metode: (1)
ceramah dan tanya jawab, (2) diskusi kelompok, dan (3) diskusi kelas. Langkah-langkah
mempersiapkan lokakarya, yaitu: (1) merencanakan lokakarya, (2) menyiapkan bahan
pendukung, dan (3) mendorong partisipasi peserta. Cara alternatif pembimbingan guru
matematika oleh pengawas akademik matematika dalam membuat alat peraga matematika
dan laporannya melalui lokakarya meliputi beberapa kegiatan pada hari pertama dan hari
kedua. Penulis berkeyakinan, bahwa melalui lokakarya dapat digunakan sebagai alternatif
bagi pengawas akademik matematika dalam membimbing guru matemátika SMA dalam
pembuatan alat peraga matematika dan laporannya.
Kata Kunci. Pembimbingan, pembuatan alat peraga matematika, laporan, lokakarya

1. Pendahuluan
Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi
Guru disebutkan bahwa salah satu kompetensi guru adalah guru harus dapat menyelenggarakan
pembelajaran yang mendidik dengan kompetensi inti dapat menyusun rancangan pembelajaran
yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di lapangan dan
menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik.
Banyak orang menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan abstrak,
membosankan, menakutkan, mempunyai jawaban tunggal untuk setiap permasalahan, dan
hanya dapat dipahami oleh segelintir orang. Ini adalah pandangan lama tentang matematika
yang menganggap matematika bersifat absolut, sudah ada di alam sejak semula dan manusia
hanya berusaha menemukannya kembali. Pandangan ini diperkuat lagi karena matematika
diajarkan sebagai produk jadi yang siap pakai (rumus, algoritma) dan guru mengajarkannya
secara mekanistis dan murid hanya pasif (Sembiring, 2008:60-61).
Menurut Pujiati (2004:1), karena objek matematika adalah benda pikiran yang sifatnya abstrak
dan tidak dapat diamati dengan pancaindra, maka wajar apabila matematika tidak mudah
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dipahami oleh kebanyakan siswa usia SD sampai SMP bahkan untuk sebagian siswa SMA
sekalipun. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam mempelajari suatu konsep/prinsipprinsip matematika diperlukan melalui benda-benda nyata (konkret), yaitu media alat peraga
yang dapat digunakan sebagai jembatan bagi siswa untuk berpikir abstrak.
Sejalan dengan pepatah Cina: Jika saya dengar, saya lupa; jika lihat, saya ingat; jika saya
lakukan, saya paham; maka Edgar Dale menyatakan bahwa daya ingat peserta didik terkait
pada proses pembelajaran yang dilakukan, antara lain: Peserta didik mungkin mengingat
90% dari apa yang dilakukan (Sani, 2013:60-61). Oleh karena itu, penggunaan alat peraga
matematika sebaiknya dilakukan oleh guru matematika untuk memperjelas konsep/teori/cara
kerja tertentu yang dipergunakan dalam proses pembelajaran.
Tujuan penulisan ini adalah: (1) menginformasikan kepada guru matematika tentang
cara membuat alat peraga matematika dan laporannya, serta (2) memberi cara alternatif
pembimbingan guru matematika oleh pengawas akademik matematika dalam membuat alat
peraga matematika dan laporannya melalui lokakarya di SMA.

2. Kajian Pustaka
2.1 Pembimbingan Guru Matematika
Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008a: 201-202), kata „bimbing‰ diartikan
„tuntun‰, sedangkan „membimbing‰ diartikan memberi petunjuk (pelajaran dsb). Oleh karena
itu, pembimbingan guru matematika SMA dapat diartikan perihal membimbing atau memberi
petunjuk kepada guru matematika di SMA.

2.2 Alat Peraga Matematika
Peraga adalah alat bantu untuk mengerjakan pelajaran supaya murid mudah mengerti
(Depdiknas, 2008a: 1153). Alat bantu pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh
pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan/pengajaran. Alat bantu ini lebih sering
disebut alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan meragakan sesuatu dalam proses
pembelajaran. Jadi untuk lebih mudahnya setiap sumber belajar yang dapat dijadikan sebagai
alat bantu dalam pembelajaran dinamakan alat peraga. Alat peraga disusun berdasarkan
prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia itu diterima atau ditangkap melalui
pancaindra. Semakin banyak indra yang digunakan untuk menerima sesuatu, maka semakin
banyak dan semakin jelas pula pengetahuan yang diperoleh. Dengan perkataan lain, alat peraga
ini dimaksudkan untuk mengerahkan indra sebanyak mungkin kepada suatu objek sehingga
mempermudah persepsi (Widyantini & Sigit TG, 2010: 7). Secara ringkas, alat peraga adalah
alat yang digunakan untuk memperjelas konsep/teori/cara kerja tertentu yang dipergunakan
dalam proses pembelajaran atau bimbingan (Kemdiknas, 2010a: 54).
Alat peraga dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) kompleks, dan (2) sederhana. Alat
peraga dikategorikan kompleks apabila memenuhi kriteria: (a) memiliki tingkat inovasi yang
tinggi; (b) tingkat kesulitan pembuatannya tinggi; (c) memiliki konstruksi atau alur kerja
yang rumit atau apabila berupa hasil modifikasi, memiliki tingkat modifikasi yang tinggi;
(d) waktu pembuatannya relatif lama, dan (e) biaya pembuatannya relatif tinggi. Alat peraga
dikategorikan sederhana apabila memenuhi kriteria: (a) memiliki tingkat inovasi yang rendah;
(b) tingkat kesulitan pembuatannya yang rendah; (c) memiliki konstruksi atau alur kerja yang
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tidak rumit atau apabila berupa hasil modifikasi, memiliki tingkat modifikasi yang rendah; (d)
waktu pembuatannya relatif pendek; dan (e) biaya pembuatannya relatif rendah.
(Permendiknas No. 35 tahun 2010).
Alat peraga matematika adalah alat yang digunakan untuk memperjelas konsep/teori/cara
kerja tertentu yang dipergunakan dalam proses pembelajaran matematika. Menurut Ruseffendi
(1984: 384), secara singkat gunanya alat peraga matematika itu ialah supaya anak-anak: (1)
lebih besar minatnya, (2) dapat dibantu daya tiliknya sehingga lebih mengerti dan lebih besar
daya ingatnya, dan (3) dapat melihat hubungan antara ilmu yang dipelajarinya dengan alam
sekitar dan masyarakat.
Alat peraga yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya: (1) dapat menjelaskan
konsep secara tepat, (2) menarik, (3) tahan lama, (4) multi fungsi (dapat dipakai untuk
menjelaskan berbagai konsep), (5) ukurannya sesuai dengan ukuran siswa, (6) murah
dan mudah dibuat, dan (7) mudah digunakan. Untuk menjawab pertanyaan „Mengapa alat
peraga diperlukan dalam pembelajaran matematika?‰, jawabannya adalah karena (1) objek
matematika abstrak sehingga perlu peragaan, (2) sifat materi matematika tidak mudah
dipahami, (3) citra pembelajaran matematika kurang baik (takut – tegang – bosan – banyak
problem), (4) kemampuan kognitif siswa masih konkret, (5) motivasi belajar siswa tidak tinggi,
aplikasi matematika kurang nyata, dan belajar matematika perlu fokus, cepat lelah, dan bosan
(Rohayati, 2010).

2.3 Lokakarya
Lokakarya adalah pertemuan antar ahli dengan maksud untuk membahas suatu masalah dalam
bidang keahliannya. Lokakarya disebut juga sanggar kerja (Depdiknas, 2008a: 872). Workshop
atau lokakarya merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas sekolah dalam
melakukan supervisi manajerial (Depdiknas, 2008b: 21). Lokakarya adalah suatu acara di
mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.
Sebuah lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang kecil. Sekelompok orang yang memiliki
perhatian yang sama berkumpul bersama di bawah kepemimpinan beberapa orang ahli untuk
menggali satu atau beberapa aspek khusus suatu topik. Sub-sub kelompok dibentuk untuk
tujuan mendengarkan ceramah-ceramah, melihat demonstrasi-demonstrasi, mendiskusikan
berbagai aspek topik, mempelajari, mengerjakan, mempraktekkan, dan mengevaluasinya.
Sebuah lokakarya biasanya terdiri dari pimpinan lokakarya, anggota, dan narasumber (Aff,
Anas, 2015).
Lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi atau panduan, serta berfokus pada pengajaran
keterampilan khusus atau pembahasan topik tertentu. Lokakarya bisa hanya berlangsung selama
satu atau dua jam atau bisa juga berlangsung berminggu-minggu tergantung pada topiknya.
Pemimpin lokakarya dapat memperkuat efektivitas presentasi mereka melalui perencanaan
yang matang, pengorganisasian yang baik serta praktik presentasi (http://id.wikihow.com/
Menyiapkan-Lokakarya).

3. Pembahasan
3.1 Pembuatan Alat Peraga Matematika
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Di dalam Permenpan & RB No. 16 Tahun 2009, disebutkan bahwa salah satu tugas guru
kelas atau guru mata pelajaran adalah membuat karya inovatif. Secara lebih terperinci, di
dalam Permendiknas No. 35 tahun 2010 disebutkan bahwa karya inovatif kegiatan PKB
(Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) meliputi: (a) menemukan teknologi tepat
guna (karya sains/teknologi), (b) menemukan/menciptakan karya seni, dan (c) membuat/
memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum.
Beberapa hal penting diperhatikan sebagai kriteria dalam pembuatan dan pengembangan
alat peraga matematika (APM) sederhana, adalah: (1) bahan mudah diperoleh (diantaranya
dengan memanfatkan limbah, diminta, atau dibeli dengan harga relatif murah); (2) mudah
dalam perancangan dan pembuatannya; (3) mudah dalam perakitannya (tidak memerlukan
keterampilan khusus); (4) mudah dioperasikannya; (5) dapat memperjelas/menunjukkan
konsep dengan lebih baik; (6) dapat meningkatkan motivasi peserta didik; (7) akurasi cukup
dapat diandalkan; (8) tidak berbahaya ketika digunakan; (9) menarik; (10) daya tahan alat
cukup baik (lama pakai); (11) inovatif dan kreatif; dan (12) bernilai pendidikan. Adaptasi dari
Kemdikbud (2011:7).
Langkah-langkah pembuatan dan pengembangaan alat peraga matematika (APM) sederhana
dapat digambarkan seperti dalam gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Proses pembuatan dan pengembangaan alat peraga matematika (APM)
Diadaptasi dari Verma (dalam Kemdikbud, 2011: 9).
Keterangan gambar 1:
1) Anda harus menganalisis kurikulum (KTSP) terutama yang berkenaan dengan standar isi
(standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok pembelajaran).
2) Penentuan APM yang akan dibuat atau dikembangkan.
3) Setelah APM yang akan dibuat ditentukan, Anda hendaknya melakukan penyelidikan: (1).
Apakah di lingkungan sekitar terdapat alat/bahan yang mendukung untuk pembuatan APP
tersebut? (2) Apakah APM yang akan dibuat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan
konsep matematika yang akan diajarkan? Jika semua sudah sesuai, Anda menyiapkan alat,
bahan, dan perkakas yang diperlukan serta masing-masing alternatifnya.
4) Setelah semua siap, lakukan perancangan APM, perancangan dapat berupa sketsa gambar
(disain).
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5) Setelah gambar APM yang akan dibuat selesai dan dinilai, lakukan pembuatan APM.
6) APM yang sudah Anda buat, selanjutnya Anda nilai, apakah sesuai dengan kriteria dalam
pembuatan dan pengembangan APM sederhana. Pada tahap penilaian ini lakukan juga
pengujicobaan alat. Jika ada hal-hal yang kurang atau tidak/belum berhasil, perbaiki dan
sempurnakan.
7) Hasil pembuatan APM yang memenuhi rencana kegiatan, dapat digunakan dalam
pembelajaran.

3.2 Laporan Pembuatan Alat Peraga Matematika
Bagi guru matematika SMA yang sudah membuat alat peraga matematika, maka untuk
mendapatkan angka kredit sebesar 2 (kategori kompleks) atau 1 (kategori sederhana) harus
membuat Laporan Pembuatan Alat Peraga Matematika yang mengacu pada buku Pedoman
Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dengan formatnya meliputi: 1) Halaman
judul, memuat jenis laporan (tuliskan Laporan Pembuatan Alat Pelajaran), nama alat pelajaran,
nama pembuat, NIP bagi PNS, dan nama sekolah/lokasi; 2) Halaman pengesahan oleh kepala
sekolah/madrasah; 3) Halaman pernyataan dari pembuat bahwa alat peraga ini benar-benar asli
hasil karya guru bersangkutan; 4) Kata Pengantar; 5) Daftar Isi; 6) Daftar Gambar/Foto; 7)
Nama Alat Peraga; 8) Tujuan; 9) Manfaat; 10) Rancangan/desain alat peraga (dilengkapi dengan
gambar rancangan atau diagram alir serta daftar dan foto alat dan bahan yang digunakan); 11)
Prosedur pembuatan alat peraga (dilengkapi dengan foto pembuatan); 12) Penggunaan alat
peraga di sekolah/madrasah (dilengkapi dengan foto penggunaan) (Kemdiknas, 2010: 54-56).
1) Halaman Judul
Halaman judul, memuat jenis laporan (tuliskan Laporan Pembuatan Alat Peraga), nama
alat peraga, nama pembuat, NIP bagi PNS, dan nama sekolah/lokasi, dan tahun penulisan.
Nama alat peraga dirumuskan dengan kalimat yang jelas, singkat (sekitar 10 kata),
komunikatif, dan spesifik. Judul laporan dibuat dalam bahasa Indonesia dan menggunakan
huruf kapital Times New Roman font 18 bold. Halaman judul biasanya terdiri atas cover
luar dan cover dalam.
2) Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah tempat guru matematika
bertugas. Halaman pengesahan diketik dengan huruf Times New Roman font 12 spasi 1½.
Alternatif format halaman pengesahan dapat berbentuk seperti di bawah ini.
HALAMAN PENGESAHAN
Nama Alat Peraga
Nama Pembuat
NIP
Jabatan
Nama Sekolah

:
:
:
:
:

……………………………………………………….
……………………………………………………….
………………………………………………………..
Guru mata pelajaran Matematika
………………………………………………………..
……….................., .…. tanggal
Menyetujui/mengesahkan
Kepala SMA …………………………..
Tanda tangan
_________________

NIP.
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3) Halaman Pernyataan
Halaman pernyataan dari pembuat bahwa alat peraga ini benar-benar asli hasil karya guru
bersangkutan. Halaman pernyataan diketik dengan huruf Times New Roman font 12 spasi
1½. Alternatif format halaman pernyataan dapat berbentuk seperti di bawah ini.
HALAMAN PERNYATAAN
Laporan Pembuatan Alat Peraga Matematika ini dengan:
Nama Alat Peraga
: ……………………………………………………….
Penulis
: ……………………………………………………….
Jabatan
: Guru mata pelajaran Matematika
Nama Sekolah
: ………………………………………………………..
menyatakan bahwa alat peraga ini benar-benar asli hasil karya saya dan tidak
merupakan plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan
hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.
……….................., .…. tanggal
Pembuat alat peraga,
Meterai
Tanda tangan
Rp6.000,00 __________________

NIP.
4) Kata Pengantar
Kata pengantar merupakan halaman yang menyajikan ulasan singkat dan ungkapan
dari pembuat alat peraga untuk pembaca dengan memuat penghargaan, alasan, atau
harapannya. Kata pengantar diketik dengan huruf Times New Roman font 12 spasi 1½.
5) Daftar Isi
Daftar isi merupakan daftar kandungan sebuah Laporan Pembuatan Alat Peraga
Matematika yang dapat ditelusuri hingga ke bagian bab atau turunannya (sub bab, dsb.),
diketik dengan huruf Times New Roman font 12 spasi 1½. Berikut ini contoh format daftar
isi.
DAFTAR ISI
halaman
HALAMAN JUDUL..............................................................................................i
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. ii
HALAMAN PERNYATAAN ...............................................................................iii
KATA PENGANTAR............................................................................................iv
DAFTAR ISI ......................................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR/FOTO .................................................................................vi
NAMA ALAT PERAGA....................................................................................... 1
TUJUAN ............................................................................................................... 1
MANFAAT............................................................................................................ 1
RANCANGAN/DESAIN ALAT PERAGA ......................................................... 2
PROSEDUR PEMBUATAN ALAT PERAGA..................................................... 4
PENGGUNAAN ALAT PERAGA DI SEKOLAH .............................................. 6
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6) Daftar Gambar/Foto
Daftar gambar memuat gambar-gambar yang terdapat pada buku atau makalah. Berikut
ini contoh format daftar gambar.
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Model pusingan....................................................................
Gambar 2. Model dadu...........................................................................

Halaman
...
...

Pada isi buku atau makalah, gambar harus jelas dan memiliki kedalaman minimal 300
dpi. Gambar diberi nomor dan judul yang letaknya di bagian bawah gambar. Gambar dan
judulnya ditempatkan rata tengah (center) terhadap naskah. Gambar disisipkan dalam satu
baris pada naskah (in line with text). Berikut ini contoh penempatan gambar.

Gambar 2. Alat peraga peluang (Depdiknas, 2004)
7) Nama Alat Peraga Matematika
Tulislah nama alat peraga matematika yang dibuat. Contohnya: Alat Peraga Peluang.
8) Tujuan Pembuatan Alat Peraga Matematika
Tujuan pembuatan alat peraga matematika harus sejalan dengan indikator yang tercantum
pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) buatan guru.
9) Manfaat/Kegunaan Alat Peraga
Tulislah manfaat/kegunaan alat peraga tersebut bagi siswa. Contohnya, kegunaan pada
alat peraga peluang adalah membantu penanaman konsep peluang/probabilitas empiris
(berdasar hasil percobaan) dengan mencari frekuensi relatifnya.
10) Rancangan/desain Alat Peraga
Rancangan/desain alat peraga dilengkapi dengan gambar rancangan atau diagram alir,
daftar dan foto alat serta bahan yang digunakan.
11) Prosedur Pembuatan Alat Peraga
Prosedur pembuatan alat peraga meliputi: (1) fungsi dan prinsip kerja; (2) rancangan; (3)
alat dan bahan; dan (4) cara membuat, yang dilengkapi dengan foto-foto pembuatan alat
peraga.
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12) Penggunaan Alat Peraga di Sekolah/Madrasah
Penggunaan alat peraga matematika adalah petunjuk kerja bagi siswa dari alat peraga
matematika yang digunakan di sekolah/madrasah. Petunjuk kerja tersebut harus dilengkapi
dengan foto-foto penggunaan alat peraga matematika di sekolah/madrasah.

3.3 Pembimbingan guru matematika oleh pengawas akademik matematika
melalui lokakarya
Lokakarya merupakan pertemuan ilmiah yang kecil, bersifat kelompok, dan dapat melibatkan
beberapa guru matematika SMA dalam satu kabupaten, dengan tujuan untuk memecahkan
suatu masalah. Kegiatan lokakarya biasanya diselenggarakan oleh suatu gugus Kelompok Kerja
Guru (KKG) di kecamatan – untuk SD; atau oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
di kabupaten − untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK; atau lokakarya yang diselenggarakan oleh
Dinas Pendidikan.
Pengawas sekolah sebagai narasumber dalam lokakarya harus menyiapkan sumber bahan yaitu
berupa makalah lengkap tentang pembuatan alat peraga matematika dan format laporannya,
serta powerpoint (ppt)-nya. Agar mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam lokakarya ini,
maka dapat digunakan tiga metode pembelajaran secara berurutan, yaitu menggunakan: (1)
metode ceramah dan tanya jawab, (2) metode diskusi kelompok, dan (3) metode diskusi kelas.
Lokakarya juga dapat menggunakan metode pemecahan masalah yang berbentuk „musyawarah
dan penyelidikan‰.
Berikut adalah langkah-langkah untuk mempersiapkan sebuah lokakarya, terdiri dari: (1)
merencanakan lokakarya, (2) menyiapkan bahan pendukung lokakarya, dan (3) mendorong
partisipasi peserta lokakarya. Pertama, merencanakan lokakarya, meliputi: (1) menentukan
tujuan lokakarya; (2) menentukan apa yang menjadi kebutuhan peserta lokakarya; (3)
membuat rancangan presentasi lokakarya; (4) menentukan perkiraan alokasi waktu untuk
masing-masing sesi acara pada rancangan lokakarya; dan (5) setelah Anda menyelesaikan
rancangan lokakarya, praktiklah untuk memberikan presentasi. Kedua, menyiapkan bahan
pendukung lokakarya, meliputi: (1) mempersiapkan handout (suatu naskah tulisan yang
mendukung, mengembangkan, mengelola atau paling tidak menyediakan tindak lanjut dari
suatu pelatihan) untuk peserta; (2) menggunakan alat peraga visual; dan (3) menggunakan
perangkat berbasiskan situs web, jika bisa diterapkan. Ketiga, mendorong partisipasi peserta
lokakarya, meliputi: (1) mengatur ruang sedemikian rupa sehingga nyaman untuk diskusi; (2)
memasukkan kegiatan interaktif ke dalam lokakarya; dan (3) menyertakan sesi tanya jawab.
Cara alternatif pembimbingan guru matematika oleh pengawas akademik matematika dalam
membuat alat peraga matematika melalui lokakarya meliputi beberapa kegiatan berikut. Pada
hari pertama: (1) dengan metode ceramah dan tanya jawab, narasumber dan guru matematika
merumuskan: a) tujuan lokakarya (output yang akan dicapai), misalnya terbuatnya alat peraga
matematika, b) pokok-pokok masalah yang akan dibahas secara terperinci, dan c) prosedur
pemecahan masalah; (2) dengan metode ceramah dan tanya jawab, guru diberi pengertian
tentang pembuatan alat peraga matematika; (3) kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan
masing-masing kelompok diberikan contoh alat peraga matematika; (4) guru-guru matematika
dalam kelompoknya membawa alat tulis kantor (ATK) untuk membuat alat peraga matematika
sambil berdiskusi dalam kelompoknya, sedangkan narasumber berkeliling memberikan
bantuan seperlunya; (5) dengan diskusi kelas, masing-masing kelompok mempresentasikan
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hasilnya di depan kelas, sedangkan peserta lain menanggapinya; (6) narasumber memberikan
saran dan pengarahan terhadap hasil presentasi; dan (7) narasumber bersama-sama dengan
guru matematika membuat kesimpulan terhadap hasil diskusi tentang pembuatan alat peraga
matematika.
Pada hari kedua: (1) dengan metode ceramah dan tanya jawab, narasumber dan guru
merumuskan: a) tujuan lokakarya (output yang akan dicapai), misalnya terbuatnya laporan
pembuatan alat peraga matematika, b) pokok-pokok masalah yang akan dibahas secara
terperinci, dan c) prosedur pemecahan masalah; (2) dengan metode ceramah dan tanya
jawab, guru matematika diberi penjelasan tentang format laporan pembuatan alat peraga
matematika; (3) masing-masing kelompok melakukan diskusi kelompok untuk membuat
laporan pembuatan alat peraga matematika, sedangkan narasumber berkeliling memberikan
bantuan seperlunya; (4) dengan diskusi kelas, masing-masing kelompok mempresentasikan
hasilnya di depan kelas, sedangkan peserta lain menanggapinya; (5) narasumber memberikan
saran dan pengarahan terhadap hasil presentasi; dan (6) narasumber bersama-sama dengan
guru matematika membuat kesimpulan terhadap hasil diskusi tentang laporan pembuatan alat
peraga matematika.
Penulis berkeyakinan, bahwa melalui lokakarya dapat digunakan sebagai alternatif bagi
pengawas akademik matematika dalam membimbing guru matemátika SMA dalam pembuatan
alat peraga matematika.

4. Kesimpulan dan Saran
Dari uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan di bawah ini.
a.

Alat peraga matematika buatan guru terdiri dari: (1) kategori kompleks, dan (2) kategori
sederhana. Laporan Pembuatan Alat Peraga Matematika dengan formatnya meliputi: 1)
Halaman judul, memuat jenis laporan, nama alat peraga, nama pembuat, NIP bagi PNS,
dan nama sekolah/lokasi; 2) Halaman pengesahan oleh kepala sekolah/madrasah; 3)
Halaman pernyataan dari pembuat; 4) Kata pengantar; 5) Daftar isi; 6) Daftar gambar/
foto; 7) Nama alat peraga; 8) Tujuan; 9) Manfaat; 10) Rancangan/desain alat peraga; 11)
Prosedur pembuatan alat peraga; 12) Penggunaan alat peraga di sekolah/ madrasah.

b. Cara alternatif bagi pengawas akademik matematika dalam membimbing guru matematika
mengenai pembuatan alat peraga matematika melalui lokakarya meliputi beberapa
kegiatan berikut. Pada hari pertama: (1) dengan metode ceramah dan tanya jawab,
narasumber dan guru matematika merumuskan: a) tujuan lokakarya, misalnya terbuatnya
alat peraga matematika, b) pokok-pokok masalah yang akan dibahas secara terperinci, dan
c) prosedur pemecahan masalah; (2) dengan metode ceramah dan tanya jawab, guru diberi
pengertian tentang pembuatan alat peraga matematika; (3) kelas dibagi menjadi beberapa
kelompok dan masing-masing kelompok diberikan contoh alat peraga matematika; (4)
guru-guru matematika dalam kelompoknya membuat alat peraga matematika sambil
berdiskusi, narasumber berkeliling memberikan bantuan seperlunya; (5) dengan diskusi
kelas, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas, sedangkan
peserta lain menanggapinya; (6) narasumber memberikan saran dan pengarahan terhadap
hasil presentasi; dan (7) narasumber dengan guru matematika membuat kesimpulan.
Pada hari kedua: (1) dengan metode ceramah dan tanya jawab, narasumber dan guru
merumuskan: a) tujuan lokakarya, misalnya terbuatnya Laporan Pembuatan Alat Peraga,
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b) pokok-pokok masalah yang akan dibahas secara terperinci, dan c) prosedur pemecahan
masalah; (2) dengan metode ceramah dan tanya jawab, guru matematika diberi penjelasan
tentang format laporan pembuatan alat peraga matematika; (3) masing-masing kelompok
melakukan diskusi kelompok, narasumber berkeliling memberikan bantuan seperlunya;
(4) dengan diskusi kelas, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di
depan kelas, sedangkan peserta lain menanggapinya; (5) narasumber memberikan saran
dan pengarahan terhadap hasil presentasi; dan (6) narasumber dengan guru matematika
membuat kesimpulan.
Penulis berkeyakinan, bahwa melalui lokakarya dapat digunakan sebagai alternatif bagi
pengawas akademik matematika dalam membimbing guru matemátika dalam pembuatan alat
peraga matematika dan laporannya di SMA.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal berikut.
a.

Agar guru matematika membuat alat peraga matematika, minimal yang berkategori
sederhana.

b. Dalam membuat Laporan Pembuatan Alat Peraga Matematika, agar guru berpedoman
pada format yang baku di atas.
c.

Bagi pengawas akademik matematika, perlu melakukan cara alternatif pembimbingan
guru matematika SMA dalam pembuatan alat peraga matematika dan laporannya melalui
lokakarya.
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PENINGKATKAN AKTIVITAS DAN PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA MATERI LIMIT MELALUI
MODEL TTS PLUS-PLUS PADA SISWA KELAS XI IPS 4
SMAN 1 KRAMAT TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nur Rokhman
SMA Negeri 1 Kramat, Jl. Garuda No.1A Bongkok Kramat, Tegal; nurrokhmaninung@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar Matematika
materi limit siswa kelas XI IPS4 SMA Negeri 1 Kramat Tahun Pelajaran 2014/2015
melalui penggunaan Model TTS plus-plus. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan
bulan Februari 2015 di kelas XI IPS4 dengan banyaknya siswa 30 orang. Penelitian
terdiri dari dua siklus. Masing- masing siklus terdiri dari empat tahapan penelitian yaitu
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian sebagai berikut. (1)
skor rata-rata aktivitas belajar siswa meningkat dari 2,74 pada kondisi awal menjadi
3,77 pada siklus I dan 4,30 pada siklus II. Banyaknya siswa yang aktif meningkat dari
26,67% pada kondisi awal menjadi 66,67% pada siklus I dan 93,33% pada siklus II.
(2) nilai rata-rata kelas meningkat dari 39,13 pada kondisi awal menjadi 71,17 pada
siklus I dan 88,13 pada siklus II. Banyaknya siswa yang tuntas meningkat dari kondisi
awal 3,33% menjadi 50% pada siklus I dan 80% pada siklus II. Dari hasil penelitian
dapat disimpulkan, penggunaan Model TTS plus-plus dapat meningkatkan aktivitas dan
prestasi belajar matematika materi limit pada siswa kelas XI IPS4 SMAN 1 Kramat tahun
pelajaran 2014/2015.
Kata kunci: Tutor Sebaya, Aktivitas belajar, Prestasi belajar, Limit

1. Pendahuluan
Limit fungsi aljabar merupakan salah satu materi dalam matematika yang banyak membutuhkan
keterampilan siswa dalam melakukan manipulasi aljabar. Hasil ulangan harian Matematika
materi Limit kelas XI IPS4 menunjukkan rata-rata nilai 39,13 dengan hanya 1 siswa (3,33%)
yang tuntas dan 29 siswa (96,67%) belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar
siswa masih rendah. Dalam pembelajaran matematika siswa cenderung pasif. Ketika diberi
tugas yang mengerjakan hanya siswa pandai saja sementara siswa yang lain hanya menyalin
jawaban dari temannya. Hal ini menunjukkan aktivitas belajar siswa masih rendah.
Pembelajaran matematika selama ini masih terpusat pada guru dengan menggunakan
pendekatan yang bersifat ekspositori. Proses pembelajaran seperti ini menyebabkan siswa
menjadi pasif dan kadar aktivitas belajar rendah yang berdampak pada rendahnya prestasi
belajar matematika.
Untuk meningkatkan prestasi dan aktivitas belajar siswa perlu adanya perbaikan pembelajaran
yang dapat meningkatkan prestasi dan aktivitas belajar siswa. Salah satu model yang dapat
digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah model Tutor Teman Sebaya Plus-plus
(TTS plus plus) yaitu model Tutor Teman Sebaya dilengkapi dengan LKS interaktif dan
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kompetisi antar kelompok.
Manfaat dari pelaksanaan tutor teman sebaya bukan hanya dirasakan oleh tutor saja, tetapi
juga bagi siswa yang dibimbingnya. Siswa pada umumnya lebih mudah berkomunikasi dengan
teman sebayanya dibandingkan dengan gurunya. Dengan tutor teman sebaya, siswa dapat
mendiskusikan pendapat, bertanya, belajar dari pendapat orang lain, memberikan kritik dan
menyimpulkan penemuan mereka, sehingga mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibanding
dengan mempelajarinya secara individu.
Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan tutor teman sebaya pada pelaksanaannya dibantu
dengan LKS interaktif dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan pada laptop maupun
smartphone. Untuk menambah semangat dan motivasi siswa dalam belajar, diadakan kompetisi
antar kelompok.
Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah melalui
penggunaan model TTS Plus-plus dapat meningkatkan aktivitas belajar Matematika materi
Limit pada siswa kelas XI IPS 4 SMAN 1 Kramat Tahun Pelajaran 2014/2015?, (2) Apakah
melalui penggunaan model TTS Plus-plus dapat meningkatkan prestasi belajar Matematika
materi Limit pada siswa kelas XI IPS 4 SMAN 1 Kramat Tahun Pelajaran 2014/2015?

2. Kerangka Teoritis
2.1 Model Tutor Teman Sebaya (TTS)
Suryo dan Amin (1984:51) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tutor teman sebaya
adalah seorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk dan ditugaskan untuk membantu
siswa-siswa tertentu yang mengalami kesulitan belajar. Menurut Arjanggi & Suprihatin (2010)
metode tutor teman sebaya adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara
memberdayakan siswa yang memiliki daya serap yang tinggi dari kelompok siswa itu sendiri
untuk menjadi tutor bagi teman-temannya, di mana siswa yang menjadi tutor bertugas untuk
memberikan materi belajar dan latihan kepada teman-temannya (tutee) yang belum faham
terhadap materi/ latihan yang diberikan guru dengan dilandasi aturan yang telah disepakati
bersama dalam kelompok tersebut, sehingga akan terbangun suasana belajar kelompok yang
bersifat kooperatif bukan kompetitif.
Dengan memperhatikan pengertian tutor teman sebaya, maka dapat disimpulkan bahwa metode
tutor teman sebaya ialah pemanfaatan siswa yang mempunyai keistimewaan, kepandaian dan
kecakapan di dalam kelas untuk membantu memberi penjelasan, bimbingan dan arahan kepada
siswa yang kepandaiannya agak kurang atau lambat dalam menerima pelajaran yang usianya
hampir sama atau sekelas dalam pembelajaran.
Zaini (dalam Suyitno, 2004:36) mengatakan bahwa metode belajar yang paling baik adalah
mengajarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran tutor teman
sebaya sebagai strategi pembelajaran akan sangat membantu siswa dalam mengajarkan materi
kepada teman-temannya.
Menurut Alwi (2009) ada pengaruh yang signifikan dari metode tutor teman sebaya terhadap
motivasi belajar matematika siswa SMA. Hal ini berarti bahwa penerapan metode pembelajaran
tutor teman sebaya akan meningkatkan motivasi belajar matematika siswa SMA.
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

535

Magin, & Churches (1995) menyatakan bahwa tutor teman sebaya telah berhasil diterapkan
di seluruh dunia untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Webb & Mastergeorge (2003)
menyatakan bahwa tutor teman sebaya merupakan salah satu strategi yang paling baik
dipelajari dalam pembelajaran matematika. Topping (1996) mengatakan bahwa metode tutor
teman sebaya telah banyak digunakan dan telah terbukti efektif.

2.2 Model Tutor Teman Sebaya (TTS) Plus-plus
Model TTS Plus-plus merupakan model tutor teman sebaya ditambah dengan LKS interaktif
berbasis komputer dan kompetisi antar kelompok.

2.3 LKS Interaktif Berbasis Komputer
Untuk membantu tutor dalam membimbing anggota kelompoknya, masing-masing kelompok
diberi Lembar Kerja Siswa (LKS) Interaktif berbasis komputer. Tutor dan anggota kelompoknya
bersama-sama menyelesaikan masalah yang diberikan dengan menggunakan LKS interaktif
berbasis komputer untuk selanjutnya disalin dalam LKS versi cetak. Kelebihan LKS interaktif
adalah sebagai berikut. (1) Dapat memberi umpan balik secara langsung terhadap jawaban
siswa. (2) Dalam pengisiannya siswa tidak perlu takut salah karena bagian yang salah akan
ditunjukkan oleh komputer untuk selanjutnya dapat diperbaiki kembali. (3) Dapat memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. (4) Dapat
diulang kembali sesuai dengan kebutuhan siswa.

2.4 Kompetisi Antar Kelompok
Pembelajaran akan berhasil dengan baik jika siswa merasa senang dengan pembelajaran
tersebut. Untuk menambah motivasi dan semangat siswa dalam belajar, diadakan kompetisi
antar kelompok. Dengan kompetisi ini siswa akan bersemangat dan berusaha untuk tidak
kalah dengan kelompok yang lain. Kompetisi antar kelompok dalam penelitian ini berupa
pertandingan antar kelompok dan kuis. Masing-masing perwakilan kelompok bertanding
dengan perwakilan dari kelompok lain yang mempunyai kemampuan seimbang. Siswa yang
dapat menjawab soal dengan benar dan paling cepat akan memperoleh skor 6. Selanjutnya,
siswa berikutnya mendapat skor 5, dan seterusnya. Siswa yang menjawab salah mendapat skor
0. Setelah itu semua siswa diberi kuis secara individu, kemudian diberi skor untuk selanjutnya
digabung dengan skor pertandingan. Kelompok yang memperoleh skor tertinggi adalah juara
kompetisi.

3. Kerangka Berpikir
Kegiatan pembelajaran tutor teman sebaya plus-plus diawali dengan membagi siswa dalam
beberapa kelompok diskusi. Selanjutnya masing-masing kelompok diberi tugas untuk
mempelajari dan menjawab pertanyaan dari LKS dengan diskusi. Pada saat diskusi terjadi
proses dialogis antara anggota kelompok. Anggota kelompok yang mengalami kesulitan dapat
meminta penjelasan kepada tutor tanpa merasa sungkan karena tutornya adalah teman sendiri.
LKS interaktif membantu tutor dalam menjelaskan kepada temannya. Adanya kompetisi antar
kelompok menjadikan masing-masing kelompok akan berusaha agar kelompoknya tidak kalah
dengan kelompok lain, sehingga masing-masing kelompok berusaha dengan sungguh-sungguh
untuk dapat memahamkan anggotanya.
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Penerapan model pembelajaran tutor teman sebaya plus LKS interaktif dan plus kompetisi
antar kelompok menjadikan pembelajaran lebih terbuka dan bermakna. Semua siswa terlibat
secara aktif dalam pembelajaran. Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran akan
berakibat pada peningkatan kemampuan siswa dalam penguasaan materi,sehingga pada
akhirnya prestasi belajar siswa juga akan meningkat.

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

4. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) dengan
pelaksanaan kolaboratif antara pengamat dengan guru sebagai pelaku tindakan. Arikunto
(2008: 3) mengatakan penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan
belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas
secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang
dilakukan oleh siswa. Adapun langkah penelitiannya bersifat refleksi tindakan dengan pola
„proses Pengkajian Berdaur (Siklus)‰. Langkah ini berulang-ulang yang terdiri dari (1)
perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Penelitian tindakan kelas ini
dilaksanakan sebanyak dua siklus.
Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kramat Kabupaten Tegal
dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Penelitian dilaksanakan pada semester II tahun
pembelajaran 2014/2015, dengan waktu pelaksanaan pada bulan Februari 2015.
Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) Tes
Tertulisuntuk mengukur seberapa jauh hasil yang diperoleh siswa setelah pemberian tindakan.
(2) Pengamatan untuk mengetahui partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran,data tentang
kegiatan siswa diperoleh menggunakan lembar pengamatan kegiatan siswa baik individu
maupun kelompok
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Data yang diperoleh dari tes tertulis dan pengamatan selanjutnya dianalisis. Data kuantitatif
diolah melalui analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal,
siklus I, dan siklus II, sedangkan data kualitatif diolah menggunakan analisis deskriptif
kualitatif berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap siklus
Dalam penelitian ini ditetapkan indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) Sebanyak 90%
siswa, skor aktivitas dalam pembelajaran matematika masuk kategori baik atau sangat baik.
(2) Jumlah siswa yang tuntas belajarnya meningkat, dengan persentase siswa yang tuntas di
atas 75% pada akhir siklus II.

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
5.1. Hasil Penelitian Siklus I
Tindakan yang dilakukan pada siklus I mengacu pada perencanaan tindakan yang telah dibuat
yaitu dengan model Tutor Teman Sebaya Plus-plus. Pada awal diskusi masing-masing kelompok
tampak masih mencari posisi dan teknik diskusi yang nyaman. Setelah diberi pengarahan oleh
guru diskusi dapat berjalan dengan baik. Diskusi diawali dengan mengerjakan LKS Interaktif
pada komputer dengan bimbingan tutor. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi LKS dalam
bentuk cetak. Masing-masing anggota kelompok kemudian mencoba secara mandiri mengisi
LKS interaktif. Proses ini dilakukan berulang-ulang sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing siswa.Setelah kegiatan diskusi selesai, beberapa kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya dengan cara mengisi LKS interaktif di laptop Guru yang disaksikan oleh semua
siswa melalui LCD proyektor.

Gambar 2. Antusiasme siswa mengisi LKS interaktif
Pada pertemuan kedua diadakan pertandingan antar kelompok. Sebelum dimulai masingmasing kelompok melakukan pemantapan terhadap anggota kelompoknya. Selanjutnya guru
bersama siswa menata ruang kelas untuk pertandingan. Setelah semua siap, guru memanggil
satu peserta pertandingan dari masing-masing kelompok yang memiliki kemampuan seimbang.
Masing-masing peserta diberi sebuah soal untuk dikerjakan dalam waktu maksimal lima
menit. Pada tahap ini guru berperan sebagai fasilitator jalannya pertandingan, dan memastikan
pertandingan berjalan lancar. Pada saat anggota kelompoknya bertanding anggota kelompok
yang lain berdiskusi di belakang untuk mempersiapkan anggota yang akan bertanding.
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Gambar 3. Suasana pertandingan antar kelompok
Setelah pertandingan selesai, guru memberikan umpan balik positif terhadap kegiatan.
Selanjutnya guru memberikan kuis sebagai evaluasi untuk semua siswa. Skor kuis kemudian
dikelompokkan pada masing-masing kelompok untuk digabung dengan skor pertandingan.
Hasil pengamatan aktivitas belajar matematika siswa pada siklus I, diperolehbanyaknya siswa
yang masuk kategori baik atau sangat baik ada 20 siswa (66,67%). Persentase sebesar 66,67%
belum memenuhi indikator kinerja penelitian yaitu 90% siswa mencapai kategori baik atau
sangat baik.Prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi awal.
Persentase siswa yang telah tuntas belajar meningkat dari 3,33% menjadi 50%. Persentase
sebesar 50% belum memenuhi indikator kinerja penelitian yaitu 75% siswa mencapai
ketuntasan.

5.2.Hasil Penelitian Siklus II
Kegiatan pembelajaran pada siklus II secara garis besar sama dengan siklus I. Pembagian
kelompok tidak ada perubahan karena pada siklus I kerjasama masing-masing kelompok
sudah terjalin dengan baik. Kegiatan diskusi pada siklus II berlangsung lebih kondusif karena
masing-masing kelompok sudah saling memahami satu sama lain. Tutor mulai terbiasa dalam
membimbing teman-temannya. Komunikasi tutor dengan anggotanya berlangsung lebih baik.

Gambar 4. Tutor membimbing anggota kelompoknya
Pada siklus ini kesadaran siswa dalam belajar meningkat. Di sela-sela waktu pembelajaran
siswa secara mandiri mengisi LKS interaktif baik menggunakan laptop maupun smartphone,
seperti tampak pada gambar 5.
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Gambar 5. Antusiasme siswa mempelajari LKS secara mandiri
Aktivitas belajar siswa pada siklus II lebih baik dibanding siklus I. Siswa sudah mulai nyaman
dengan kegiatan diskusi. Masing-masing kelompok dapat melaksanakan diskusi dengan baik.
Hampir semua siswa terlibat aktif dan antusias dalam diskusi kelompok. Tutor sudah luwes
dalam menjelaskan kepada anggota kelompoknya. Banyaknya siswa yang masuk kategori baik
atau sangat baik meningkat menjadi 28 siswa (93,33%). Persentase sebesar 93,33% sudah
memenuhi indikator kinerja penelitian yaitu 90% siswa mencapai kategori baik atau sangat
baik. Hasil pengamatan aktivitas belajar dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Aktivitas belajar pada siklus II
Rentang Skor
4.20 ≤ Skor < 4.00
3.40 ≤ Skor < 4.20
2.60 ≤ Skor < 3.40
1.80 ≤ Skor < 2.60
1.00 ≤ Skor < 1.80

Kategori
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Jumlah Siswa
17
11
2
0
0

Sejalan dengan peningkatan aktivitas siswa, prestasi belajar siswa pada siklus II juga
mengalami peningkatan. Persentase siswa yang tuntas belajar meningkat dari 50% menjadi
80%. Persentase sebesar 80% sudah memenuhi indikator kinerja penelitian yaitu lebih dari
75% siswa memperoleh nilai tuntas. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Progres Prestasi Belajar Matematika Kondisi Awal dan Siklus II
No
1
2
3
4

Uraian
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Rata-rata
Ketuntasan

Kondisi
awal
10
96
39,13
3,33%

Siklus I

Siklus II

45
100
71,17
50%

52
100
88,13
80%

Kenaikan dari
Kondisi Awal
42
4
49
76,67%

6. Pembahasan
6.1. Aktivitas Belajar Matematika
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar matematika. Kenaikan
ini dikarenakan model pembelajaran tutor teman sebaya dapat melibatkan siswa secara aktif
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dalam pembelajaran. Siswa yang ditunjuk sebagai tutor aktif membantu anggota kelompoknya
dalam mengatasi kesulitan belajarnya. Siswa yang mengalami kesulitan belajar aktif bertanya
dan berdiskusi dengan tutor yang merupakan teman mereka sendiri. Berdiskusi dengan teman
sebaya menjadikan siswa tidak merasa canggung sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik.
Penggunaan LKS interaktif menjadikan siswa semakin tertarik untuk belajar. Penggunaan
yang mudah serta adanya umpan balik menjadikan semua siswa antusias dalam mengisi LKS
tersebut. Kompetisi antar kelompok menambah semangat siswa dalam berdiskusi. Masingmasing anggota kelompok ingin berkontribusi dalam memenangkan kelompoknya. Hal ini
menjadikan semua siswa terpacu untuk terlibat aktif dalam diskusi.

6.2. Prestasi Belajar Matematika
Berdasarkan hasil penelitian prestasi belajar matematika siswa kondisi awal, siklus I dan siklus
II mengalami kenaikan. Kenaikan prestasi belajar dikarenakan dengan modelpembelajaran
tutor teman sebaya siswa lebih terbuka ketika mengalami kesulitan belajar. Siswa tidak
merasa segan ketika bertanya berkali-kali kepada temannya sendiri. Proses diskusi semacam
ini menjadikan siswa dapat lebih leluasa dalam memahami materi yang diberikan. Hal ini akan
sangat berbeda ketika siswa minta bantuan kepada guru, siswa sering merasa segan karena ada
sekat psikologis diantara keduanya.
Roscoe dan Chi (2007) menjelaskan bahwa dalam pembelajaran dengan tutor teman sebaya,
seorang tutor menggunakan kemampuannya untuk memberikan pengajaran dan mengarahkan
siswa untuk mencapai solusi dan pemahaman sesuai dengan target pembelajaran yang
telah ditetapkan. Selain itu, dalam proses pembelajaran terjadi proses membangun dan
memberitahukan pengetahuan. Seorang tutor dalam kelompok akan mendapatkan manfaat
ketika dia memberikan penjelasan kepada tutee. Ketika tutor memberikan penjelasan pada
tutee, tutor melakukan pengintegrasian konsep dan prinsip serta memunculkan ide baru. Selain
itu, ketika tutee mengajukan pertanyaan yang spesifik dan mendalam, hal itu akan mendukung
tutee dalam merefleksikan pengembangan pengetahuan, di mana tutor berperan membantu
proses ini sekaligus juga menguatkan pemahamannya. Hal inilah yang dapat menyebabkan
terjadinya peningkatan pemahaman siswa.
Penggunaan LKS interaktif sangat membantu siswa dalam mempelajari materi yang
diberikan. Selain mudah digunakan, LKS interaktif dapat memberikan umpan balik terhadap
jawaban siswa. Dengan cara seperti ini siswa dapat mengetahui apakah jawaban yang
diberikan sudah benar atau salah tanpa merasa disalahkan. LKS interaktif dapat membantu
tutor dalam memahamkan anggotanya yang mengalami kesulitan. LKS interaktif juga dapat
mengakomodasi kecepatan belajar siswa yang berbeda-beda. Siswa dapat mengulang berkalikali dalam pengisian LKS interaktif sesuai dengan kebutuhannya. Siswa dapat mencoba
sendiri mengisi LKS interaktif kemudian mengecek jawaban yang dimasukkan apakah sudah
benar atau belum.
Adanya kompetisi antar kelompok menambah semangat siswa dalam mempelajari materi
yang diberikan. Masing-masing anggota kelompok ingin berkontribusi dalam memenangkan
kelompoknya, sehingga mereka berusaha agar benar-benar memahami materi dengan baik.
Setiap kelompok berusaha agar semua anggotanya memahami materi yang diberikan karena
akan ditandingkan dengan kelompok lain. Hal ini menyebabkan semua siswa terpacu untuk
berusaha memahami materi dengan baik.
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7. Kesimpulan dan Saran
7.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.
a.

Penggunaan model TTS Plus-plus dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam
pengajaran remedial matematika pada materi Limit fungsi aljabar pada siswa kelas XI
IPS4 semester II SMA Negeri 1 Kramat Tahun Pelajaran 2014/2015. Hal ini tampak dari
skor rata-rata aktivitas belajar siswa pada kondisi awal 2,74, meningkat menjadi 3,77 pada
siklus I dan meningkat menjadi 4,30 pada siklus II. Sedangkan banyaknya siswa yang
aktif pada kondisi awal 26,67%, meningkat menjadi 66,67% pada siklus I dan meningkat
menjadi 93,33% pada siklus II.

b. Penggunaan model TTS Plus-plus dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam
pengajaran remedial matematika pada materi Limit fungsi aljabar pada siswa kelas XI
IPS4 semester II SMA Negeri 1 Kramat Tahun Pelajaran 2014/2015. Hal ini tampak dari
nilai rata-rata kelas pada kondisi awal 39,13, meningkat menjadi 71,17 pada siklus I dan
meningkat menjadi 88,13 pada siklus II. Sedangkan banyaknya siswa yang tuntas pada
kondisi awal 3,33%, meningkat menjadi 50% pada siklus I dan meningkat menjadi 80%
pada siklus II.

7.2 Saran
Berdasarkan simpulan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.
a.

Guru perlu menggunakan model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam
mengatasi kesulitan belajarnya, salah satunya adalah model tutor teman sebaya plus-plus.

b. Guru perlu mengembangkan alat bantu pelajaran yang menarik, mudah digunakan dan
dapat meningkatkan pemahaman siswa.
c.

Guru perlu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar melalui berbagai teknik kreatif,
salah satunya melalui kompetisi antar kelompok.
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MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR DAN
PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X MIPA1 SMA
NEGERI 1 GODONG TAHUN PELAJARAN 2015/2016
PADA MATERI LOGARITMA DENGAN
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN TEAMS
GAMES TOURNAMENT (TGT)
Nur Shofiati
SMA Negeri 1 Godong, Kabupaten Grobogan, shofiati_sman1mrapen@yahoo.co.id

Abstraks. Pembelajaran matematika di SMANegeri 1 Godong Kabupaten Grobogan selama
ini masih menggunakan metode ceramah dan kurang bervariasi. Hal ini menyebabkan
siswa kurang aktif dalam pembelajaran sehingga hasil belajar kurang optimal. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui apakah pembelajaran kooperatif model Teams Games
Tournament (TGT) dapat meningkatkan keaktifan belajar dan prestasi belajar siswa
kelas X MIPA1 SMA Negeri 1 Godong pada materi logaritma. Jenis penelitian ini adalah
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart
melalui dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tiga tahap yaitu: perencanaan, tindakan/
observasi, dan refleksi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan
September 2015 di kelas X MIPA 1 dengan jumlah siswa 40 dan berkolaborasi dengan
2 teman guru matematika sebagai observer. Instrumen yang digunakan berupa lembar
observasi aktifitas siswa, lembar observasi pelaksanaan pembelajaran, angket respon
siswa, dokumen pembelajaran, dan tes akhir setiap siklus. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pembelajaran kooperatif model TGT dapat meningkatkan keaktifan belajar dan
prestasi belajar siswa kelas X MIPA1 SMA Negeri 1 Godong tahun pelajaran 2015/2016
pada materi logaritma. Aktifitas belajar siswa mengalami peningkatan 10%, dari siklus I
rata-rata 76,25% dengan kategori Baik, menjadi 85,25% (Baik) pada siklus II. Ketuntasan
belajar siswa juga mengalami peningkatan 17,5%, pada siklus I mencapai 70% menjadi
87,5% pada siklus II. Rata -rata hasil belajar siswa pada siklus I adalah 2,68 sedang pada
siklus II sebesar 3,10 sehingga terjadi peningkatan 0,42 (15,7%).

Kata Kunci. Aktifitas belajar, Hasil belajar, TGT.

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Selama ini penguasaan siswa X SMA Negeri 1Godong Kabupaten Grobogan pada materi
logaritma sangat rendah, siswa beranggapan bahwa materi logaritma cukup sulit,ketika
proses pembelajaran berlangsung siswa kurang aktif, dan kurang berpartisipasi. Salah satu
faktor penyebabnya adalah model pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat, sehingga
kurang menarik perhatian siswa. Menentukan metode dan model pembelajaran yang tepat,
sangat diperlukan oleh guru sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami pokok
yang disampaikan. Alternatif model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah
Teams-Games Tournament ( TGT ), karena pada TGT terdapat permainan atau turnamen yang
dapat menarik perhatian siswa. Dalam turnamen siswa berlomba untuk menjadi pemain yang
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terbaik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari. Dengan
model TGT diharapkan suasana diskusi nyaman dan menyenangkan, serta tumbuh rasa
kompetisi antar kelompok,.
Dari masalah yang ada maka dilakukanlah PTK dengan menggunakan model pembelajaran
TGT untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, dan meningkatkan prestasi belajar
siswa.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini : Bagaimanakah model pembelajaran Teams Games
Tornament ( TGT ) dapat meningkatkan keaktifan belajar dan prestasi/hasil belajar siswa kelas
X MIPA1 SMA Negeri 1 Godong tahun pelajaran 2015/2016 pada materi Logaritma?

2. Kajian Pustaka
2.1 Belajar
Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah
apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain
yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan
siswa ketika belajar, dapat pula berupa pikiran,perasaan, atau tindakan. Jadi perubahan tingkah
laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkrit( dapat diamati), atau tidak konkrit.
Menurut Syah (2004:98), belajar adalah aktifitas normal (psikis) yang berlangsung dalam
interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan, pemahaman, ketrampilan,
dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat konstan dan berbekas.Belajar merupakan usaha yang
dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk merubah perilakunya.

2.2 Keaktifan
Menurut Wina Sanjaya (2006:136), aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan seseorang.
Keaktifan merupakan perubahan dari tidak melakukan apa-apa menjadi melakukan sesuatu.
Bentuk keaktifan diwujudkan dalam bentuk kegiatan: mendengarkan, berdiskusi, memproduksi
sesuatu, menyusun laporan, memecahkan masalah dan lain sebagainya.
Menurut Anton M Mulyono ( 2003 :26 ) aktifitas artinya Âkegiatan /aktifitasÊ. Jadi segala
sesuatu yang dilakukan atau kegiatan- kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik
merupakan suatu aktifitas

2.3 Prestasi Belajar
Menurut Arifin (1991:3), prestasi adalah kemampuan, ketrampilan, dan sikap seseorang
dalam menyelesaikan sesuatu hal. Sedang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh
Poerwodarminto (1995:787), yang dimaksud prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang
telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya.
Menurut Gagne, prestasi belajar meliputi informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi
kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Menurut Bloom, prestasi belajar mencakup
kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.
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Penilaian prestasi belajar adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
proses belajar dan pembelajaran telah berjalan secara efektif..
Prestasi belajar dapat dilihat secara nyata berupa nilai setelah siswa mengerjakan suatu tes
.Tes atau ulangan yang digunakan untuk menentukan prestasi belajar mrerupakan alat untuk
mengukur aspek-aspek teretentu dari siswa misalnya pengetahuan, pemahaman, atau aplikasi
suatu konsep.

2.4 Model Pembelajaran Teams Games Tournament(TGT)
Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teams
Games Tournament (TGT). Menurut Saco (2006), dalam TGT siswa memainkan permainanpermainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka
masing-masing. Permainan dalam TGT dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis
pada kartu-kartu yang diberi angka. Tiap siswa akan mengambil sebuah kartu dan berusaha
untuk menjawab pertanyaan tersebut. Turnamen harus memungkinkan semua siswa dari
semua tingkat kemampuan untuk menyumbangkan poin bagi kelompoknya. Permainan yang
dikemas dalam bentuk turnamen ini dapat berperan sebagai penilaian alternatif atau dapat pula
sebagai reviu materi pembelajaran.
TGT mempunyai dimensi kegembiraan yang diperoleh dari permainan. Teman satu tim akan
saling membantu dalam mempersiapkan diri untuk permainan dengan mempelajari lembar
kegiatan siswa dan menjelaskan satu dengan yang lain, tetapi pada saat siswa sedang bermain
dalam game/turnamen temannya tidak boleh membantu.
Langkah - langkah pembelajaran menggunakan model TGT dikonstruksikan sebagai berikut:
tahap persiapan , tahap penyampaian materi di kelas, tahap pembagian team dan belajar dalam
tim/diskusi kelompok, tahap permainan/game, tahap turnamen, dan tahap penghargaan
kelompok.

3. Metodologi Penelitian
3.1 Jenis
Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ), yang bertujuan untuk
memperbaiki proses pembelajaran, dan memberikan informasi bagaimana tindakan yang
tepat untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar matematika dan dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa.

3.2 Waktu
Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan
September 2015, di kelas X MIPA 1 SMA Negeri 1 Godong Kabupaten Grobogan Propinsi
Jawa Tengah.

3.3 Desain
Desain penelitian yang akan digunakan adalah model Kemmis dan Mc Taggart melalui
beberapa siklus, dan setiap siklus terdiri dari tiga kegiatan yaitu perencanaan, tindakan/
pengamatan,dan refleksi
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Desain untuk setiap siklus adalah sebagai berikut:
a.

Tahap Perencanaan.
Tahap ini meliputi: menganalisis masalah, menyiapkan RPP, menyiapkan Lembar Kerja
Siswa, menyiapkan soal pretest dan tes evalasi, menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban,
menyiapkan lembar observasi aktifitas siswa dan guru, menentukan pembagian kelompok
belajar secara heterogen, menyusun alat evaluasi, dan menyusun angket respon siswa
terhadap pembelajaran tipe TGT.

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan/Pengamatan
Pelaksanaan Tindakan:tahap presentasi guru/ mengajar, tahap belajar dalam kelompok,
tahap permainan/game, tahap kompetisi/turnamen, dan tahap penghargaan kelompok.
•

Tahap presentasi guru/mengajar: melakukan kegiatan pembukaan, menginformasikan
materi yang akan dipelajari siswa dalam kelompok, mengembangkan materi
pembelajaran, mengontrol pemahaman siswa, memberi penjelasan jawaban dari
pertanyaan , memberi soal-soal untuk dikerjakan siswa dan memberi umpan balik

•

Tahap belajar dalam kelompok: siswa berkelompok sesuai dengan kelompoknya,
guru membagikan LKS,siswa mengerjakan tugas secara mandiri kemudian saling
mencocokkan jawaban dengan teman sekelompoknya, siswa mempelajari materi
pelajaran, guru memonitor kegiatan,kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan .

•

Tahap Permainan/Game: bertujuan agar pembelajaran matematika lebih
menyenangkan,permainan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menguji pengetahuan
siswa setelah belajar berkelompok.

•

Tahap kompetisi/turnamen: Setiap siswa dengan kemampuan yang setara mewakili
kelompok masing-masing maju mengikuti turnamen,nilai yang diperoleh siswa
diakumulatifkan dengan teman sekelompoknya menjadi nilai kelompok.

•

Tahap penghargaan: penghargaan diberikan kepada kelompok yang mempunyai nilai
sesuai kriteria yang sudah ditentukan seperti tabel di bawah ini:

Kriteria penentuan penghargaan.
Tabel 1. Kriteria Penghargaan Kelompok
Nilai rata- rata Kelompok
45 ≤ x < 50
50 ≤ x < 55

Penghargaan Kelompok
Good Team (Kelompok Baik)
Great Team (Kelompok Hebat)

55 ≤ x < 60

Super Team ( Kelompok Super)

(Sumber: Slavin (1995:90) dengan beberapa perubahan)
c.

Pengamatan/ Observasi
Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan.Observasi dilakukan
oleh dua orang observer sesama guru matematika. Observer melakukan pengamatan
terhadap aktifitas siswa dan aktifitas guru selama proses pembelajaran berlangsung dengan
menggunakan lembar pengamatan yang telah dibuat.

d. Refleksi
Pada tahap ini peneliti dan pengamat bersama-sama mengevaluasi dan mendiskusikan
kelemahan-kelemahan, permasalahan yang timbul pada pelaksanaan tindakan siklus I.
Hasil refleksi pada siklus I akan dijadikan sebagai acuan untuk membuat rencana tindakan
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pada siklus dua.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: observasi (obsevasi
terhadap keaktifan siswa dan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan model
TGT), angket respon siswa, wawancara, tes, dan dokumentasi.

3.5 Tehnik Analisa Data
a.

Keaktifan siswa
Keaktifan siswa pada lembar observasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase keaktifan =

jumlah siswa yang beraktivitas
× 100%
jumlah seluruh siswa

b. Hasil belajar siswa dianalisa dengan teknik analisis evaluasi Kriteria kompetensi minimal (
KKM). Siswa disebut tuntas apabila mencapai skor 2,67 ( sesuai KKM SMAN 1 Godong)
dan daya serap klasikal 85%.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian siklus I dilaksanakan tiga kali pertemuan, yaitu tanggal 25, 29 Agustus 2015, dan
1 September 2015. Pertemuan pertama dan ke dua digunakan untuk pembelajaran kooperatif
tipe TGT, dan pertemuan ke tiga untuk tes evaluasi dengan materi sifat-sifat dasar logaritma,
dan sifat-sifat operasi aljabar pada logaritma. Sebelum melaksanakan siklus I, peneliti
mengadakan pretes yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015. Hasil pretes
dipakai sebagai acuan untuk membentuk kelompok yang heterogen.Siklus II dilaksanakan pada
hari Jumat tanggal 4 September 2015, dan hari Sabtu tanggal 5 September 2015. Pertemuan
pertama untuk pembelajaran model TGT, dan pertemuan ke dua untuk tes /evaluasi dengan
materi persamaan logaritma(sederhana).
Setelah proses pembelajaran TGT siklus I selesai, dilakukan refleksi terhadap pelaksanaan
tindakan pada sklus I yang didasarkan pada hasil observasi kemudian dilakukan langkah
perbaikan pada siklus II. Beberapa kelemahan pada siklus I adalah: siswa belum mampu
mengkomunikasikan hasil diskusi secara maksimum kepada anggota kelompoknya,
penggunaan waktu belajar kelompok kurang efektif, dan beberapa siswa kurang percaya diri/
grogi ketika mengikuti turnamen.
Usaha perbaikan yang harus dilakukan guru adalah: mengarahkan siswa agar lebih aktif dalam
berdidskusi, mengefektifkan penggunaan waktu berdiskusi/belajar kelompok, memotivasi
siswa agar lebih besemangat, dan percaya diri saat mengikuti turnamen.
Adapun hasil penelitan pada siklus I dan II adalah sebagai berikut:
a.

Aktifitas Belajar Siswa
Hasil Analisis Aktifitas Belajar Siswa Pada Siklus I dan II.
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Tabel 2. Hasil Analisis Aktifitas Belajar
KEAKTIFAN SISWA
No

Aktifitas Belajar Siswa

Skor
Siklus I

Kualitas

Skor
Siklus II

85

Baik

95

Amat Baik

Kualitas

1

Memperhatikan penjelasan
guru

2

Bertanya / menyampaikan
pendapat dalam kelompok

70

Cukup

80

Baik

3

Berpartisipasi/berdiskusi/
bekerja sama dalam kelompok

75

Cukup

85

Baik

4

Mengerjakan LKS

80

Baik

95

Amat Baik

5

Mengerjakan soal turnamen

75

Cukup

90

Baik

6

Merespon pertanyaan/instruksi
guru

75

Cukup

80

Baik

7

Berpartisipasi dalam tahap
permainan

80

Baik

90

Baik

8

Memanfaatkan sumber belajar
yang ada

70

Cukup

75

Cukup

Rata- Rata

76,25

Baik

86,25

Baik

Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa penerapan pembelajaran TGT dapat
meningkatkan aktifitas belajar siswa sebesar 10 %( 76,25% pada siklus I dan 86,25% pada
siklus II ).
Berdasarkan pengamatan, terlihat bahwa siswa sangat senang mengikuti proses pembelajaran,
hal ini karena adanya permainan/game dan kompetisi/ turnamen. Mereka antusias dalam
belajar kelompok karena masing-masing ingin menyumbangkan poin/nilai semaksimal
mungkin untuk kelompoknya dalam setiap turnamen, namun demikian siswa belum terlihat
maksimal dalam belajar secara kelompok.
b. Penghargaan Kelompok
Hasil Perolehan Nilai Turnamen Siklus I dan II.
Tabel 3. Hasil Perolehan Nilai Turnamen
Kelompok
I

Nilai
40

Sebutan Kelompok
-

Nilai
45

Sebutan Kelompok
Kelompok Baik

II

50

Kelompok Hebat

50

Kelompok Hebat

III
IV
V
VI
VII

45
40
45
35
35

Kelompok Baik
Kelompok Baik
-

55
45
45
40
40

Kelompok Super
Kelompok Baik
Kelompok Baik
-
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VIII

45

Kelompok Baik

50

Kelompok Hebat

IX

50

Kelompok Hebat

55

Kelompok Super

X

40

-

45

Kelompok Baik

Dari hasil perolehan nilai turnamen pada siklus I terdapat tiga kelompok dalam kategori
kelompok baik dan terdapat dua kelompok dalam kategori kelompok hebat, sedang pada
siklus II ada empat kelompok dalam kategori kelompok baik, ada dua kelompok hebat, dan
duakelompok dalam kategori kelompok super. Jadi terjadi peningkatan perolehan nilai pada
turnamen dari siklus I ke siklus ke II.
Pada awal kegiatan turnamen siklus I, beberapa siswa tampak grogi dan kurang konsentrasi
dalam menyelesaikan soal/menjawab pertanyaan, namun pada siklus II siswa lebih tenang dan
lebih siap dalam mengikuti turnamen.
c.

Hasil Belajar Siswa
Tabel Hasil Belajar Individu Siswa pada Siklus I dan II.
Tabel 4. Hasil Belajar Individu Siswa
No
1
2

Keterangan
Tuntas
Rata-Rata Nilai

Siklus I
70%
2,68

Siklus II
87,5%
3,10

Kenaikan
17,50%
15,67%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan ketuntasan belajar sebesar
17,5% (dengan Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM: 2,67). Nilai rata-rata belajar siswa
juga terjadi peningkatan 0,42 poin (15,67%).
Model pembelajaran TGT juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara individu.
Hal ini disebabkan adanya diskusi kelompok sehingga terjadi penularan pengetahuan
dari siwa yang pandai kepada siswa yang sedang dan kurang pandai. Dalam TGT siswa
merasa senang karena di dalamnya terdapat permainan atau Game yang dapat mengurangi
ketegangan siswa dalam belajar.
d. Respon Siswa terhadap Pembelajaran Dengan Model TGT
Untuk mengatahui bagaimana respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan
model TGT, setelah siklus II selesai semua siswa diminta untuk mengisi lembar angket
respon siswa terhadap pembelajaran dengan model TGT, dan diadakan wawancara terhadap
beberapa siswa.Hasil angket dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar siswa
tertarik dan senang dengan model pembelajaran TGT. Siswa setuju diterapkannya model
pembelajaran TGT dengan alasan: 1) tidak menyulitkan siswa dalam belajar, 2) siswa
merasa lebih mudah untuk memahami dan menyelesaikan masalah karena jika terdapat
kesulitan ada teman sekelompok yang membantunya, 3) hubungan antara siswa semakin
akrab , 4) Suasana belajar lebih menyenangkan karena ada permainan /game, dan 5) terjadi
persaingan yang sehat dalam kompetisi karena adanya turnamen.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
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a.

Penerapan model pembelajaran TGT dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa pada
materi Logaritma

b. Penerapan model pembelajaran TGT dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi
Logaritma
c.

Penerapan model pembelajaran TGT dapat menciptakan suasana yang tidak membosankan
dan sebagian besar siswa menjadi lebih menyukai pelajaran matematika.

b. Saran
Dalam menerapkan metode belajar kooperatif model Team Games Tournamen (TGT)
disarankan agar peneliti melakukan hal-hal berikut:
a.

Membimbing siswa yang berkemampuan akademik tinggi secara maksimal agar dapat
menularkan pengetahuannya kepada temannya .

b. Memberikan motivasi dan semangat kepada siswa yang berkemampuan sedang dan
rendah agar terus belajar agar tidak ketinggalan dengan temannya yang berkemampuan
akademik tinggi.
c.

Dalam membentuk kelompok belajar mengupayakan agar terbentuk kelompok yang
benar-benar heterogen kemampuan akademiknya.

d. Dengan melihat kelebihan model pembelajaran TGT yaitu dapat meningkatkan hasil/
prestasi belajar siswa maka hendaknya dilakukan penelitian sejenis untuk materi yang
lain.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS
DAN HABITS OF MIND SISWA SMP MELALUI BRAIN
BASED LEARNING
Nurbaety Ningrum

Universitas Pendidikan Indonesia; Bandung; nnurbaety@yahoo.com
Abstrak. Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari
siswa. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika adalah
penguasaan koneksi matematis siswa. Dengan kemampuan koneksi matematis maka
pemahaman konsep matematika akan semakin dalam dan ingatannya lebih bertahan lama.
Kemampuan koneksi dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada kemampuan siswa
untuk dapat mencari dan memahami keterkaitan antar topik dalam matematika, antar
topik matematika dengan bidang studi lain, dan dengan pengalaman hidup sehari-hari.
Namun masih banyak siswa yang memandang matematika sebagai konsep yang saling
terpisah. Kurangnya ketertarikan pada matematika juga menjadi penyebab rendahnya
kemampuan koneksi matematis siswa. Habits of mind sebagai bagian dari softskill
berperan penting dalam proses berpikir seseorang termasuk berpikir matematisnya.
Habits of mind terbentuk dan berkembang melalui pembelajaran. Alternatif pembelajaran
yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis dan habits of mind
siswa adalah Brain Based Learning. Brain Based Learning merupakan pembelajaran yang
berorientasi pada pemberdayaan potensi otak sehingga diharapkan dapat mengembangkan
kemampuan koneksi matematis secara optimal. Lingkungan belajar yang menyenangkan
dan menantang kemampuan berpikir siswa diharapkan dapat menciptakan lingkungan
pembelajaran yang mampu menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan positif sehingga
mampu membentuk habits of mind secara sempurna.
Abstract. Mathematics is a very important lessons to learn by student. One of the goals to be
achieved in the process of learning mathematics is the student’s mathematical connection
ability. Mathematical connection ability makes understanding of mathematical concept
is deeper and the retention will be much more lasting. In this research, mathematical
connection emphasize on ability to find and understand about interconnected within
mathematics, relation between mathematics concept with the context outside of
mathematics and with everyday life. But in reality, the study of mathematics is generally
viewed as anumber of topics so that each topics tend to be taught separately. The lack
of interest of the student in learning mathematics is also affect decrease the student’s
mathematical connection ability. Habits of mind as a part of our softskill have a main
role in people thinking process include their mathematical thinking. Habits of mind
made and develop through learning. The alternative learning to improved mathematical
connections ability and student’s habits of mind is Brain Based Learning. Brain-based
learning is fun and challenging learning thinking skills students are expected to create a
learning environment that is able to instill values and positive habits that are capable of
forming habits of mind perfectly

1. Pendahuluan
Matematika sebagai salah satu ilmu pengetahuan mempunyai peranan penting dalam mendasari
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Mengingat pentingnya matematika
dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah sewajarnya matematika
sebagai mata pelajaran yang wajib dikuasai dan dipahami dengan baik oleh siswa di sekolah.
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Adapun tujuan siswa mempelajari matematika di sekolah menurut Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP), adalah agar siswa mampu : 1) memahami konsep matematika,
menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara
luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah; 2) menggunakan penalaran pada
pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; 3) memecahkan masalah yang
meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan
model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol,
tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 5) memiliki sikap
menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian
dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan
masalah, serta 6) memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, serta
mempunyai kemampuan bekerja sama.

Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika yang dirumuskan dalam National
Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000), terdapat beberapa kompetensi dasar
yang harus dikuasai siswa dalam mempelajari matematika yaitu belajar untuk berkomunikasi
(mathematical communication), belajar untuk bernalar (mathematical reasoning), belajar
untuk memecahkan masalah (mathematical problem solving), belajar untuk mengaitkan ide
(mathematical connection) dan pembentukan sikap positif terhadap matematika (positive
attitude toward mathematics). Sesuai dengan beberapa rumusan mengenai kemampuan dasar
matematika di atas, salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika adalah
penguasaan kemampuan koneksi matematis. Koneksi matematis diilhami oleh karena ilmu
matematika tidaklah terpartisi dalam berbagai topik yang saling terpisah, namun matematika
merupakan satu kesatuan, hirarkis dalam penyampaian dan pemahamannya. Sebagai ilmu
yang terintegrasi, tidak ada topik dalam matematika yang berdiri sendiri tanpa adanya koneksi
dengan topik lainnya (Fauzi, 2011). Tanpa koneksi matematika maka siswa harus belajar dan
mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah (NCTM,
2000).
Dengan mengenali dan membuat koneksi diantara konsep-konsep matematika, maka siswa
dapat memahami konsep dan proses matematika secara lebih mendalam (Molina, 2014).
Sedangkan ketika siswa dapat menghubungkan konsep matematika dengan pengalaman
sehari-hari maupun dengan bidang lain akan membuat pembelajaran lebih berarti dan ingatan
siswa lebih bertahan lama (Glacey, 2011). Oleh karena itu, kemampuan koneksi matematis
hendaknya ditanamkan dan dibiasakan sejak dini, bukan hanya mengenali koneksi dalam
matematika saja, namun juga dengan disiplin ilmu lain dan pengalaman sehari-hari. Tetapi
pada kenyataannya, pelajaran matematika secara umum dipandang sebagai sejumlah topik
sehingga masing-masing topik dipelajari secara terpisah. Hal ini membuat siswa mengingat
banyak konsep dan tidak mengenali prinsip umum yang sesuai untuk berbagai bidang.
Kurangnya ketertarikan siswa pada pembelajaran matematika juga mempengaruhi rendahnya
kemampuan koneksi matematika siswa saat ini (Rohendi & Dulpaja, 2013).
Dalam kehidupan sehari-hari, siswa selalu dihadapkan pada berbagai macam persoalan, mulai
dari tingkat sederhana sampai dengan tingkat yang kompleks. Sebagai upaya mencari solusi
dari permasalahan terutama permasalahan yang kompleks diperlukan disposisi yang kuat dan
perilaku cerdas yang dikenal dengan istilah kebiasaan berpikir atau habits of mind (Costa,
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2001). Melalui disposisi yang kuat dan perilaku cerdas maka mereka akan mampu mengatasi
berbagai macam persoalan hidup mulai dari yang sederhana sampai dengan tingkat yang
kompleks secara mandiri dengan penuh percaya diri. Habits of mind sebagai bagian dari soft
skill memiliki peran yang penting dalam proses berpikir seseorang termasuk proses berpikir
matematisnya. Dengan demikian, guru harus membimbing siswa selama proses pembelajaran
untuk menumbuhkembangkan habits of mind, karena habits of mind siswa terbentuk dan
berkembang melalui kebiasaan menanamkan nilai-nilai positif yang dilakukan dan dipraktekkan
secara terus menerus. Humaira (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa pencapaian
dan peningkatan kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah matematis siswa lebih
baik, apabila siswa terbiasa menerapkan habits of mind dalam pembelajaran matematika.

Dengan menumbuhkan habits of mind secara berkelanjutan diharapkan dapat mengembangkan
kemampuan-kemampuan berpikir matematis lainnya, khususnya kemampuan koneksi
matematis siswa. Pembelajaran matematika pada dasarnya menganut prinsip belajar sepanjang
hayat, prinsip belajar siswa aktif dan prinsip „learning how to learn‰, sesuai dengan pengertian
belajar sebagai sesuatu yang dilakukan oleh siswa bukan sesuatu yang dilakukan terhadap
siswa (Sumarmo, 2010:14). Marzano (dalam AsÊari, 2011) mengemukakan lima dimensi
belajar yang perlu diperhatikan agar siswa bisa berhasil dengan baik, antara lain : 1) attitude
and perception; 2) acquire and integrate; 3) extent and refine; 4) apply meaningfully; 5)
habits of mind. Di mana ujung dari semua proses belajar adalah terbentuknya habits of mind.
Namun kenyataannya, proses pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered),
beberapa guru belum mampu menciptakan kondisi dan suasana yang mengijinkan siswa untuk
mengembangkan kemampuan koneksi matematis mereka (Dedi & Dulpaja, 2013).
Guru sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran hendaknya memahami,
menguasai serta mampu mengaplikasikan pendekatan, strategi maupun model pembelajaran
dalam setiap pembelajaran di kelas. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak monoton dan
mendorong siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas
menjadi lebih bermakna dan kemampuan siswa yang diharapkan dapat tercapai. Untuk itu perlu
diciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik minat siswa, karena kemampuan
berpikir seseorang sangat tergantung pada suasana hati dan keadaan emosional (Jensen, 2011
: 109 – 110). Emosi yang baik akan membuat otak lebih terstimulus dan teraktivasi secara
kimia yang membantu untuk mengingat dan mengolah informasi dengan lebih baik. Salah
satu pendekatan pembelajaran yang mampu mengoptimalkan kerja otak yaitu Brain Based
Learning (BBL).
Menurut Jensen (2008 : 12), BBL adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak
yang didesain secara alamiah untuk belajar. Dengan kata lain, BBL merupakan konsep untuk
menciptakan pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa.
Oleh karena itu, bagaimana otak bekerja sangat dipengaruhi oleh aktivitas pembelajaran yang
sangat efektif. Hasil penelitian Nurlaila (2015), menyatakan bahwa pembelajaran matematika
dengan BBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif, serta dapat
menurunkan kecemasan matematis siswa. Sementara dalam penelitian Sofia (2014) kemampuan
komunikasi dan penalaran matematis siswa yang mendapat BBL lebih baik daripada siswa
yang mendapat pembelajaran konvensional. Siswa lebih termotivasi untuk belajar dan karakter
siswa yang mendapat BBL tergolong positif, terutama kepercayaan dirinya. Berdasarkan hasil
penelitian sebelumnya, BBL diduga berpotensi untuk meningkatkan kemampuan koneksi
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matematis dan habits of mind siswa. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji „Peningkatan
Kemampuan Koneksi Matematis dan Habits of Mind Siswa SMP Melalui Brain Based
Learning‰.

2. Kajian Pustaka
2.1 Kemampuan Koneksi Matematis
Koneksi dalam kamus bahasa Indonesia artinya yakni hubungan yang dapat memudahkan
(melancarkan) segala urusan (kegiatan). Koneksi matematis atau dalam bahasa inggris dikenal
dengan istilah „mathematical connection‰ dipopulerkan oleh NCTM, sebagai salah satu
kemampuan yang harus dikuasai siswa dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.
Mhlolo, Venkat & Schafer (2012) mengemukakan bahwa koneksi matematis didefinisikan
sebagai: 1) hubungan antara ide atau proses yang dapat digunakan untuk menghubungkan
topik dalam matematika; 2) suatu proses dalam membuat atau mengenali hubungan antara
ide-ide matematika; 3) hubungan yang dibuat antara dua atau lebih ide-ide matematika; 4)
hubungan sebab akibat diantara dua konsep matematika yang terbentuk.
Sementara Coxford (1995) mengemukakan bahwa koneksi matematis adalah kemampuan
siswa dalam : 1) mengoneksikan pengetahuan konseptual dan procedural; 2) menggunakan
matematika pada topik lain; 3) menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan; 4)
melihat matematika sebagai satu kesatuan yang terintegrasi; 5) menerapkan kemampuan
berpikir matematis dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran
lain; 6) mengetahui koneksi diantara topik-topik dalam matematika; 7) mengenal berbagai
representasi untuk konsep yang sama. NCTM (2000) menyebutkan tiga tujuan siswa memiliki
kemampuan koneksi matematis agar siswa mampu untuk : (1) mengenali dan menggunakan
koneksi antar gagasan – gagasan matematis, (2) memahami bagaimana gagasan – gagasan
matematika saling berhubungan dan berdasar pada satu sama lain untuk menghasilkan suatu
keseluruhan yang koheren (padu), (3) mengenali dan menerapkan matematika baik di dalam
maupun di luar konteks matematika.
Untuk penerapannya dalam pembelajaran, Sumarmo (2010) mengungkapkan beberapa
kegiatan yang tergolong dalam koneksi matematis antara lain: (1) mencari hubungan berbagai
representasi konsep dan prosedur, (2) memahami hubungan antar topik matematika, (3)
menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari, (4) memahami
representasi ekuivalen suatu konsep, (5) mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur
lain dalam representasi yang ekuivalen, (6) menerapkan hubungan antar topik matematika dan
antara topik matematika dengan topik di luar matematika.
Berdasarkan uraian di atas, penting bagi siswa untuk melihat, mengenali dan membuat koneksi
baik dalam matematika itu sendiri, maupun dengan kehidupan sehari-hari dan bidang studi lain.
Sehubungan dengan hal itu, maka pada pembelajaran matematika perlu adanya penekanan pada
materi-materi yang memunculkan keterkaitan dalam matematika, dengan kehidupan seharihari maupun dengan bidang studi lain. Adapun indikator kemampuan matematis yang akan
digunakan dalam penelitian ini antar lain : mencari dan memahami hubungan antar konsep
atau aturan matematika, antara konsep atau aturan matematika dengan bidang studi lain dan
antar konsep atau aturan matematika dengan aplikasi pada kehidupan nyata.
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2.2 Habits of Mind
Dalam American Heritage Dictionary, kebiasaan diartikan sebagai perilaku yang dibentuk
oleh pengulangan berkelanjutan (Miliyawati, 2014). Kebiasaan yang dilakukan secara terus
menerus akan semakin kuat dan menetap pada diri individu, karena kebiasaan tersebut
telah membudaya sehingga sulit diubah. Salah satu jenis kebiasaan yang dipandang sangat
mempengaruhi kesuksesan individu adalah kebiasaan berpikir (habits of mind). Costa dan
Kallick (2007) mendefinisikan habits of mind sebagai kecenderungan untuk berperilaku secara
cerdas atau intelektual ketika menghadapi masalah, khususnya masalah yang tidak dengan
segera diketahui solusinya.
Terdapat enam belas karakteristik dalam habits of mind (Costa & Kallick, 2001), antara lain :
1) Bertahan atau pantang menyerah. Ketika menghadapi masalah, mereka tidak mudah
menyerah. Mereka berusaha untuk menganalisa masalah, kemudian mengembangkan
sistem, struktur atau strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Ketika mereka gagal
menerapkan suatu strategi, mereka segera mencari dan menggunakan alternatif solusi
lainnya.
2) Mengatur kata hati. Individu yang dapat mengatur kata hatinya akan berpikir reflektif dan
berhati-hati, ia akan berpikir sebelum bertindak.
3) Mendengarkan pendapat orang lain dengan pengertian dan empati. Pendengar yang baik,
bukan berarti selalu setuju dengan pendapat orang lain tetapi ia mencoba memahami
pendapat orang lain dengan empati.
4) Berpikir fleksibel (luwes). Individu yang berpikir fleksibel tetap menunjukkan rasa percaya
diri, namun ia bersifat terbuka dan mampu mengubah pandangannya meski bertentangan
dengan keyakinannya.
5) Berpikir metakognitif. Individu yang berpikir metakognitif mampu merancang stategi,
merenungkan dan mengevaluasi produkvitas pemikirannya.
6) Bekerja dengan teliti dan cermat. Individu dengan karakteristik ini akan menghargai
pekerjaan orang lain, bekerja teliti, berusaha mencapai standar yang tinggi dan berusaha
memperbaiki pekerjaannya untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.
7) Bertanya dan mengajukan masalah. Individu dengan karakteristik ini ketika mengajukan
pertanyaan, ia akan meminta data pendukung lain, penjelasan atau informasi yang relevan.
8) Menerapkan pengetahuan yang lalu pada situasi baru. Individu dengan karakteristik ini
akan melakukan analogi dan berusaha mengaitkan pengetahuan dan pengalaman yang
telah lalu terhadap kasus serupa yang dihadapi.
9) Berpikir dan berkomunikasi secara jelas dan tepat. Individu dengan karakter ini akan
berhati-hati dalam berkomunikasi baik secara tertulis maupun lisan, dalam mendefinisikan
istilah, menggunakan bahasa yang tepat, nama yang benar dan menghindari generalisasi
yang berlebihan, penghilangan dan memutar balikkan informasi.
10) Mengumpulkan data melalui semua indra. Individu dengan karakteristik ini akan
memanfaatkan semua indera (penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, peraba dan
gerakan) yang tajam untuk menyerap semua informasi dari lingkungan.
11) Mencipta, berkhayal dan berinovasi. Individu dengan karakteristik ini memandang masalah
dari sudut pandang yang berbeda, memiliki motivasi intrinsik dan terbuka terhadap kritik.
12) Menanggapi dengan kekaguman dan keheranan. Individu dengan karakteristik ini
semangat dalam bekerja dan senang melakukannya.
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13) Berani bertanggungjawab dan mengambil resiko. Individu yang memiliki karakteristik ini,
tidak takut gagal, dapat menerima ketidakpastian dan memperkirakan semua resikonya.
14) Humoris. Individu yang humoris menyadari bahwa tertawa membawa pengaruh positif
pada fungsi psikologisnya. Mereka menemukan kebebasan untuk berkreasi dan merangsang
ketrampilan berpikir ke tingkat yang lebih tinggi seperti menemukan hubungan baru dan
membuat analogi.
15) Berpikir saling bergantungan. Manusia sebagai mahluk sosial, selalu berhubungan dengan
orang lain, bekerjasama dalam kelompok, berempati terhadap orang lain.
16) Belajar berkelanjutan. Individu dengan karakteristik ini, selalu bekerja keras untuk
memperbaiki dan meningkatkan diri, serta memandang masalah, situasi, tekanan, konflik
dan lingkungan sebagai kesempatan yang bernilai untuk maju.
Dalam konteks matematika, Milman dan Jacobbe (Mahmudi, 2009) mengidentifikasi enam
komponen strategi kebiasaan berpikir matematis (Mathematical Habits of Mind) sebagai
berikut: (1) mengeksplorasi ide-ide matematis, (2) merefleksi kesesuaian solusi atau strategi
pemecahan masalah, (3) mengidentifikasi apakah strategi atau pendekatan masalah yang
digunakan dapat diterapkan pada masalah lain, (4) mengidentifikasi apakah terdapat „sesuatu
yang lebih‰ dari aktivitas matematika yang telah dilakukan, (5) memformulasi pertanyaan, dan
(6) mengkonstruksi contoh.

2.3 Brain Based Learning
Brain Based Learning adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain
secara alamiah untuk belajar (Jensen,2008:12). Caine and Caine (dalam Ramakrishnan &
Annakodi, 2013) memaparkan dua belas prinsip Brain Based Learning beserta implikasinya
dalam belajar, antara lain: (1) Otak adalah prosesor parallel, yang berarti otak dapat melakukan
beberapa aktivitas sekaligus dalam satu waktu, (2) Belajar dipengaruhi oleh fisiologi, melibatkan
seluruh organ tubuh yang dipengaruhi oleh hidup dan pengalaman belajar, (3) Pencarian makna
adalah bawaan, (4) Otak membutuhkan dan secara otomatis merekam hal – hal yang menjadi
kebiasaan serentak dengan pencarian dan merespon stimulus baru, (5) Pencarian makna terjadi
dengan meniru. Otak berusaha membedakan dan memahami hal – hal yang dicontohkan dan
mengekspresikannya dalam bentuk yang unik dan kreatif, agar lebih mudah untuk dipahami,
(6) Emosi sangat mempengaruhi proses meniru. Emosi dan pemikiran saling terikat satu sama
lain dan tidak dapat dipisahkan, (7) Setiap otak secara serempak mengamati dan menciptakan
bagian – bagian dan keseluruhan pengetahuan yang didapat, (8) Belajar melibatkan perhatian
yang fokus dan persepsi yang meluas, belajar selalu melibatkan proses sadar dan proses tak
sadar, (9) Otak memiliki dua jenis memori, yaitu : spasial dan hafalan, (10) Otak mengingat
dan memahami paling baik saat kenyataan menyatu dalam memori spasial alami. Dengan kata
lain, subjek yang komplek dapat mudah dipahami saat terjadi pada pengalaman nyata, (11)
Belajar dapat berkembang dengan adanya tantangan dan terhalangi oleh ancaman, (12) Setiap
otak itu unik. Setiap otak bekerja dengan caranya sendiri.

Dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Brain Based Learning
terdapat tujuh tahap menurut Jensen (2008 : 484), antara lain :
Tahap 1 : Pra-pemaparan. Tahap ini memberikan ulasan kepada otak tentang pembelajaran baru
sebelum benar – benar menggali lebih jauh. Pra pemaparan membantu otak mengembangkan
peta konseptual yang lebih baik dan menyiapkan konsentrasi agar siap untuk belajar. Hal – hal
yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu : (1) guru memajang peta pikiran tentang materi
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yang akan dipelajari, (2) guru melakukan pendekatan dan membangun hubungan yang positif
dengan siswa, (3) siswa diminta untuk membawa air minum dan makanan ringan yang bergizi
sebagai nutrisi untuk otak, (4) guru membuat lingkungan belajar yang menarik dan mengatur
ruangan kelas sehingga siswa merasa nyaman berada di dalamnya, (5) guru menyiapkan
alat peraga atau media pembelajaran yang menarik dan dapat mendukung materi, (6) guru
mengatur waktu belajar dengan mempertimbangkan siklus dan ritme waktu dalam sehari.
Tahap 2 : Persiapan. Pada tahap ini, guru menciptakan keingintahuan dan kesenangan pada
diri siswa. Hal – hal yang dapat dilakukan pada tahap ini, yaitu: (1) siswa diberi penjelasan
awal mengenai materi yang akan dipelajari, (2) guru memberikan beberapa pertanyaan
sehingga ada kaitan antara materi yang sudah telah dipelajari siswa dengan materi yang akan
dipelajari, (3) guru mengaitkan materi dengan dunia nyata agar siswa tertarik dan termotivasi
untuk mempelajari lebih dalam, (4) guru memberikan sesuatu yang nyata, fisik, konkrit serta
melakukan eksperimen yang berkaitan dengan materi.
Tahap 3 : Inisiasi dan Akuisisi. Tahap ini, merupakan tahap penciptaan koneksi atau pada saat
neuron – neuron itu saling „berkomunikasi‰ satu sama lain. Hal-hal yang dapat dilakukan
pada tahap ini adalah: (1) guru menyajikan materi dengan bantuan komputer (misalnya dengan
menggunakan program Microsoft power point), (2) siswa dibagi dalam beberapa kelompok,
berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengerjakan tugas kelompok
Tahap 4 : Elaborasi. Pada tahap ini, memberikan kesempatan kepada otak untuk menyortir,
menyelidiki, menganalisis, menguji dan memperdalam pembelajaran. Hal – hal yang dapat
dilakukan pada tahap ini, yaitu: (1) perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya
di depan kelas, (2) siswa melakukan tanya jawab dan mengungkapkan pendapat mengenai
materi yang sedang dipelajari, (3) siswa diberi tontonan video baik yang menunjang materi
maupun yang dapat membangkitkan motivasi siswa.
Tahap 5 : Inkubasi. Tahap inkubasi menekankan pentingnya waktu istirahat dan waktu untuk
mengulang kembali. Otak tidak efektif digunakan belajar sepanjang waktu. hal – hal yang
dilakukan pada tahap ini, antara lain: (1) siswa dibiarkan untuk mendiskusikan materi yang
sedang dipelajari, (2) siswa bersama guru melakukan relaksasi dan peregangan, (3) guru
menyediakan waktu untuk mendengarkan musik, agar siswa merasa rileks.
Tahap 6 : Verifikasi dan pengecekan keyakinan. Pada tahap ini, guru mengecek apakah siswa
sudah paham dengan materi yang telah dipelajari atau belum. Siswa juga perlu tahu apakah
dirinya sudah memahami materi atau belum. Hal – hal yang dapat dilakukan pada tahap
ini adalah: (1) siswa diminta untuk menyampaikan atau mendemonstrasikan sesuatu yang
berkaitan dengan materi yang telah dipelajari di depan teman – temannya, (2) siswa didorong
untuk bertanya dan mengevaluasi diri, (3) siswa menulis tentang apa yang telah mereka pelajari
dalam bentuk laporan individu atau kelompok, (4) siswa diminta untuk memberikan pendapat
mengenai pembelajaran yang telah berlangsung dan masukan untuk pembelajaran selanjutnya,
(5) guru mengadakan kuis secara verbal atau tertulis.
Tahap 7 : Perayaan dan Integrasi. Tahap ini menanamkan semua arti penting dari kecintaan
terhadap belajar. Pada tahap ini sebaiknya dibuat suasana yang mengasikkan, ceria dan
menyenangkan. Hal – hal yang dapat dilakukan pada tahap ini, antara lain: (1) siswa bersama
dengan guru bersulang air minum, bersorak atau tos lima jari sebagai bentuk perayaan terhadap
pembelajaran yang baru saja dilakukan, (2) siswa diberi penghargaan, (3) siswa diberitahu
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mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
Otak sebagai pusat sistem saraf, berarti seluruh tingkah laku manusia dikendalikan oleh
otak, termasuk didalamnya berpikir, mengingat, berimajinasi dan sebagainya. Terdapat tiga
karakteristik dalam implementasi BBL (SapaÊat, 2009), antara lain : 1) menciptakan lingkungan
belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa; 2) menciptakan lingkungan pembelajaran
yang menyenangkan; 3) menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi
siswa.
Melalui tahap inisiasi dan akuisisi, yaitu tahap disaat neuron-neuron saling „berkomunikasi‰
satu dengan lainnya dapat memungkinkan terciptanya koneksi dalam pembelajaran matematika.
Semakin terhubungnya jaringan-jaringan tersebut, maka akan semakin merangsang
kemampuan berpikir siswa, yang pada akhirnya akan semakin besar pula pemaknaan siswa
dalam pembelajaran. Hal ini menjadi dasar bahwa BBL berpotensi untuk meningkatkan
kemampuan koneksi matematis siswa. Sementara lingkungan belajar yang rendah ancaman
dan tinggi tantangan diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mampu
menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan positif sehingga mampu membentuk habits of mind
secara sempurna.

3. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, Brain Based Learning secara teoritik dapat digunakan sebagai
alternatif pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis
dan habits of mind siswa.
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ANALISIS HAMBATAN-HAMBATAN BELAJAR SISWA
SMP PADA PENGKONSTRUKSIAN SIFAT-SIFAT
KUBUS: SEBUAH LESSON STUDY
Nurmuludin1)
1)

Departemen Pendidikan Matematika, UPI , Bandung; aaudin09@student.upi.edu

Dalam proses pengkonstruksian pengetahuan baru, seorang
anak sangat dipengaruhi oleh skema yang sudah ada. Karena skema ini
tidak selalu cocok dengan pengetahuan yang baru, di mana hal ini akan
menjadi hambatan anak dalam belajar. Secara khusus hambatan ini
disebut hambatan kognitif (cognitive obstacle) atau lebih dikenal dengan
hambatan epistimologi (epistimological obstacle). Salah satu cara yang
dapat ditempuh oleh seorang guru untuk mengetahui hambatan-hambatan
belajar siswa adalah dengan melakukan Lesson Study. Di dalam Lesson
Study, guru melaksanakan desain siklus penemuan kolaboratif “plan-dosee” untuk meningkatkan pembelajaran di kelas.Tujuan dari pelaksanaan
Lesson Study adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang
bagaimana siswa belajar. Dalam observasi ini ditentukan materi geometri
yang akan dikonstruksi siswa adalah tentang sifat-sifat kubus. Media yang
digunakan dalam upaya mengkonstruksi sifat-sifat kubus adalah kerangka
kubus dari bahan sedotan dan bangun kubus dari karton.Siswa juga dibantu
dengan sebuah bahan ajar dan sebelumnya siswa ditampilkan video untuk
mengenalkan masalah kubus dan juga pengetahuan tentang unsur-unsur
kubus.Dari hasil observasi ditemukan bahwa hambatan-hambatan belajar
yang dialami siswa antara lain, kesalahan siswa membedakan antara sisi
persegi dan rusuk kubus, kesalahan siswa membedakan diagonal ruang dan
diagonal bidang, kesalahan siswa mengidentifikasi bentuk bidang diagonal
sebagai jajar genjang atau persegi, kesalahan siswa dalam mengidentifikasi
sisi kubus, dan kesalahan siswa dalam mengungkapkan alasan bidang sisi
kubus memiliki ukuran yang sama.

Abstrak.

Kata Kunci. Hambatan kognitif, Hambatan Epistimologi, Sifat-sifat Kubus, Lesson Study

1. Pengantar
Belajar dapat dipandang sebagai sebuah proses yang dilakukan menuju perubahan tingkah
laku. Cronchbach (Djamarah dan Bahri, 1999) mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu
aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jika
seseorang belajar, maka sesungguhnya ia sedang melakukan proses untuk mengubah tingkah
lakunya sendiri. Perubahan tingkah laku yang terjadi pada setiap orang adalah hasil dari
proses belajar. Jika kita melihat seorang bayi, mulai dari hanya bisa merangkak kemudian
berdiri dan pada akhirnya bisa berjalan, maka perubahan tingkah laku ini merupakan hasil dari
belajar sang bayi. Atau pada saat bayi pada awalnya hanya bisa menangis, kemudian mulai
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menyebutkan satu huruf sampai akhirnya bisa menyebutkan satu kalimat, maka perubahan ini
adalah hasil belajar.Atau pada saat anak baru mengenal satu huruf, kemudian seluruh huruf,
sampai akhirnya bisa membaca satu kalimat, maka perubahan ini adalah hasil belajar.
Perubahan ini terjadi seiring dengan bertambahnya pengalaman seseorang. Seperti pengalaman
berdiri, pengalaman berjalan, pengalaman bicara, pengalaman membaca, pengelaman
berhitung, dan pengalaman lain sehingga mendukung terjadinya perubahan tingkah laku
mereka. Sebaliknya jika seseorang tidak punya pengalaman, maka dia sebenarnya tidak belajar,
dan lebih jauh lagi tingkah lakunya tidak akan berubah. Sampai akhirnya kita mengambil
kesimpulan jika seseorang mengalami perubahan tingkah laku, maka ia telah belajar. Apakah
bisa disimpulkan sebaliknya, di mana jika seseorang belajar maka akan terjadi perubahan
tingkah laku? Seharusnya, hal ini berlaku, namun kembali lagi bahwa, belajar yang mengubah
tingkah laku harus lah melalui sebuah pengalaman, artinya anak harus mengalaminya sendiri,
karena dengan mengalami sendiri, hasil belajar akan lebih kuat tertanam dalam diri anak
sebagai skema.
Tingkah laku dalam hal ini menyangkut suatu hal yang sangat luas.Tingkah laku tidak hanya
mencakup hal yang terlihat oleh mata, seperti menulis, membaca, membuat sesuatu ataupun
berlari, namun juga mencakup hal yang tidak terlihat oleh mata seperti memikirkan sesuatu.
Oleh karena itulah kemudian berkembang bahwa proses belajar mencakup tiga aspek yaitu
psikomotor, afektif, dan kognitif (Djamarah dan Bahri, 1999). Aspek psikomotor meliputi
aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot dan fungsi psikis, aspek
afektif meliputi aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan terhadap
moral dan sebagainya, sedangkan aspek kognitif meliputi aspek intelektual atau secara logis
yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar (Bloom, 1956). Dengan demikian belajar tidak
hanya dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang terlihat oleh mata, bahkan mencakup
perubahan yang terjadi di dalam pikiran siswa. Proses bagaimana seorang anak menerima
pengetahuan dan apa yang terjadi di dalam pikiran anak termasuk perubahan-perubahan yang
terjadi di dalam pikiran menjadi bahasan yang penting dalam perkembangan belajar kognitif.
Sehingga kita tidak bisa mengatakan seseorang yang terlihat tidak mengalami perubahan
tingkah laku berarti dia tidak belajar. Belum tentu, karena dimungkinkan perubahan itu hanya
mencakup ranah kognitif di mana perubahan hanya terjadi pada bagaimana cara siswa berpikir
yang merupakan ranah yang sangat sulit dinilai secara kasat mata.
Seorang anak akan melakukan dua buah adaptasi kognitif sebelum akhirnya dapat memahami
sebuah pengetahuan baru, yaitu asimilasi dan akomodasi. Sebuah pengetahuan baru jika
dipandang secara utuh tidak semuanya dapat diterima dalam pikiran anak. Skema atau
pengetahuan awal siswa akan mengalami konflik kognitif terlebih dahulu, di mana pengetahuan
baru sebagian yang cocok akan diasimilasi dan yang tidak cocok akan diakomodasi sehingga
terjadi keseimbangan (equilibrium) yang akan membawa anak pada pemahaman baru. Dalam
proses pengkonstruksian pengetahuan baru ini, seorang anak sangat dipengaruhi oleh skema
yang sudah ada. Karena skema ini tidak selalu cocok dengan pengetahuan yang baru, di
mana hal ini akan menjadi hambatan anak dalam belajar. Secara khusus hambatan ini disebut
hambatan kognitif (cognitive obstacle) atau lebih dikenal dengan hambatan epistimologi
(epistimological obstacle).
Bagaimana cara siswa memahami pengetahuan baru merupakan hal yang unik. Dalam hal ini,
setiap siswa memiliki caranya masing-masing disesuaikan pengalaman yang sudah terbangun
dan terstruktur di dalam pikiran siswa. Untuk itu guru juga memerlukan cara yang beragam
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untuk mengakomodasi kebutuhan siswa dalam memahami sesuatu. Guru sering mengalami
kesulitan untuk mengatasi kebutuhan siswa yang unik ini. Pengetahuan tentang hambatanhambatan belajar siswa harus dipahami oleh setiap guru.Hal ini bukanlah pekerjaan mudah,
karena memerlukan suatu observasi yang mendalam. Dengan mengetahui hambatan belajar
siswanya, berarti guru sudah melalui tahapan bagaimana mendesain pembelajaran yang
berkualitas.
Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh seorang guru untuk mengetahui hambatan-hambatan
belajar siswa adalah dengan melakukan Lesson Study (LS). Observasi-observasi terhadap
proses belajar siswa dalam LS sangat diperlukan untuk mengetahui hambatan belajar siswa.
Dalam materi sifat-sifat kubus yang disajikan dengan pembelajaran berbasis masalah menuntut
siswa untuk mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang kubus. Dengan observasi
ini maka akan diketahui hambatan-hambatan belajar siswa dalam pengkonstruksian sifat-sifat
kubus.

2. Kerangka Teoritis
2.1 Lesson Study
Sejatinya, Lesson Study (LS) merupakan kegiatan pengembangan profesi keguruan yang
di selenggarakan di Jepang.Kegiatan ini merupakan upaya pengkajian (study) dari sebuah
pembelajaran (lesson). LS melibatkan sekelompok guru yang bekerja bersama-sama dalam
satu pembelajaran, mengelaborasi tujuan pembelajaran, menginvestigasi cara berpikir siswa
dan kesulitan-kesulitan materi khusus, serta menyelidiki perbedaan pandangan dan tugas
siswa (NRC, 2001). Para guru peserta LS dapat mencermati perencanaan (plan) yang dibuat
guru, mengamati bagaimana siswa belajar (do) memahami materi yang sedang dikaji termasuk
gambaran siswa yang tidak belajar dan bagaimana siswa mengatasi kesulitan belajar.
Selain itu yang tidak kalah penting dalam LS adalah tahap refleksi (see). Turmudi dan
Ratnaningsih (2012) mengungkapkan bahwa komponen refleksi adalah pengungkapan
kembali hasil pengamatan dan merupakan komponen penting dalam proses berpikir. Dengan
merefleksikan, maka para guru sebenarnya sedang berpikir dengan cara berpikir siswa. Mereka
akan mengetahui bagaimana siswa berpikir jika mereka bisa merefleksikan bagaimana jika
mereka berposisi sebagai siswa yang sedang berpikir. Sehingga dengan cara merefleksikan
maka para guru akan dapat menemukan gagasan yang mampu mengatasi hambatan belajar
siswa pembelajaran berikutnya sehingga kualitas pembelajaran akan meningkat, dan guru
semakin profesional.

2.2 Learning Obstacle
Setiap siswa memiliki karakter yang unik.Mereka memahami sesuatu selalu berdasarkan
pemahaman konsep awal yang telah terbentuk sebelumnya. Sehingga cara mereka berpikir
pun berbeda-beda menyesuaikan konsep awal yang mereka pahami. Saat mereka memaknai
pengetahuan baru, mereka akan mengungkapkannya dengan pandangan yang berbeda-beda.
Konsep awal ini tidak selamanya membantu mereka memahami pengetahuan baru tersebut.
Adakalanya, saat mereka diberikan pengetahuan baru, mereka memaknainya dengan cara
yang berbeda dari konsepnya, dikarenakan ada pengaruh perbedaan konteks antara konsep
awal siswa dengan konsep pengetahuan baru. Bagi siswa ini bukan hal yang salah, sehingga
apabila guru tidak mendeteksi persepsi siswa ini sejak dini, maka akan terbangun konsep baru
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yang keliru pada diri siswa. Guru biasanya menganggap siswa tersebut kesulitan memahami
atau salah memaknai. Sebenarnya bukan kesulitan atau kesalahan, namun lebih kepada
kesenjangan antara konsep awal dan konsep baru. Sehingga tampak mereka mengungkapkan
kembali konsep baru dengan cara yang keliru. Situasi ini yang disebut dengan hambatan
belajar (learning obstacle).
Brousseau (2002) mengklasifikasikan hambatan belajar menjadi 3 (tiga) macam, yaitu
hambatan genetis, didaktis, dan epistimologis.Hambatan genetis merupakan hambatan yang
muncul akibat kesiapan fisik dan mental siswa saat belajar. Contoh hambatan genetis misalnya
sakit, di mana tentu saja kondisi daya tahan tubuh yang menurun akan menghambat siswa dalam
memahami pengetahuan baru. Hambatan didaktis merupakan hambatan yang muncul akibat
kesiapan guru dalam mengajar. Perencanaan guru dalam menyajikan pembelajaran sangat
menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran, jika guru tidak menyiapkan pembelajaran
dengan baik, maka hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan siswa dalam memaknai
pengetahuan yang disampaikan guru.Hambatan epistimologis merupakan hambatan yang
muncul akibat pengetahuan awal siswa yang memiliki konteks terbatas.Pengetahuan awal atau
konsep awal yang sudah terbentuk dalam diri siswa, jika tidak diakomodasi dengan baik, tidak
diberi intervensi atau bantuan agar memahami konteks yang baru, memungkinkan terbentuknya
konsep baru yang tidak sesuai. Hal ini jelas akan menghambat siswa memperoleh pemahaman
terhadap pengetahuan baru.
Bishop dkk (2014) mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada intinya hambatan epistimologi
adalah pengetahuan yang sangat berguna dalam pemecahan sebuah masalah tertentu, namun
jika diterapkan dalam sebuah masalah atau konteks yang baru, pengetahuan tersebut masih
kurang dan berujung pada sebuah kontradiksi. Sebagai contoh, jika seorang anak telah
membuat sebuah generalisasi terhadap bilangan asli, bahwa hasil perkalian dua bilangan akan
menghasilkan bilangan yang lebih besar. Pengetahuan ini akan sangat berguna dalam pemecahan
masalah bilangan asli. Ide ini akan sangat menjadi hambatan jika siswa menghadapi sebuah
masalah menentukan nilai x jika diketahui 4* x = 3. Hambatan kognitif seperti ini secara
kritis mengambil peranan yang sangat penting dalam proses belajar siswa. Karena siswa harus
mampu melakukan akomodasi atau penyesuaian terhadap skema yang mereka miliki sehingga
dapat memahami permasalahan secara lebih baik. Sehingga diperlukan sebuah cara atau
metode untuk mengetahui hambatan-hambatan belajar yang dialami anak saat mengkonstruksi
sebuah penegtahuan baru.

2.3 Sifat-sifat Kubus
Sebuah bangun ruang disebut kubus apabila memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
a.

Memiliki 6 (enam) sisi yang berbentuk persegi dengan ukuran luas yang sama

b. Memiliki 12 (dua belas) rusuk dengan ukuran panjang yang sama
c.

Memiliki 12 (dua belas) diagonal sisi dengan ukuran panjang yang sama
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Gambar 1. Kubus ABCD.EFGH
a.

Memiliki 4 (empat) diagonal ruang dengan ukuran panjang yang sama

b. Memiliki 6 (enam) bidang diagonal berbentuk persegi panjang dengan ukuran luas yang
sama
c.

Memiliki 8 (delapan) titik sudut

3. Subjek dan Metode Penelitian
3.1 Subjek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 5 Lembang pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015.
Penelitian ini melibatkan 28 siswa kelas 8B, dan 30 orang guru yang berkolaborasi dan terdiri
dari 1 orang sebagai guru model, 18 mahasiswa S2 UPI Bandung, 3 orang dosen pembimbing
dan 8orang guru SMPN 5 Lembang.

3.2 Metode Penelitian
Teknik pengambilan data pada penelitian kualitatif ini menggunakan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Proses penelitian dilakukan menggunakan siklus kolaborasi
„plan-do-see‰ dalam bentuk kegiatan Lesson Study. Pada tahap plan, tim guru dari SMP
dari berbagai daerah di Indonesia berjumlah 19 orang yang sedang menempuh studi S2 di
UPI Bandung, termasuk di dalam nya penulis sebagai koordinator, melakukan identifikasi
permasalahan yang terjadi di sekolah. Salah satu anggota tim yang mengajar di SMPN 5
Lembang, terpilih sebagai tempat tim guru melakukan kegiatan LS. Setelah disampaikan
paparan kondisi siswa, kemudian tim memilih materi kubus dengan model pembelajaran
berbasis masalah untuk dijadikan desain pembelajaran. Tim menyusun RPP, HLT, LKS,
Media Pembelajaran berupa film kartun menggunakan macromedia, serta alat peraga.Setelah
desain pembelajaran berhasil disusun, tim melakukan ujicoba terlebih dahulu dengan memilih
satu anggota sebagai guru model, sebagian sebagai siswa dan sebagian lagi sebagai observer.
Banyak hal yang harus diperhatikan terkait desain pembelajaran yang disusun, seperti LKS,
media kartun, serta alat peraga yang digunakan, semuanya dikonsultasikan dengan dosen
pembimbing.
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Gambar 2.Tahapan Lesson Study
Setelah dilakukan perbaikan terhadap rencana pembelajaran, tim sampai pada tahap „do‰ yang
biasa disebut sebagai ‰open lesson‰ yaitu menerapkan hasil penyusunan desain pembelajaran
pada siswa di kelas. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok, demikian juga para observer dibagi
menjadi 7 kelompok dan fokus melakukan pengamatan terhadap proses belajar yang terjadi
selama di kelas pada kelompok tersebut. Ada 3 (tiga) pertanyaan mendasar dalam observasi ini,
yaitu (1) Bagaimana siswa belajar? (2) Adakah siswa yang tidak belajar? dan (3) Bagaimana
siswa mengatasi kesulitan belajar? Ketiga pertanyaan tersebut bisa berkembang seiring kondisi
siswa selama pembelajaran. Guru memperhatikan apa saja yang terjadi termasuk percakapan
yang terjadi selama diskusi dan perubahan mimik wajah siswa selama pembelajaran. Dan tidak
menutup kemungkinan observer juga bisa menyampaikan sebuah pertanyaan terhadap siswa
untuk memperkuat hasil observasinya.Namun dalam hal ini, observer tidak diperbolehkan
memberikan bantuan apapun kepada siswa.
Setelah open lesson selesai, tim guru melakukan tahap terakhir yaitu „see‰. Pada tahap ini
semua tim melakukan refleksi dengan mengungkapkan kembali hasil observasinya. Diskusi
tim diawali dengan pemaparan guru model terkait pembelajaran yang sudah dilakukan.
Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil observasi dari masing-masing kelompok
observer dan diakhiri oleh rekomendasi dosen pembimbing. Data pelaksanaan pembelajaran
berupa hasil pekerjaan siswa dan hasil refleksi berupa catatan dan rekaman hasil pembelajaran
serta interpretasi dari para pengamat untuk selanjutnya dianalisis bersama dan disimpulkan
untuk mendapatkan rekomendasi dari dosen dan para stakeholder yang menyelenggarakan
pembelajaran dan menggunakan hasil LS ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan
pengembangan profesionalisme guru.

4. Pembahasan
Data hasil pengamatan terhadap LKS memperlihatkan sebagian besar siswa sudah bisa
memahami apa yang dikehendaki di dalam LKS. Namun demikian, ada proses yang sangat
penting sebelum akhirnya mereka menemukan jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan
dengan LKS. Mereka memerlukan eksplorasi dan diskusi yang cukup serius dengan sesama
anggota kelompok. Dan hal ini lah yang menjadi perhatian penulis untuk dianalisis. Di mana
di dalam proses belajar siswa dalam memahami sifat-sifat kubus, siswa mengalami hambatanhambatan belajar sampai akhirnya mereka dengan bantuan LKS, alat peraga dan diskusi
bersama teman mampu mengatasi hambatan tersebut sehingga menemukan konsep yang
diharapkan.
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Gambar 3.LKS untuk Sisi dan Rusuk Kubus
Perhatikan permasalahan yang disajikan dalam tugas-tugas siswa pada LKS serta hasil analisis
pengamatan agar bisa mengetahui hambatan belajar yang terjadi selama siswa memahami
sifat-sifat kubus.
Pada proses menjawab tugas-tugas dalam LKS, siswa melakukan penyelidikan menggunakan
2 alat peraga yaitu bangun kubus terbuat dari karton dan kerangka kubus terbuat dari sedotan.
Pertanyaan-pertanyaan yang disajikan merupakan intervensi atau bantuan yang mendukung
scafolding terhadap siswa untuk mengambil kesimpulan terhadap hasil pengamatan.Secara
keseluruhan, tugas yang diberikan untuk mengungkap berapa banyak dan bagaimana bentuk
dari unsur-unsur kubus. Dan kesimpulan pada sifat tiap-tiap unsur kubus merupakan intervensi
untuk kesimpulan akhir.
A. Bidang Sisi Kubus
Pada pengkonstruksian sifat-sifat dari bidang sisi kubus, siswa diharapkan mampu
mengidentifikasi jumlah, bentuk dan perbandingan ukuran luas bidang sisi kubus.Hasil
pengamatan selama penyelidikan didapatkan beberapa hambatan belajar siswa yaitu siswa
menganggap sisi kubus sebagai sisi persegi. Siswa menghitung sisi kubus dengan menghitung
rusuk kubus. Hal ini merupakan hambatan belajar epistimologi, yang di mana siswa memaknai
kata „sisi‰ sebagai garis tepi bangun datar. Seperti halnya mereka menyebut sisi persegi, dan
seperti itulah mereka memaknai sisi kubus sebagai rusuk kubus. Ketika siswa mulai salah
memaknai sisi kubus, maka bisa dipastikan keliru dalam menjawab pertanyaan selanjutnya,
seperti bentuk dan ukuran luasnya. Dalam hal ini konsep awal siswa tentang sisi pada konteks
dimensi dua sebagai sebuah garis yang digunakan juga pada konteks dimensi tiga.Sehingga
hal ini menghambat siswa memaknai sisi pada bangun ruang sebagai sebuah bidang.
Siswa yang berhasil memaknai sisi kubus juga tidak luput dari kesalahan dalam menghitung
jumlah sisi kubus. Mereka menganggap hanya ada 5 (lima) sisi pada kubus. Hal ini disebabkan
karena saat bereksplorasi menggunakan alat peraga, mereka meletakkan bangun kubus di atas
meja.Kondisi ini membuat sisi alas kubus tidak tampak dari pandangan siswa.sehingga sisi
alas tidak dihitung sebagai sisi kubus oleh siswa.
Selain itu, mereka juga belum bisa menjelaskan alasan luas sisi kubus memiliki ukuran yang
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sama secara tepat. Hal ini disebabkan karena mereka belum terbiasa mengungkapkan alasan
suatu kejadian dan menganalisis hasil suatu pengamatan. Atau bisa jadi karena mereka belum
memahami konsepnya, sehingga kesulitan menjelaskan bagaimana perbandingan luas dua
bangun datar yang sama. Menurut mereka dua bangun datar yang bentuk dan ukurannya
sama jika ditumpuk maka sudutnya akan sama atau berimpit. Sehingga alasan yang mereka
ungkapkan adalah karena dua bangun tersebut memiliki ukuran sudut yang sama. Konsep ini
tidak salah, namun belum cukup dijadikan sebagai alasan tersebut.

(a)

(b)

Gambar 4.Aktivitas pengkonstruksian sifat-sifat kubus, (a) sisi kubus, (b) rusuk kubus
B. Rusuk Kubus
Sampai pada tahap ini, beberapa kelompok mulai merasa bimbang.Kebimbangan terjadi
karena pemaknaan sisi kubus sebagai rusuk kubus.Sehingga saat mereka menghitung rusuk
kubus, mereka merasa seperti menghitung sisi kubus.Oleh karena itu, mereka kemudian
mengkonstruksi kembali sifat-sifat sisi kubus dan memperbaiki jawaban pada LKS mereka.
Pada tahap ini tampak bahwa semua siswa menyepakati bahwa sisi kubus berbentuk persegi
dan bukan rusuk kubus yang berbentuk ruas garis.
C. Titik Sudut Kubus
Dalam menghitung banyaknya titik sudut kubus, siswa tidak mengalami kesulitan yang
berarti.Seluruh siswa mampu menemukan jumlah titik sudut kubus dengan benar.Mereka
mengidentifikasi ada 8 (delapan) titik sudut kubus.
D. Diagonal Bidang Sisi Kubus
Diagonal bidang sisi kubus merupakan diagonal yang berada pada bidang sisi kubus.Beberapa
kelompok menyatakan bahwa banyaknya diagonal bidang kubus ada dua dan menganggap
bahwa diagonal bidang sebagai diagonal ruang.Hal ini terjadi karena siswa menganggap
kubus sebagai sebuah bidang.Sehingga diagonal yang ada pada ruang kubus dianggap sebagai
diagonal bidang.Dan banyaknya hanya ada dua, hal ini karena keterbatasan contoh yang
diberikan guru.
E. Diagonal Ruang Kubus
Seperti halnya diagonal bidang, siswa memaknai diagonal ruang terbalik sebagai diagonal
bidang.Hal ini terjadi ketika siswa memaknai sisi kubus sebagai sebuah ruang. Maka diagonal
yang ada pada sisi kubus pun dimaknai sebagai diagonal ruang. Banyaknya diagonal ruang
pun hanya ada dua.Hal ini terjadi karena keterbatasan contoh yang diberikan guru, serta siswa
memandang hanya pada satu sisi kubus.
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F.

Bidang Diagonal Kubus

Bidang diagonal merupakan bidang yang membagi kubus menjadi dua bagian sama besar secara
diagonal. Siswa tampak sangat kesulitan mengidentifikasi bentuk bidang diagonal kubus.Dari
hasil pengamatan diperoleh bahwa siswa memaknai bentuk bidang diagonal sebagai bentuk
jajar genjang, segitiga dan menyilang. Bentuk jajargenjang diperoleh siswa berdasarkan
penampakan bidang diagonal kubus pada gambar dimensi dua.Tidak salah menyatakan bentuk
persegi panjang sebagai bentuk jajargenjang, namun diperlukan wawancara lebih mendalam
lagi untuk membuktikan pemahaman siswa bahwa persegipanjang adalah bentuk khusus
dari jajargenjang. Untuk bentuk segitiga atau menyilang, siswa memandang bahwa bidang
diagonal kubus terbentuk dari dua diagonal pada bidang sisi kubus. Dua diagonal pada bidang
sisi kubus jika digambarkan akan seperti tanda silang, dan akan membentuk bangun seperti
segitiga.

Gambar 6.LKS untuk kesimpulan sifat-sifat kubus
G. Kesimpulan akhir
Pada bagian kesimpulan akhir ini, siswa diharapkan sudah mampu mengkonstruksi sifatsifat kubus berdasarkan temuan sifat-sifat yang diperoleh pada unsur-unsur kubus.Dari hasil
pengamatan, kesimpulan yang berisi sifat-sifat kubus ini, sangat bergantung dari hasil temuan
siswa sebelumnya. Jika hasil temuan sebelumnya siswa tidak sesuai, maka kesimpulan yang
diperoleh juga tidak sesuai.
Dari hasil refleksi, menunjukkan perhatian yang cukup serius pada bahasan pemaknaan sisi
kubus sebagai sisi pada bangun datar. Hal ini merupakan hambatan yang perlu diantisipasi
oleh guru, bahwa prasyarat terhadap konsep segiempat atau bangun datar lainnya sangat
dibutuhkan untuk membangun konsep bangun ruang.

5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan penelitian ini diperoleh bahwa hambatan-hambatan belajar yang dialami siswa
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dalam pengkonstruksian sifat-sifat kubus antara lain:
a.

Pemaknaan sisi kubus sebagai rusuk kubus

b. Pemaknaan diagonal ruang sebagai diagonal bidang dan sebaliknya
c.

Pemaknaan bentuk bidang diagonal sebagai bentuk jajargenjang dan segitiga

d. Pemaknaan sisi alas kubus bukan bagian dari sisi kubus
e.

Pemaknaan alasan terhadap kesamaan ukuran luas pada sisi kubus

Saran dan rekomendasi untuk pembelajaran sifat-sifat kubus berdasarkan hasil refleksi antara
lain:
a.

Penanaman konsep bangun datar segiempat sangat penting sebelum masuk ke materi
kubus agar tidak menimbulkan hambatan dalam memahami sifat-sifat kubus

b. Selain dengan bantuan alat peraga, LKS juga perlu menampilkan gambar dimensi dua dari
kubus agar siswa juga bisa mengkonstruksi kubus dalam dimensi dua
c.

LKS agar diberi ruang untuk mengeksplor penyelidikan siswa lebih dalam. Selain
menyebutkan jumlah sisi kubus, siswa juga diminta untuk menyebutkan yang mana saja
sisi kubus yang dimaksud.

6. Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
a.

Dr. Turmudi, M.Sc., M.Ed. Ph.D, selaku dosen pembimbing Lesson Study

b. Ummi Fadlun Munfaiqoh, selaku istri penulis yang telah memberikan support tak
berhingga
c.

Rekan-rekan MABEST (Mahasiswa Matematika Beasiswa S2 P2TK) UPI 2014 yang
tiada hentinya bekerja bersama-sama membangun pendidikan matematika Indonesia

Daftar Pustaka
Bishop JP., Lamb LL., Phillip RA., Whitacre I., Schappelle BP., dan Lewis ML., 2014.Obstacles
and Affordances for Integer Reasoning: An Analysis of Children’s Thinking and the History of
Mathemathics. Journal for Research in Mathematics Education Vol. 45 No. 1, hal. 19-61
Bloom, B.S., 1956. Taxonomy of Educational Objectives. Vol. 1: Cognitive Domain. New York: Mc Kay
Brousseau, G., 2002. Theory of Didactical Situations in Mathematics (N. Balacheff, M. Cooper, R.
Sutherland, & V. Warfield, Eds and Trans.). New York: Kluwer Academic Publisher
Djamarah dan Bahri, 1999. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta
National Research Council, 2001. Adding It Up: Helping Children Learn Mathemathics. (Editor: J.
Kilpatrick, J. Swafford, & B. Findell). Washington DC: National Academy Press.
NCTM, 2000. Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM Inc
Turmudi, dan Ratnaningsih, 2012. Tarif Taxi dan Biaya Fotocopy untuk Pengenalan Konsep Fungsi
Linear di SMPN 12 Bandung: Lesson Study. Proceeding: KNM XVI. Hal. 1159-1170

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

571

MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA
PADA MATERI BARISAN DAN DERET BILANGAN
UNTUK SISWA SMK PRATIWI PRABUMULIH
MELALUI PERMAINAN ULAR NAGA
Pramitha Sari
STKIP Muhammadiyah Pagaralam, Jl. Komisaris Besar H. Umar No. 1123, kota Pagaralam;
saripramitha88@gmail.com
Abstrak. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memaparkan hasil peningkatan pemahaman
konsep matematika siswa SMK Pratiwi Prabumulih pada materi barisan dan deret melalui
permainan ular naga. Permainan ular naga menjadi konteks awal dari pembelajaran
yang digunakan pada materi barisan dan deret. Hal ini didukung untuk melakukan
pembenahan pada proses evaluasi hasil belajar yang berupa pembahasan soal-soal
yang memfokuskan pada kemampuan pemahaman konsep matematika. Pokok bahasan
barisan dan deret bilangan merupakan salah satu pokok bahasan matematika SMK yang
memiliki peranan penting yang berhubungan dengan pembelajaran lain. Salah satu tujuan
pembelajaran pokok bahasan barisan bilangan adalah siswa dapat menyelesaikan soalsoal sistem barisan bilangan yang berkaitan dengan pemecahan masalah matematika.
Banyak siswa yang masih kesulitan dalam memahami materi barisan dan deret bilangan
maupun menentukan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Subjek
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI TKR 3 SMK Pratiwi Prabumulih. Teknik yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dalam setiap kegiatan
berdasarkan indikator pemahaman konsep, wawancara, penilaian terhadap lembar kerja
siswa, dokumentasi berupa foto dan video, serta tes tertulis. Terlihat adanya peningkatan
pada setiap indikator yang dinilai, yaitu: indikator dalam kemampuan menyatakan ulang
sebesar 34,37%, kemampuan mengklarifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai
dengan konsep sebesar 53,12%, kemampuan memberikan contoh dan bukan contoh
sebesar 56,25%, kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi
matematika sebesar 65,62%, kemampuan mengembangkan syarat perlu dan syarat
cukup dari suatu konsep sebesar 45,62%, kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan
memilih prosedur tertentu sebesar 35,16%, dan kemampuan mengklasifikasikan konsep/
algoritma ke pemecahan masalah sebesar 40,62%.
Kata Kunci. Pemahaman konsep, Barisan dan Deret, Permainan Ular Naga

1. Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada semua peserta didik
mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi untuk membekali peserta didik dengan
kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama
(Rahayu, 2008). Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat memenuhi tujuan dari
pendidikan matematika yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pendidikan matematika
(Gravemeijer, 2007) yaitu: (a) prasyarat untuk pendidikan selanjutnya; (b) kebutuhan praktis
dalam kehidupan sehari-hari; (c) berfikir matematika; dan (d) mengembangkan nilai-nilai
kultur: pembelajaran yang demokrasi, keindahan matematika dan apresiasi peran matematika
dalam masyarakat.
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Barisan dan deret aritmatika merupakan salah satu cabang dalam bidang ilmu matematika yang
mempelajari tentang bilangan. Dalam sejarah Matematikawan besar (Prince of Mathematics)
Carl Friedrich Gauss (1777-1855) diusianya masih 10 tahun yang telah mampu menghitung
jumlah 100 bilangan asli pertama dalam beberapa detik yang merupakan suku-suku berurutan
dalam barisan aritmetika (Purcell, 2003). Pembelajaran barisan aritmatika sebaiknya
menggunakan topik-topik sejarah, pengajaran pemecahan masalah, penemuan terbimbing
serta dengan alat peraga (Sobel, Max.A & Evan M. Maletsky, 2008). Menurut Quinn.R (2005)
pembelajaran barisan aritmatika melalui eksplorasi pola sederhana, siswa mengkonstruks
sendiri memungkinkan untuk membangun pemahaman konseptual lebih baik.
Pokok bahasan barisan dan deret bilangan merupakan salah satu pokok bahasan matematika
SMK yang memiliki peranan penting yang berhubungan dengan pembelajaran lain. Sehingga
siswa diharapkan dapat menemukan kembali pengertian barisan dan deret aritmatika. Namun
kenyataan yang terjadi pada siswa adanya miskonsepsi (kesalahan konseptual) mengenai
barisan dan deret mendefinisikan beda atau selisih secara umum dalam urutan menurun sebagai
angka positif (Education.W, 2012). Padahal topik matematika ini banyak penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari maupun diberbagai bidang ilmu pengetahuan. Konsep barisan juga
banyak kaitannya dalam mempelajari materi matematika lanjutan, misalnya limit fungsi aljabar.
Bahkan menurut Ferrara, et al dalam Nurdin, L (2011: 2) konsep barisan dapat digunakan untuk
membantu menemukan pola, membentuk hipotesis, mengembangkan kemampuan berpikir
kritis, dan membuktikan suatu konjektur matematika. Mengingat pentingnya topik barisan,
maka konsep barisan perlu dipahami secara benar oleh siswa. Selain itu, pembelajaran yang
dilakukan masih bersifat konvesional dan guru kurang menggali kemampuan pemahaman
konsep siswa terhadap materi.
Untuk itu, perlu diupayakan suatu cara untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal,
dalam pasal 1(1) UU Sisdiknas No. 20/2003 disebutkan bahwa „Pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara‰. Hal ini menyiratkan pengertian bahwa semua pihak
yang terkait dalam usaha memajukan pendidikan di republik ini harus mengupayakannya
sebaik mungkin agar mencapai hasil yang maksimal.
UU Sisdiknas No.20/2003 mengisyaratkan bahwa proses pembelajaran haruslah menempatkan
siswa sebagai pusat perhatian, ini yang dimaksud dengan proses pembelajaran berbasis siswa
(Student Centre Learning). Pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah pembelajaran di
mana guru menjadi fasilitator kepada siswa, sehingga terjadi komunikasi dua arah antara guru
dan siswa, juga antar siswa, dan siswa secara aktif mencari dan mengkonstruksi pengetahuannya
sendiri. Melalui permainan ular naga diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami
konsep barisan dan deret bilangan.

1.1 Rumusan Masalah
Apakah ada peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika pada materi barisan dan
deret melalui permainan ular naga?

1.2 Tujuan Penelitian
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Untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika pada
materi barisan dan deret melalui permainan ular naga.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika
Kemampuan berasal dari kata dasar „mampu‰ yang ditambah awalan „ke-„ dan akhiran
„-an‰ menjadi „ kemampuan‰. Kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan
(KBBI, 2007). Sedangkan pemahaman berasal dari kata „paham‰ yang menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia artinya adalah: pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Ruseffendi
(2006:221) menjelaskan 3 macam pemahaman yaitu: pengubahan (translation), pemberian arti
(interpretation), dan pembuatan ekstrapolasi. Pemahaman translasi adalah kemampuan untuk
memahami suatu ide yang ditanyakan dalam cara lain dibandingkan dengan pernyataan asli
yang dikenal sebelumnya, misalnya mampu mengubah soal kata-kata ke dalam simbol dan
sebaliknya. Pemahaman interpretasi adalah kemampuan untuk memahami bahan atau ide yang
direkam, diubah atau disusun dalam bentuk lain (seperti grafik, tabel, diagram). Pemahaman
ekstrapolasi adalah keterampilan untuk meramalkan kekontinuan (kelanjutan) kecenderungan
yang ada menurut suatu data.
Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak.
Rosser (Dahar, 2011:63) menjelaskan bahwa konsep merupakan suatu abstraksi yang mewakili
satu kelas objek, kejadian, kegiatan, atau hubungan yang mempunyai atribut yang sama.
Konsep dalam matematika menurut Gagne (Ruseffendi, 2006:165), adalah ide abstrak yang
memungkinkan kita mengelompokkan objek-objek ke dalam contoh atau bukan contoh. Ambil
contoh suatu konsep ialah „garis lurus‰. Dengan adanya konsep itu, memungkinkan kita untuk
memisahkan objek-objek, apakah objek itu garis lurus atau bukan. Kemudian karena sifatnya
yang abstrak, maka sebelum konsep matematika diajarkan kepada peserta didik, hendaknya
diyakinkan bahwa peserta didik telah memiliki pengetahuan prasyarat. Pengetahuan prasyarat
tersebut dipakai untuk pemahaman konsep matematik selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan
bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika adalah kesanggupan yang ditunjukkan
siswa dalam memahami konsep matematika sesuai dengan prosedur matematika.

2.2 Barisan dan Deret Aritmatika
Barisan dan deret merupakan salah satu cabang dalam bidang ilmu matematika yang
mempelajari tentang bilangan. Barisan bilangan adalah rangkaian bilangan yang disusun
menurut aturan (pola) tertentu. Contohnya barisan bilangan ganjil, yaitu: 1,3,5,7,9,11⁄ dan
seterusnya. Sedangkan deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Contohnya
deret bilangan ganjil, yaitu: 1+3+5+7+9+11⁄dan seterusnya. Barisan dan Deret Aritmetika
sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-sehari seperti aturan penyusunan kursi acara,
menentukan nomor rumah seseorang dan juga susunan pola bilangan pada kalender berupa
barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih antara dua suku yang
berurutan selalu tetap. Barisan arimetika memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang
berurutan. Artinya selisih (jarak) antarsuku itu nilainya selalu sama. Tiap sukunya diperoleh
dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap.
Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan/pola
tertentu yang dihubungkan dengan tanda „,‰. Jika pada barisan tanda „,‰ diganti dengan tanda
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„+‰, maka disebut deret.. Masing-masing bilangan itu disebut suku-suku barisan, setiap suku
diberi nama sesuai dengan nomor urutnya. Secara umum barisan bilangan dapat ditulis:
(1)
Dengan
sering disebut
deret bialngan dapat ditulis:

yang menyatakan suku ke- n, n A. Sedangkan untuk

(2)
Contohnya, yaitu barisan 1, 6, 11, 16, 21, maka beda/selisih/jarak antarsuku dalam barisan ini
adalah 5 karena selisih dari
dan
=
. Maka dapat dikatakan barisan ini adalah barisan aritmetika karena bedanya yang sama.

2.3 Permainan Ular Naga dalam Pembelajaran Matematika
Permainan Ular Naga dimainkan anak-anak yang berbaris bergandeng pegang ÂbuntutÊ, yakni
anak yang berada di belakang berbaris sambil memegang ujung baju atau pinggang anak yang
di mukanya. Seorang anak yang lebih besar, atau paling besar, bermain sebagai „induk‰ dan
berada paling depan dalam barisan. Kemudian dua anak lagi yang cukup besar bermain sebagai
„gerbang‰, dengan berdiri berhadapan dan saling berpegangan tangan di atas kepala. „Induk‰
dan „gerbang‰ biasanya dipilih dari anak-anak yang tangkas berbicara, karena salah satu daya
tarik permainan ini adalah dalam dialog yang mereka lakukan.
Barisan akan bergerak melingkar kian kemari, sebagai Ular Naga yang berjalan-jalan dan
terutama mengitari „gerbang‰ yang berdiri di tengah-tengah halaman, sambil menyanyikan
lagu. Pada saat-saat tertentu sesuai dengan lagu, Ular Naga akan berjalan melewati „gerbang‰.
Pada saat terakhir, ketika lagu habis, seorang anak yang berjalan paling belakang akan
ÂditangkapÊ oleh „gerbang‰.
Setelah itu, si „induk‰ dengan semua anggota barisan berderet di belakangnya akan berdialog
dan berbantah-bantahan dengan kedua „gerbang‰ perihal anak yang ditangkap. Seringkali
perbantahan ini berlangsung seru dan lucu, sehingga anak-anak ini saling tertawa. Sampai
pada akhirnya, si anak yang tertangkap disuruh memilih di antara dua pilihan, dan berdasarkan
pilihannya, ditempatkan di belakang salah satu „gerbang‰.
Permainan akan dimulai kembali. Dengan terdengarnya nyanyi, Ular Naga kembali bergerak
dan menerobos gerbang, dan lalu ada lagi seorang anak yang ditangkap. Perbantahan lagi.
Demikian berlangsung terus, hingga „induk‰ akan kehabisan anak dan permainan selesai.
Atau, anak-anak bubar dipanggil pulang orang tuanya karena sudah larut malam.
Dalam proses pembelajaran matematika, permainan tersebut dilakukan dilapangan dan
diiringi dengan musik. Seiring dengan permainan tersebut dilakukan, guru memberikan angka
untuk salah satu anak dalam barisan dan petunjuk untuk memperoleh angka pada anak yang
lainnya. Setiap anak harus menghitung angka untuk mewakili diri. Permainan dimulai disaat
musik dihidupkan, ular naga bergerak meliuk-liuk dan memasuki gerbang. Kemudian guru
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mematikan musik seraya gerbang mengunci anak ular naga yang tepat pada gerbang. Gerbang
akan menanyakan angka yang mewakili anak tersebut. Jika angkanya benar maka anak tersebut
bisa melewati gerbang, namun jika angkanya salah maka anak tersebut akan dikeluarkan dari
barisan.
Contoh dalam pembelajaran matematika permainan ini diikuti oleh 5 orang anak sebagai ular
naga yang dipimpin oleh siswa dengan barisan pertama. Siswa pertama diberikan angka 25
dan empat orang siswa lainnya berbaris berurutan dibelakang siswa pertama. Beda angka dari
siswa pertama ke siswa kedua ada 6 angka dan seterusnya. Untuk menyatakan angka yang
diperoleh pada anak ke tiga (anak yang tertangkap pada gerbang setelah musik berhenti), maka
penyelesaiannya
. Dengan cara lain:
,
=

(3)
Jadi angka yang dinyatakan oleh siswa ketiga adalah angka 37.

2.4 Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika
Indikator pemahaman konsep matematika yang dijelaskan oleh Depdiknas (2006), yaitu :
a.

Menyatakan ulang sebuah konsep, adalah kemampuan mahasiswa untuk mengungkapkan
kembali apa yang telah dikomunikasikan kepadanya.

b. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya),
adalah kemampuan mahasiswa untuk dapat mengelompokkan objek menurut sifatsifatnya.
c.

Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep, adalah kemampuan mahasiswa dapat
membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu materi yang telah dipelajari.

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, adalah kemampuan
mahasiswa menggambar atau membuat grafik, membuat ekspresi matematis, menyusun
cerita atau teks tertulis.
e.

Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep adalah kemampuan
mahasiswa mengkaji mana syarat perlu atau cukup suatu konsep yang terkait.

f.

Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, adalah
kemampuan mahasiswa menyelesaikan soal dengan tepat sesuai dengan prosedur.

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah, adalah kemampuan
mahasiswa dalam menggunakan konsep serta prosedur untuk menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Menurut Wardani (2010), setiap indikator pencapaian pemahaman konsep berlaku tidak saling
tergantung, namun antar indikator dapat dikombinasikan. Dengan demikian, dapat disusun
suatu instrumen penilaian yang sengaja hanya melatih dan mengukur kemampuan mahasiswa
dalam memberi contoh dan bukan contoh konsep, atau hanya melatih dan mengukur
kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep, namun dapat pula disusun instrumen penilaian
yang melatih dan mengukur kemampuan mahasiswa dalam memberi contoh dan bukan contoh
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

576

konsep sekaligus melatih dan mengukur kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep.

3. Metodologi Penelitian
3.1 Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI TKR 3 SMK Pratiwi Prabumulih yang berjumlah
37 orang. Kemampuan pemahaman konsep yang dihitung dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan penskoran nilai terhadap 7 indikator pemahaman konsep yang terlihat dari hasil
tes setelah dilakukan pembelajaran. Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara
lain (Sari, 2011:13-14):
a.

Menyatakan ulang sebuah konsep.

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya).
c.

Memberikan contoh dan non contoh dari konsep.

c.

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.

d. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.
e.

Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu.

f.

Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

3.2 Teknik Pengumpulan Data
Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Pemberian tes ini dilakukan untuk
mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa dalam menyelesaikan soal materi barisan
dan deret. Soal yang diberikan berjumlah 5 soal yang setiap soal mengandung indikator
pembelajaran dan 7 indikator kemampuan pemahaman konsep.

3.3 Teknik Analisa Data
Data kemampuan siswa diperoleh dengan memeriksa lembar jawaban latihan, tugas, dan tes
tertulis. Kemudian data tersebut dianalisa untuk melihat pencapaian kemampuan belajar siswa
dalam proses pembelajaran.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisa data hasil tes, sebagai berikut:
a.

Membuat kunci jawaban dan skor pada setiap masing–masing jawaban soal.

b. Memeriksa jawaban siswa.
c.

Memeriksa skor dan hasil jawaban siswa sesuai dengan skor patokan yang telah ditentukan
berdasarkan nilai per indikator.

d. Menentukan nilai rata-rata penskoran pemahaman konsep berdasarkan nilai per indikator
dengan rumus sebagai berikut:

(4)
Ket: NP = Nilai persentase
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e.

Untuk klasifikasikan data yang diperoleh digunakan tabel sebagai berikut (Modifikasi
Djaali, 2008: 139):
Tabel 1. Data Persentase Penskoran
Persentase skor (%)
86 - 100
71 – 85
56 – 70
41 – 55
20 – 40

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah

4. Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini dilakukan dalam 3 kali pertemuan, dengan kegiatan sebagai berikut:
a.

Pertemuan Pertama

Pada pertemuan pertama, siswa diberikan tes tertulis sebagai tes awal yang bertujuan untuk
mengetahui pengetahuan awal siswa tentang materi barisan dan deret. Tes yang diberikan
berupa tes uraian yang berjumlah 3 soal. Setelah selesai mengerjakan soal, siswa diminta untuk
duduk berkelompok dengan kelompok yang telah ditentukan oleh guru. Setiap kelompok ada
yang berjumlah 6-7 siswa yang terbentuk menjadi 6 kelompok. Guru memberikan informasi
tentang materi yang akan dipelajari. Selanjutnya siswa bersama guru menuju ke lapangan
untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan
membagikan LAS buatan peneliti yang diberikan kepada setiap kelompok. Siswa bersama
kelompok berdiskusi untuk mengerjakan soal sesuai dengan perintah di LAS yang memuat
soal menentukan suku ke. Berikut cuplikan jawaban siswa pertemuan pertama:

Gambar 1. Hasil Cuplikan Jawaban Siswa
b. Pertemuan kedua
Siswa tetap dikondisikan duduk berkelompok. Diawal pembelajaran, guru melakukan sesi tanya
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jawab mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk memantapkan konsep siswa
tentang barisan dan deret , serta memberikan informasi tentang materi yang dipelajari pada
pertemuan kedua ini. Selanjutnya, siswa dibagikan LAS 2 yang memuat tentang menentukan
jumlah suku ke. Berikut gambaran kegiatan pada pertemuan kedua:

Gambar 2. Cuplikan Hasil Jawaban Siswa
Tujuan pemberian LAS 2, siswa diajak untuk menentukan jumlah semua angka anak dalam
barisan ular naga. Setelah menyelesaikan LAS, perwakilan dari masing-masing kelompok
diminta untuk mempresentasikan hasil jawaban kelompok. Diakhir pembelajaran, guru
memberikan tes evaluasi yang berjumlah 2 soal untuk mengetahui sejauhmana pemahaman
konsep siswa tentang materi.
c.

Pertemuan Ketiga

Pada pertemuan ini, siswa diberikan tes terakhir yang bertujuan untuk mengetahui secara
keseluruhan tentang materi yang telah dipelajari. Siswa dikondisikan duduk secara individu.
Soal yang diberikan berjumlah 5 soal uraian yang mencakup indikator pembelajaran dan
indikator pemahaman konsep.
Berikut tabel hasil rata-rata persentase skor penilaian pemahaman konsep siswa berdasarkan
indikator pemahaman konsep pada materi barisan dan deret.
Tabel 2. Hasil Rata-Rata Persentase Skor Penilaian
No.

Indikator pemahaman konsep

1.

Kemampuan menyatakan ulang
Kemampuan mengklarifikasikan
objek menurut sifat-sifat tertentu
sesuai dengan konsep
Kemampuan memberikan contoh dan
bukan contoh
Kemampuan menyajikan konsep
dalam berbagai bentuk representasi
matematika

2.
3.
4.

Tes
awal
45,31

Rata-rata persentase skor (%)
Pertemuan Pertemuan
Tes
1
2
akhir
65,12
70,25
79,68

37,50

64,35

80,67

90,62

22,5

60,10

64,25

78,75

25,89

67,35

75,83

91,51
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5.
6.
7.

Kemampuan mengembangkan syarat
perlu dan syarat cukup dari suatu
konsep
Kemampuan menggunakan,
memanfaatkan dan memilih prosedur
tertentu
Kemampuan mengklasifikasikan
konsep/algoritma ke pemecahan
masalah

26,25

59,10

65,53

71,87

41,40

60,35

68,72

76,56

43,75

62,72

71,40

84,37

Dari tabel di atas, didapatlah hasil dari seluruh kegiatan mulai dari tes awal sampai tes akhir
terlihat adanya peningkatan pemahaman konsep siswa.

6. Simpulan dan Saran
6.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pembelajaran
melalui permainan ular naga, proses pembelajaran menjadi mengasyikkan dan menyenangkan.
Selain itu, pemahaman konsep siswa meningkat dengan signifikan. Terlihat adanya peningkatan
pada setiap indikator yang dinilai, yaitu: indikator dalam kemampuan menyatakan ulang
sebesar 34,37%, kemampuan mengklarifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai
dengan konsep sebesar 53,12%, kemampuan memberikan contoh dan bukan contoh sebesar
56,25%, kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika
sebesar 65,62%, kemampuan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu
konsep sebesar 45,62%, kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur
tertentu sebesar 35,16%, dan kemampuan mengklasifikasikan konsep/algoritma ke pemecahan
masalah sebesar 40,62%.

6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran bahwa:
a.

Pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan menggunakan permainan ular naga
yang berkaitan dengan materi yang lain.

b. Dalam proses pembelajaran, ada baiknya kita menggunakan LAS buatan sendiri untuk
membantu siswa dalam memahami konsep matematika yang disesuaikan dengan materi
dan metode pembelajaran.

7. Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih ditujukan kepada kepala SMK Pratiwi Prabumulih Ir. Mukminin atas
kesempatan yang diberikan dalam proses penelitian. Ketua STKIP Muhammadiyah bapak
Mardiono, S.Pd., M.Pd., Kaprodi pendidikan matematika beserta para staf dan dosen
prodi Matematika STKIP Muhammadiyah Pagaralam yang telah mendukung dalam proses
penyelesaian penelitian ini. Ibu Novi Komariyatiningsih, M.Pd., yang telah memberikan saran
dan masukan dalam penelitian ini. Serta siswa-siswa SMK Pratiwi Prabumulih yang telah
membantu dalam proses pengambilan data.
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PENGEMBANGAN SOAL UJIAN KOMPETENSI
MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM 2013 MELALUI
MEDIA INTERAKTIF DI SMA NEGERI 1 KESAMBEN
Prawoto
SMA N 1 Kesamben, Jalan Bromo Kesamben 66191, Blitar Jawa Timur;
email: sirdhinayaka@yahoo.co.id

Abstrak, Penelitian ini bertujuan mengembangkan soal uji kompetensi dan
mendeskripsikan kualitas soal jenis Higher Order Thinking Skills (HOTS) menggunakan
media interaktif Quipper School. Pengembangan soal melalui tiga macam penilaian
formatif yaitu penilaian satu lawan satu terlebih dahulu dikonsultasikan dengan 3 expert,
penilaian kelompok kecil yaitu uji coba empiris pada 40 siswa dan penilaian lapangan
yaitu uji coba lapangan 150 siswa.
Hasil pengembangan berupa instrumen terdiri dari soal 20 soal pilihan ganda, dan 15
soal uraian. Hasil reviu ahli pada aspek: materi, konstruksi dan bahasa menunjukkan
soal valid dan layak digunakan. Instrumen diuji dengan Ms Excel memenuhi kriteria
reliabel pilihan ganda sebesar 0,713 dan soal uraian sebesar 0,920. Kualitas butir soal
memiliki tingkat kesukaran 0,406 kategori sedang, daya pembeda soal 0,330 kategori
baik dan pengecoh berfungsi baik. Sedangkan soal uraian memiliki tingkat kesukaran
0,373 kategori sedang dengan daya pembeda soal 0,508 kategori baik.
Kata Kunci. Pengembangan Soal, Media Interaktif

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran matematika SMA wajib dan peminatan yang
diajarkan secara bersama-sama, memberikan beberapa permasalahan ketika menentukan
indikator pencapaian kompetensi, batasan materi, prasyarat materi hingga berujung kepada
mengembangkan soal-soal materi pelajaran. Sehubungan dengan permasalahan yang terakhir
ketersediaan soal-soal pada Buku Paket sebagai latihan siswa dan sebagai tugas terstruktur dan
tidak terstruktur belum memenuhi sumber belajar siswa.
Hasil studi pendahuluan soal-soal uji kompetensi di SMA Negeri 1 Kesamben memberikan
informasi bahwa soal-soal yang dibuat oleh guru dilakukan tanpa penelaahan sehingga
menyebabkan masih ada soal-soal yang salah penulisan angkanya, pilihan jawaban tanpa kunci,
bahkan penyelesaian jawaban yang tidak benar. Adanya pemilahan materi antara pelajaran
wajib dan peminatan dalam sub bab yang sama saling tumpang tindih sehingga menyebabkan
sering terjadi ada soal dengan materi yang belum diajarkan.
Soal-soal yang ada cenderung lebih banyak menguji aspek ingatan. Banyak buku yang
menyajikan materi dengan mengajak peserta didik belajar aktif, menyajikan konsep dengan
sangat sistematis, tetapi sering diakhiri soal evaluasi yang kurang melatih keterampilan
berpikir tingkat tinggi. Melatih peserta didik untuk terampil dapat dilakukan guru dengan cara
melatihkan soal-soal yang sifatnya mengajak peserta didik berpikir dalam level menganalisis,
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mengevaluasi dan mengkreasi.
Kebutuhan siswa pada soal-soal yang relevan menjadi sangat penting untuk membuktikan
penguasaan dan ketuntasan pada indikator pencapaian kompetensi terutama pada bernalar
tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
Atas dasar realita di SMA Negeri 1 Kesamben, peneliti mempunyai harapan untuk
mengembangkan soal-soal yang berorientasi pada indikator pencapaian kompetensi dengan
memilahkan mata pelajaran matematika wajib dengan matematika peminatan pada soal
HOTS dengan langkah-langkah pengembangan yang relevan sehingga produk soal-soal dapat
dipertanggungjawabkan.

1.2 Pembatasan dan Perumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah:
a.

Bagaimana analisis kompetensi dasar antara matematika wajib dan peminatan kelas X?

b. Bagaimana mengembangkan soal-soal uji kompetensi Mata Pelajaran Matematika Wajib
dan Peminatan IPA kelas X dengan Desain Pengembangan Walter Dick dan Lou Carey?
c.

Bagaimana mengembangkan media interaktif soal-soal uji kompetensi Mata Pelajaran
Matematika Wajib dan Peminatan dengan Quipper School.

Keterbatasan penelitian ini disesuaikan pada kondisi SMA Negeri 1 Kesamben Blitar. Mengenai
materi matematika X wajib dan peminatan sesuai dengan kedalaman dan tingkat kesulitan
soal dengan instrumen penilaian bentuk tes pilihan ganda sebagai bahan uji kompetensi siswa
dengan konten soal berbasis berpikir tinggi HOTS.

1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan di atas penelitian dengan judul ‰Pengembangan Soal Ujian Kompetensi
Matematika Kelas X Kurikulum 2013 Melalui Media Interaktif Di SMA Negeri 1 Kesamben‰,
ini bertujuan untuk:
a.

mengembangkan soal-soal uji kompetensi Mata Pelajaran Matematika Wajib dan
Peminatan IPA kelas X MIA SMA N 1 Kesamben dengan desain pengembangan Walter
Dick dan Lou Carey konten soal berbasis bernalar tinggi Higher Order Thinking Skills
(HOTS).

b. mengemas hasil pengembangan soal dalam pengembangan media interaktif soal-soal
uji kompetensi Mata Pelajaran Matematika Wajib dan Peminatan IPA dengan Quipper
School.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk:
a.

Sekolah dalam mengembangkan bank soal untuk kelas X MIA mata pelajaran Matematika
Wajib dan Matematika Peminatan.

b. Guru, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat soal-soal untuk kelas X MIA mata
pelajaran Matematika Wajib dan Matematika Peminatan dengan Desain Pengembangan
Walter Dick dan Lou Carey konten soal berbasis bernalar tinggi Higher Order Thinking
Skills (HOTS).
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c.

Siswa, dapat sebagai bahan latihan soal terkait mata pelajaran pada pokok bahasan yang
sesuai dilengkapi solusi soal interaktif dengan Quipper School.

2. Landasan Teori
2.1 Penilaian oleh Guru Profesional
Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian belajar siswa serta memanfaatkan hasil
penilaian dan evaluasi belajar siswa untuk kepentingan pembelajaran siswa melekat pada
kompetensi pedagogik dan kompetensi professional [2]. Hasil belajar siswa mencakup
aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam prakteknya, penilaian belajar siswa
menggunakan beragam metode/teknik dan instrumen penilaian selama periode pembelajaran
tertentu, sehingga guru memperoleh informasi perkembangan belajar siswa yang menyeluruh
dan akurat yang meliputi ketiga aspek tersebut. Guru dapat memilih dan menggunakan teknik
dan instrumen penilaian yang paling tepat untuk mengukur perkembangan atau hasil belajar
siswa.
Guru harus melaksanakan penilaian belajar siswa berlandaskan prosedur-prosedur penilaian
yang baik sehingga hasilnya pun obyektif. Oleh karena itu, guru tidak terpaku pada satu teknik
dan instumen penilaian tertentu, melainkan menggunakan berbagai teknik dan instrumen
berdasarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, juga berdasarkan kekuatan dan
kekurangan setiap teknik dan instrumen penilaian sekaligus mengatasi keterbatasan masingmasing [2].
Dalam penilaian pembelajaran semua aspek harus dinilai menggunakan instrumen yang sesuai
karena prinsip menyeluruh dan obyektifitas penilaian. Salah satu bentuk tes yaitu tes pilihan
ganda sering dipakai dalam Uji Kompetensi untuk menilai aspek pengetahuan misalnya dalam
UN karena memiliki cakupan yang luas.

2.2 Soal-soal Higher Order Thinking Skills (HOTS)
Sejauh mana keberhasilan guru memberikan materi dan sejauh mana siswa menyerap materi
yang disajikan itu dapat diperoleh informasinya melalui evaluasi. Evaluasi yang baik haruslah
didasarkan atas indikator pencapaian kompetensi yang ditetapkan oleh guru dan kemudian
diinformasikan kepada siswa. Betapapun baiknya konstruksi evaluasi bila tidak didasarkan
oleh indikator pencapaian kompetensi yang diberikan maka tidak tercapai sasarannya [4].
Jadi ada kaitan yang erat antara indikator pencapaian kompetensi, metode, dan evaluasi untuk
keberhasilan guru memberikan materi dan sejauh mana siswa menyerap materi esensial.
Higher Order of Thinking Skills (HOTS) atau ketrampilan bernalar tingkat tinggi dibagi
menjadi empat kelompok yaitu pemecahan masalah, membuat keputusan, berpikir kritis dan
berpikir kreatif [5]..
Untuk menguji keterampilan berpikir peserta didik, soal-soal untuk menilai hasil belajar
dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik menjawab soal melalui proses berpikir yang
sesuai dengan kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom, baik pada soal pengetahuan,
sikap maupun keterampilan. Peserta didik tidak diberi informasi sekumpulan pengetahuan yang
berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip tetapi juga memperoleh pengetahuan
itu melalui suatu proses penemuan. Berarti peserta didik harus selalu diajak untuk belajar
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dengan menggunakan proses berpikir untuk menemukan konsep-konsep tersebut.
Pengembangan soal HOTS memerlukan berbagai kriteria baik dari segi bentuk soalnya
maupun konten materi subyeknya. Teknik penulisan soal-soal HOTS baik yang berbentuk
pilihan ganda atau uraian secara umum sama dengan penulisan soal tingkat rendah, tetapi ada
beberapa ciri yang membedakannya.
Ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman oleh para penulis soal untuk menulis butir
soal yang menuntut berpikir tingkat tinggi, yakni materi yang akan ditanyakan diukur dengan
perilaku sesuai dengan ranah kognitif Bloom pada level menganalisis, mengevaluasi dan
mengkreasi. Soal HOTS selayaknya meminimalisir kemampuan mengingat kembali informasi
(recall), tetapi lebih mengukur kemampuan:
1. menghubungkan satu konsep ke konsep lainnya,
2. memproses dan menerapkan informasi,
3. mencari hubungan dari berbagai informasi yang berbeda-beda,
4. menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan
5. menelaah ide dan informasi secara kritis [2].
Agar butir soal yang ditulis dapat menuntut berpikir tingkat tinggi, maka setiap butir soal
selalu diberikan dasar pertanyaan (stimulus) yang berbentuk sumber/bahan bacaan seperti:
teks bacaan, paragrap, teks drama, penggalan novel/cerita/dongeng, puisi, kasus, gambar,
grafik, foto, rumus, tabel, daftar kata/simbol, contoh, peta, film, atau suara yang direkam.
Untuk mata pelajaran matematika yang sesuai misalnya gambar dengan teks bacaan.
Berikut ini contoh pemaparan soal-soal HOTS dari saduran hasil bahan diskusi Diklat
Implementasi K 13 sebagai berikut:
Kompetensi Dasar
3.19. Mendeskripsikan konsep dan
kurva lingkaran dengan k pusat
tertentu dan menurunkan persamaan
umum lingkaran dengan metode
koordinat.

Materi

SƟmulus

Indikator

Bentuk
Soal

Lingkaran

London
Eye

Diberikan data-data tentang London
Eye, dengan menganalisis data peserta
didik dapat membuat sketsa London Eye
dalam koordinat Kartesius dan persamaan
lingkarannya.

Uraian

3.19. Mendeskripsikan konsep dan
kurva lingkaran dengan k pusat
tertentu dan menurunkan persamaan
umum lingkaran dengan metode
koordinat.

Lingkaran

London
Eye

Diberikan data-data tentang London Eye,
peserta didik dapat menentukan waktu
tempuh untuk mengeliligi London Eye sejauh
satu putaran.

Pilihan
Berganda

3.19. Mendeskripsikan konsep dan
kurva lingkaran dengan k pusat
tertentu dan menurunkan persamaan
umum lingkaran dengan metode
koordinat.

Lingkaran

London
Eye

Diberikan data-data tentang London Eye,
peserta didik dapat menentukan kapasitas
maksimum London Eye

Isian
singkat

3.19. Mendeskripsikan konsep dan
kurva lingkaran dengan k pusat
tertentu dan menurunkan persamaan
umum lingkaran dengan metode
koordinat.

Lingkaran

London
Eye

Diberikan sebuah lingkaran yang sisi-sisinya
menyinggung sisi-sisi persegi peserta didik
dapat mengiden fikasi gradien garis yang
terdapat pada lingkaran dan persegi

Benar
Salah

Deskripsi soal
London Eye adalah Kincir berdiameter 135 meter yang dibangun di Jubille Gardens,
tepi selatan Sungai Thames, London, dikenal juga sebagai kincir milenium. Kincir baja
dengan berat total 1.700 ton ini memiliki 32 kapsul berpendingin ruangan yang mampu
menampung 25 orang tiap kapsul. Tiap detik, kincir ini berputar 26 cm.
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(sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Mata_London)

Pertanyaan 1 : LONDON EYE
Jika jarak titik terendah London Eye dengan tanah adalah 15 m, andaikan sumbu x adalah
tanah maka gambarlah sketsa London Eye di atas ke dalam koordinat cartesius, dengan
ketentuan diameter London Eye terletak pada sumbu-y dan tentukanlah persamaan
London Eye di atas.

Rubrik Penilaian
No

Penyelesaian

Skor

Penilaian utama adalah cara meletakkan lingkaran (London Eye) pada sumbu
koordinat. Jika sempurna, maka skornya maksimum (2), jika tidak sempurna,
maka skornya (1), jika tidak di buat nilainya nol (0)

2

1

Jadi pusat London Eye adalah P(0, 82,5)
Jadi persamaan London Eye adalah
Total skor

1

3

Pertanyaan 2 : LONDON EYE
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B

C

A

D
Waktu yang di butuhkan A untuk kembali ke posisi semula bila A mengelilingi London
Eye 1 putaran, jika waktu turun naiknya penumpang diabaikan sekitar ....
a.

40 menit

b. 35 menit
c.

27 menit

d. 25 menit
e.

20 menit

Jawaban: 27 menit

Pertanyaan 3 : LONDON EYE
Kapasitas maksimum London Eye (Mata London) adalah ..... orang
Jawaban :
Kapasitas maksimum London Eye = 32 kapsul x 25 orang = 800 orang

Pertanyaan 4 : LONDON EYE
B

C

P

O

S

R

A

D
Jika keempat persegi PQRS menyinggung semua sisi-sisi lingkaran di samping, maka
identifikasi pernyataan mana yang benar dan mana yang tidak dari pernyataan-pernyataan
berikut.
No
1

Pernyataan
Panjang PQ sama
diameter lingkaran

Ya/tidak
dengan

Ya/tidak
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2
3
4

Panjang PR sama
diameter lingkaran
AB =

dengan

QR

Gradien garis AB sama dengan
gradien garis PR

Ya/tidak
Ya/tidak
Ya/tidak

Kunci Jawaban :
Ya, tidak, tidak, ya
Skor: tiap jawaban benar diberi skor 1.
Contoh-contoh di atas bukan karena tingkat kesukarannya tinggi tetapi diarahan
mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa dalam bentuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan inovatif: Adakah cara lain? Bagaimana jika…?, Manakah yang
salah?, dan Apakah yang akan dilakukan?. Sehingga dari seluruh tingkatan usia dan kelas
dapat diberikan soal yang sesuai.

3. Pembahasan
Penelitian ini terinspirasi dari Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan PKB Two
In One Inservise Learning 1 oleh PPPPTK Matematika pada 9-18 Maret 2015 pada kelas
pengembangan. Ide ini menjadi makalah berjudul Pemanfaatan Media Interaktif Dalam
Penilaian Siswa disampaikan pada seleksi guru prestasi dan berdedikasi tinggi tingkat
kabupaten Blitar pada 17 April 2015 menjadi juara II. Pembuatan 60 soal selesai bulan Juli
2015, diujikan dan direvisi berulang-ulang sesuai kartu soal hingga akhir Desember 2015. Uji
coba di satu kelas bulan 4 Oktober 2015 dan untuk uji coba lima kelas pada 1 November 2015
sehingga disempurnakan setelah SeNdiMat 3 PPPPTK Matematika tahun 2015.

3.1 Analisis KI-KD
Langkah utama difokuskan kepada analisis KI-KD untuk matematika wajib dan matematika
peminatan, dan pengembangan soal-soal yang dikemas dalam media interaktif komputer.
Analisis pembelajaran sebagai tahapan pengembangan soal terinci dengan kemampuan awal
siswa yang harus dikuasai.

3.2 Pengembangan Soal
Alur pengembangan soal digunakan desain pengembangan Dick and Carey dengan kisi-kisi
soal hingga terbentuk prototipe bank soal dengan berbagai analisis butir soal dalam bentuk
kartu-kartu soal.
Kebutuhan konten soal berbasis bernalar tingkat tinggi Higher Order Thinking Skills (HOTS)
menjadi kebutuhan dan tuntutan kurikulum 2013. Mulai UN 2014 tes-tes melalui media
interaktif dibudayakan sehingga diharapkan dapat mengukur semua kompetensi dasar yang
dimiliki siswa [4]. Suatu tes uji kompetensi dapat dirancang per-kompetensi dasar dengan
indikator yang sesuai terutama untuk Higher Order Thinking Skills (HOTS). Uji kompetensi
yang dapat dibuat sebenarnya bervariasi sesuai analisis kebutuhan. Soal HOTS dapat dibuat
untuk soal kemampuan awal dan terintegrasi seperti pada contoh soal London Eye.
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Soal-soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) memiliki kekhususan yang unik terutama
mengutamakan basis bernalar tinggi. Bentuk soal yang digunakan untuk mengukur kompetensi
sebaiknya terdiri dari berbagai bentuk soal. Variasi bentuk soal yang berhubungan dengan
waktu penilaian meliputi: kuis, formatif, ujian tengah semester, ujian akhir semester, diagnosis
dan penempatan[4].
Dari observasi terbatas daya dukung berupa fasilitas sekolah seperti laboratorium komputer
dan jaringan internet di SMA Negeri 1 Kesamben Blitar cukup memadai. Bahkan sekitar
30 % dari keseluruhan siswa dan guru sudah memiliki dan dapat menggunakan laptop atau
notebook untuk mengakses internet sekolah. Siswa-siswa dan guru matematika di SMA
Negeri 1 Kesamben sudah dapat mengoperasikan personal computer (PC), laptop, notebook
atau smartphone.
Sebanyak 60 soal yang dikembangkan direviu oleh tiga ahli ditinjau dari dari kontruksi bahasa,
penulisan dan materi. Soal-soal ini kemudian diuji coba menurut proses yang direkomendasikan.
Walter Dick dan Lou Carey [3] yang disebut proses evaluasi formatif terdapat tiga langkah
yaitu: uji coba prototipe soal secara perorangan, uji coba kelompok kecil , dan uji coba
lapangan. Uji coba kelompok kecil dilakukan terhadap 40 siswa dan uji coba lapangan 150
siswa. Hasil analisis soal terinci disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1 Tampilan Hasil Analisis MicroCAT ™ Testing System [6]

Gambar 2 Tampilan Hasil Analisis Dengan Excel (Sumber: Analisis)

Revisi dilakukan terhadap soal apabila daya pembeda, tingkat kesukaran, dan efektifitas
pilihan belum dapat diterima. Soal dianalisis apakah memuat unsur kemampuan awal dan
ketrampilan menyelesaikan walaupun tingkat berpikirnya cukup baik. Pertimbangan ini yang
dapat membatalkan pengembangan soal dan merevisi soal.
Setelah difinalisasi dari 60 soal di atas dihasilkan 20 soal pilihan ganda dan 15 soal uraian.
Soal-soal tersebut dianalisis dengan Ms Excel dan MicroCAT memenuhi kriteria reliabel
pilihan ganda sebesar 0,713 dan soal uraian sebesar 0,920. Kualitas butir soal memiliki tingkat
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kesukaran 0,406 kategori sedang, daya pembeda soal 0,330 kategori baik dan pengecoh
berfungsi baik. Sedangkan soal uraian memiliki tingkat kesukaran 0,373 kategori sedang
dengan daya pembeda soal 0,508 kategori baik.

3.3 Pembuatan Soal Konten Quipper School
Pembuatan konten dalam program Quipper School dengan meng-klik Q-create. Struktur
konten Quipper terdiri dari bidang studi, modul dan topik. Satu topik memiliki beberapa soal
dan materi pelajaran yang bersifat opsional dan dapat dilengkapi bahan bacaan. Soal dibuat
pada halaman pembuatan soal untuk memudahkan dalam menganalisis jawaban siswa masingmasing sub-sub topik materi.

Gambar 3 Struktur Konten Quipper
Diambil dari [1]
Pada portal guru Quipper School, soal dimaanfaatkan sebagai tugas siswa. Caranya dengan
pilih dengan membuka ikon kurikulum pilih Manage Courses lalu tambahkan topik soal yang
telah dibuat. Selanjutnya soal/pertanyaan tugas dibuat dengan pengaturan lama menyelesaikan
atau menjawab. Untuk soal pilihan ganda langsung dapat dilihat kemajuan siswa namun dalam
pengembangan ini belum dapat dilakukan uji coba lapangan tetapi hanya uji terbatas.

4. Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan desain pengembangan soal model Dick dan Carey, soal-soal tantangan pada
buku paket Matematika kelas X diolah dalam bentuk pilihan ganda dan uraian, dan yang
memuat stimulus data faktual. Dengan menggunakan Ms Excel dan MicroCAT perangkat soal
terpilih yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 15 soal uraian menghasilkan reliabelitas
pilihan ganda sebesar 0,713 dan soal uraian sebesar 0,920. Kualitas butir soal memiliki tingkat
kesukaran 0,406 kategori sedang, daya pembeda soal 0,330 kategori baik dan pengecoh
berfungsi baik. Sedangkan soal uraian memiliki tingkat kesukaran 0,373 kategori sedang
dengan daya pembeda soal 0,508 kategori baik.

4.2 Saran
Setelah ujian, guru dapat menganalisis hasilnya. Berdasarkan hasil analisis, guru dapat
menentukan soal yang masuk kategori baik dan soal yang harus direvisi. Soal-soal yang
dikembangkan ini dapat dijadikan media interaktif menggunakan Q-create dalam program
Quipper School dan siap dijadikan soal uji kompetensi.
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Untuk peserta didik tingkat menengah tidak semua keterampilan dapat dilatihkan melalui
pemecahan soal-soal. Kita dapat memilih yang sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik
tersebut dan mendesain menjadi soal yang mendorong peserta didik bernalar tingkat tinggi.
Soal-soal HOTS, walaupun dimaksudkan untuk melatih bernalar tingkat tinggi, belum tentu
memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Soal-soal HOTS yang disajikan dalam Quipper
School dapat dipilah untuk keperluan ujian kompetensi, soal pengayaan, penugasan terstuktur
maupun tidak terstruktur.
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UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI
MODEL DISCONING DENGAN MEDIA “BABEKU”
SISWA KELAS VIIID SMP NEGERI 1 PUNGGELAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Purnomo
Guru Matematika SMP Negeri 1 Punggelan Kabupaten Banjarnegara

Abstrak. Proses belajar matematika di kelas VIII.D SMP Negeri 1 Punggelan terdapat
masalah antara lain kurang aktifnya bertanya kepada guru, kurang bervariasi guru dalam
menyampaikan pembelajaran, dan prestasi hasil belajar siswa kurang memuaskan. Kondisi
tersebut, menuntut guru memberikan solusi tindakan perbaikan proses pembelajaran yang
mampu meningkatkan nilai kreativitas dan prestasi belajar siswa. Alternatif mengatasi
masalah tersebut dengan model pembelajaran kooperatif yang dipilih adalah Discovery
Learning (Disconing) dengan media Babeku. Penelitian merupakan penelitian tindakan
kelas terdiri dari dua siklus. Tujuan penelitian meningkatkan karakter kreatif siswa dan
prestasi hasil belajar siswa materi bangun ruang sisi datar. Peningkatan kemampuan kreatif
siswa dilihat dari indikatornya kreativitas yang sudah ditentukan. Pembelajaran model
Disconing dengan media Babeku dapat meningkatkan kreativitas siswa dengan kriteria
tinggi pada siklus I sebanyak 18 siswa atau 62,07%, pada siklus II meningkat menjadi
sebanyak 25 siswa atau 86,21%. Hasil tes prestasi belajar akhir siklus II menunjukkan
terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan hasil tes prestasi belajar siklus I yaitu dari
20 siswa atau 68,97% yang memperoleh nilai di atas KKM meningkat menjadi 25 siswa
atau 89,66%.
Kata kunci : kemampuan kreatif, disconing, media Babeku, prestasi belajar

1. Pendahuluan
Ketentuan umum Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Punggelan terdapat masalah antara kurang aktifnya
siswa saat pembelajaran Matematika berlangsung, ditunjukkan dengan siswa sangat tergantung
kepada guru, tidak ada keberanian untuk menyatakan idenya apalagi menyatakannya dengan
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alasan. Siswa kurang aktif bertanya kepada guru, apabila guru bertanya siapa yang belum
paham tak ada yang menunjukkan jari atau mengajukan pertanyaan. Selain itu siswa belum
terbiasa untuk belajar kelompok dalam mengerjakan tugas-tugasnya, mereka enggan mencoba
dan lebih suka mengatakan tidak bisa sebelum mencoba mengerjakan soal yang diberikan
guru.
Kemampuan kreatif merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan
cara yang berbeda dan mengembangkan ide-ide yang berbeda pula. Berdasarkan dokumen
hasil prestasi belajar menggunakan metode konvensional pada semester I tahun pelajaran
2014/2015 diperoleh nilai tertinggi 87,00 dan nilai terendah 25,00 dan rata ratanya 65,1 serta
ketuntasan belajar 41,38%.
Keadaan proses kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Punggelan berdasarkan hasil
pengamatan pada semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 di kelas VIII.D dijumpai permasalahan
yang menghambat kelancaran proses belajar mengajar matematika dalam mengembangkan
kemampuan karakter kreatif, dan prestasi hasil belajar peserta didik masih kurang memuaskan
yaitu terlihat dari saat berlangungnya kegiatan belajar mengajar peserta didik terkesan kurang
memperhatikan, tidak antusias, cenderung tidak perhatian. Permasalahan lain peserta didik
kurang kreatif dengan sangat bergantung pada guru, tidak keberanian mengungkapkan
pendapat, aktif di kelompok belajar, tidak berani mengungkapkan ide atau gagasan.
Berdasarkan kondisi memprihatinkan tersebut di atas, peneliti berusaha memberikan
solusi dengan cara segera diambil tindakan perbaikan proses pembelajaran yang mampu
meningkatkan nilai karakter kreativitas dan meningkatkan prestasi belajar siswa dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif dan media atau alat pelaga yang tepat. Untuk
itulah diperlukan inovasi dan kreasi dalam pembelajaran agar peserta didik termotivasi, minat
dan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran meningkat dan diharapkan pembelajaran
lebih bermakna bagi peserta didik.
Sebagai alternatif mengatasi masalah tersebut di atas dengan model pembelajaran Discovery
Learning. Model Discovery Learning dengan media Barang bekas berkualitas (Babeku).
Sehingga peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul : „Upaya Meningkatkan
Kreativitas dan Prestasi Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Disconing Dengan
Media „Babeku‰ Siswa Kelas VIIID SMP Negeri 1 Punggelan Tahun Pelajaran 2014/2015‰

2. Landasan Teori
2.1 Kemampuan Karakter Kreatif
Kreatif merupakan kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan daya cipta. Pembelajaran
yang kreatif adalah pembelajaran yang mewakili pemikiran, gagasan dan kreativitas siswa.
Ditinjau dari kegiatan siswa, pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang memberi
kesempatan kepada siswa merancang, membuat, berkreasi, mengkomunikasikan gagasan,
pendapat atau pikirannya melalui karya tertentu, secara tertulis maupun tidak tertulis. Kegiatan
tersebut akan memuaskan rasa keingintahuan dan imajinasi siswa.
Indikator kreatif menurut menurut Utami Munandar (1999) melakukan penelitian terhadap
ahli psikologi tentang pendapat mereka mengenai ciri – ciri kepribadian kreatif, yang hasilnya
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

593

adalah sebagai berikut : 1) Mempunyai daya imajinasi yang kuat, 2) Mempunyai inisiatif, 3)
Mempunyai minat yang luas, 4) Bebas dalam berpikir (tidak kaku dan terhambat), 5) Bersifat
ingin tahu, 6) Selalu ingin mendapat pengalaman – pengalaman baru, 7) Percaya pada diri
sendiri, 8) Penuh semangat (energetic), 9) Berani mengambil resiko (tidak takut membuat
kesalahan), 10) Berani menyatakan pendapat dan keyakinan (tidak ragu – ragu dalam
menyatakan pendapat meskipun mendapat kritik dan berani mempertahankan pendapat yang
menjadi keyakinannya).
Menurut Piers dalam Asrori (2009) mengemukakan bahwa karakteritik kreativitas adalah : (1).
Memiliki dorongan (drive) yang tinggi (2). Memiliki keterlibatan yang tinggi, (3) Memiliki
rasa ingin tahu yang besar, (4) Memiliki ketekunan yang tinggi, (5) Cenderung tidak puas
terhadap kemapanan, (6) Penuh percaya diri, (7) Memiliki kemandirian yang tinggi, (8). Bebas
dalam mengambil keputusan, (9) Menerima diri sendiri, (10) Senang humor, (11) Memiliki
intuisi yang tinggi, (12) Cenderung tertarik kepada hal-hal yang kompleks, (13) Toleran
terhadap ambiguitas dan (14) Bersifat sensitif.
Dengan mengadopsi dari para ahli indikator kemampuan karakter kreatif peserta didik adalah
sebagai berikut : (1) Berani mengemukakan pendapat, (2) Bebas dalam berpikir (tidak kaku
dan terhambat), (3) Bersifat ingin tahu. (4) Percaya pada diri sendiri. (5) Penuh semangat
(energetic). (6) Berani mengambil resiko (tidak takut membuat kesalahan). (7) Memiliki
keterlibatan yang tinggi (8) Memiliki ketekunan yang tinggi (9) Berani bertanya dan (10)
Memiliki sifat toleransi

2.2 Prestasi Belajar Layout Naskah (12 pt, bolt)
Poerwadarminta mendefinisikan bahwa prestasi merupakan hasil yang telah dicapai oleh
seseorang dalam suatu usaha yang dilakukan atau dikerjakan (Poerwadarminta, 1974: 769).
Defenisi di atas sejalan dengan pendapat Winkel yang menyatakan bahwa prestasi adalah bukti
usaha yang dicapai (Winkel, 1986:102).
Berdasarkan pengertian prestasi yang dikemukakan para ahli, maka dapat dikatakan bahwa
prestasi belajar matematika adalah tingkat penguasaan yang dicapai siswa dalam mengikuti
proses belajar mengajar Matematika sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Prestasi yang
dicapai oleh siswa merupakan gambaran prestasi belajar siswa setelah mengikuti proses
belajar mengajar dan merupakan interaksi antara beberapa faktor.

3. Metodologi Penelitian
3.1 Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Punggelan pada siswa kelas VIII.D semester II tahun
pelajaran 2014/2015. Penelitian bertempat di SMP Negeri 1 Punggelan sesuai dengan tempat
tugas peneliti dan mengajar di kelas VIII.D.

3.2 Subyek Penelitian
Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah karakter kreatif dalam mempelajari materi
bangun ruang sisi datar pada siswa kelas VIII.D SMP Negeri 1 Punggelan Tahun Pelajaran
2014/2015.Adapun sumber data pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII.D SMP Negeri 1
Punggelan tahun pelajaran 2014/2015, yang berjumlah 29 dan guru yang melakukan penelitian.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Indikator Kinerja
Teknik pengumpulan data penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik tes evaluasi,
pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan validasi data diperlukan agar data yang diperoleh
valid. Validasi teoritik diperoleh melalui kisi-kisi soal ulangan harian secara kolaboratif dengan
teman sejawat sehingga soal yang disusun benar-benar mengukur prestasi belajar siswa.
Validasi empirik dengan membandingkan data hasil ulangan harian dengan data sebelumnya
Pada penelitian tindakan kelas ini, data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilakukan
dan dikembangkan selama proses refleksi sampai proses penyusunan laporan. Untuk
kesinambungan dan kedalaman dalam pengajaran, data dalam penelitian ini digunakan analisis
interaktif.
Indikator kinerja dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:
a.

Indikator karakter kreativitas belajar siswa dikatakan meningkat jika telah memperoleh
kriteria tinggi minimal 75% dari jumlah siswa.

b. Indikator prestasi belajar siswa dikatakan meningkat jika ketuntasan belajar individu.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian
Pelaksanaan kegiatan penerapan metode Discovery Learning (Disconing) pembelajaran
matematika materi pokok bangun ruang sisi datar pertemuan pertama dilaksanakan pada
minggu pertama bulan April 2015. Tatap muka pertama hari Selasa tanggal 7 April 2015,
dengan alokasi waktu 2 X 40 menit atau dua jam pelajaran.

Pada kegiatan pendahuluan guru mempersiapkan secara psikis dan fisik peserta didik untuk
mengikuti kegiatan belajar. Kemudian memberikan motivasi tentang pembelajaran yang akan
dilakukan. Kegiatan inti ada 5 tahap yaitu tahap stimulasi, identifikasi, pengumpulan data,
pengolahan data dan pembuktian (menarik simpulan). Pada tahap stimulasi guru memanfaatkan
benda-benda berupa bangun ruang sisi datar yang ada di sekitar dan media yang sudah
dibuat oleh peserta didik. Guru menstimulasi dengan benda itu dengan menunjukkan bagianbagiannya dengan menyebutkan nama bagian tersebut. Kegiatan ini dapat dilihat pada gam
bar berikut :
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Setelah dilakukan stimulasi selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mengidentifikasi masalah yang diberikan oleh guru. Peserta dibentuk menjadi kelompokkelompok belajar yang terdiri dari 4 – 5 peserta didik. Pada tahap pengumpulan data peserta
didik diskusi dikelompoknya dengan penuh semangat, antusias mengidentifikasi unsur-unsur
bangun ruang sisi datar dari media barang bekas yang dibuat dan yang tersedia sesuai dengan
panduan LKS.

Guru memberikan bimbingan dikelompok kelompok untuk membantu kelompok yang
mengalami kesulitan. Bimbingan yang diberikan merata dan adil disetiap kelompok.
Pada fase pengolahan data peserta didik bekerja sama untuk menghimpun berbagai konsep dan
aturan matematika yang sudah dipelajari serta memikirkan secara cermat strategi pemecahan
yang berguna untuk pemecahan masalah. Guru membantu peserta didik menggali informasi
untuk menyelesaikan permasalahn pada lembar kerja yang telah diberikan. Guru menggali
potensi peserta didik secara berkelompok untuk memecahkan permasalahan dalam lembar
kerja berdasarkan informasi/data terkait. Peserta didik berdiskusi dengan teman-teman mereka
dalam pemecahan masalah dengan menggunakan strategi yang diberikan sebelumnya. Peserta
didik berbagi tugas dalam menyelesaikan tugas mengidentifikasi, membuat jaring-jaring, serta
mencari luas dan volume bangun ruang sisi datar dengan menggunakan media Babeku, peserta
didik yang lain mengerjakan LKS sebagai panduan dalam mempelajari bangun ruang sisi datar.
Fase pembuktian peserta didik membuktikan hipotesisnya dengan cara mencocokkan hasil
temuannya dengan teori yang telah disampaikan guru, peserta didik memeriksa hasil percobaan
dengan teori yang ada pada buku.
Pada fase menarik kesimpulan atau generalisasi, guru membimbing peserta didik menggunakan
bahasa dan pemahaman mereka sendiri untuk menarik kesimpulan. Guru meminta salah satu
kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja di depan kelas kelompok lain menanggapi.
Kelompok lain mendengarkan dengan seksama presentasi dari kelompok terpilih yang
memecahkan masalah. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik dari kelompok lain
untuk menanggapi dari kelompok penyaji dengan sopan. Setelah selesai guru memberikan
tugas untuk dikerjakan sebagai penguatan.

4.2 Hasil Belajar Peserta Didik Siklus I
Hasil tes prestasi belajar siklus I diperoleh hasil sebagai berikut: skor tertinggi 89 skor terendah
42, skor rerata 73,26, modus skor 78. Masih ada 13 peserta didik yang mendapat skor di bawah
ketuntasan belajar minimal (KKM).
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
Pada siklus I diperoleh hasil, siswa memiliki kemampuan karakter sikap kreatif tinggi 11 atau
37,93% peserta didik memiliki kemampuan karakter sikap kreatif sedang 16 peserta didik
atau 55,17% dan peserta didik memiliki kemampuan karakter sikap kreatif rendah 6,90% atau
2 peserta didik. Ini berarti ada kenaikan kemampuan karakter sikap kreatif dari pra siklus 6
peserta didik menjadi 11 peserta didik.
Selain hal tersebut kemampuan prestasi hasil belajar masih rendah. Nilai rata-rata baru
mencapai 73. Kondisi ini memprihatinkan dalam proses pembelajaran yang berakibat sangatlah
sulit dalam pengelolaan belajar mengajar. Pada diskusi awal, perlu dilakukan perbaikan
pembelajaran melalui penerapan model Discovery Learning melalui media Babeku.
Berkat intervensi dengan penerapan pembelajaran model Discovery Learning maka kemampuan
karakter sikap kreatif, prestasi belajar ada kenaikan. Hal ini disebabkan model pembelajaran
model Discovery Learning kondisi peserta didik menjadi a) semangat, b) antusias, c) aktif d)
berpartisipasi aktif dikelompoknya, e) terbangun pengetahuan baru yang ditemukan sendiri
oleh peserta didik. Situasi kelas menjadi a) hidup, b) kompetisi terjadi dengan baik, c) banyak
terjadi diskusi membangun pengetahuan baru, hal ini sesuai karakter pembelajaran Discovery
Leaning yang dikemukakan oleh Bruner bahwa Discovery Learning adalah sebuah pendekatan
pembelajaran yang memungkinkan siswa menggunakan informasi untuk mengkonstruksi
pemahamannya sendiri. Menurut Bruner, ada empat manfaat yang dapat diperoleh siswa
dengan penerapan metode discovery learning ini, yaitu; 1) meningkatkan potensi intelektual,
2) mengubah dari reward ekstrinsik ke reward intrinsik, 3) mempelajari secara heuristik atau
pengerjaan strategi guna melakukan penemuan di masa yang akan datang, dan 4) membantu
dalam melakukan retensi dan retrival (memperoleh kembali informasi).
Standar kompetensi mata pelajaran matematika sesuai Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006
atau Kurikulum 2006 menyebutkan bahwa memahami bangun-bangun geometri, unsur-unsur
dan sifat-sifatnya,ukuran dan pengukurannya, meliputi: hubungan antar garis, sudut (melukis
sudut dan membagi sudut), segitiga (termasuk melukis segitiga) dan segi empat, teorema
Pythagoras, lingkaran (garis singgung sekutu, lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga, dan
melukisnya), kubus, balok, prisma, limas dan jaring-jaringnya, kesebangunan dan kongruensi,
tabung, kerucut, bola, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah.
Bell (1978) dalam Elvira mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan
penemuan, yakni sebagai berikut: a) Dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk
terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukan bahwa partisipasi banyak
siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. b) Melalui pembelajaran
dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkrit maupun abstrak, juga
siswa banyak meramalkan (extrapolate) informasi tambahan yang diberikan c) Siswa juga
belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab
untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. d) Pembelajaran dengan
penemuan membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi
informasi, serta mendengar dan mneggunakan ide-ide orang lain e) Terdapat beberapa fakta
yang menunjukan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang
dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. f). Keterampilan yang dipelajari dalam situasi
belajar penemuan dalam beberapa kasus, lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan
diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru.
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Penerapan pembelajaran Discovery Learning dengan media Babeku pada konsep bangun ruang
sisi datar siswa kelas VIII.D SMP Negeri 1 Punggelan ini menunjukkan adanya prestasi yang
meningkat, hal ini disebabkan adanya perubahan cara pembelajaran yang awalnya berpusat
pada guru menjadi berpusat pada siswa sesuai karakter pembelajaran Discovery Learning.
Situasi di kelas sebagaimana gambar berikut :

Akhir siklus I menunjukkan bahwa hasil penelitian kemampuan karakter sikap kreatif sedang
baru mencapai 62,07% sehingga belum berhasil. Hasil tes prestasi belajar baru mencapai
rerata 73,26 sehingga belum berhasil dengan ketuntasan belajar mencapai 68,97. Berdasarkan
diskusi refleksi maka penelitian dilanjutkan siklus II dengan menambah kegiatan pemberian
tugas, dan bimbingan kelompok maupun indvidu terutama dalam menemukan pengetahuan
baru dan sikap kreatif pada indikator kreasi dalam menemukan konsep. Hal ini sesuai Bruner
yang menyatakan kelebihan dari penerapan model pembelajaran Discovery Learning sebagai
berikut: a) Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah (problem
solving), b). Dapat meningkatkan motivasi, c). Mendorong keterlibatan keaktifan siswa, d)
Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan
untuk menemukan hasil akhir, e) Menimbulakan rasa puas bagi siswa. Kepuasan batin ini
mendorong ingin melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat, f). Siswa
akan dapat mentransfer pengetahuannya keberbagai konteks, g). Melatih siswa belajar mandiri

4.4 Pembahasan Siklus II
Setelah dilakukan tindakan pada siklus II dengan menggunakan model Discovery Learning
kemampuan karakter sikap kreatif meningkat. Banyak peserta didik yang mencapai kategori
tinggi 86,21% atau 25 peserta didik dari 29 peserta didik. Situasi pembelajaran berlangsung
dengan baik peserta didik sudah banyak yang berani bertanya, apabila ditanya menjawab
dengan kepercayaan diri yang tinggi, belajar dikelompok sudah aktif.
Pada siklus I diperoleh hasil, siswa memiliki kemampuan karakter sikap kreatif tinggi 11 atau
37,93% peserta didik memiliki kemampuan karakter sikap kreatif sedang 16 peserta didik atau
55,1762% dan peserta didik memiliki kemampuan karakter sikap kreatif rendah 6,90% atau 2
peserta didik. Ini berarti ada kenaikan kemampuan karakter sikap kreatif kategori tinggi dari
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pra siklus 6 peserta didik menjadi 11 peserta didik.
Selain hal tersebut kemampuan prestasi hasil belajar masih rendah. Nilai rata-rata baru
mencapai 73. Kondisi ini memprihatinkan dalam proses pembelajaran yang berakibat sangatlah
sulit dalam pengelolaan belajar mengajar. Pada diskusi awal, perlu dilakukan perbaikan
pembelajaran melalui penerapan model Discovery Learning melalui media Babeku.
Setelah melakukan tindakan pada siklus II dengan memperbaiki penerapan pembelajaran
model Discovery Learning maka kemampuan karakter sikap kreatif, prestasi belajar
mengalami kenaikan cukup tinggi. Hal ini disebabkan model pembelajaran model Discovery
Learning kondisi peserta didik menjadi a) semangat, b) antusias, c) aktif d) berpartisipasi aktif
dikelompoknya, e) terbangun pengetahuan baru yang ditemukan sendiri oleh peserta didik.
Situasi kelas menjadi a) hidup, b) kompetisi terjadi dengan baik, c) banyak terjadi diskusi
membangun pengetahuan baru, hal ini sesuai karakter pembelajaran Discovery Learning yang
dikemukakan oleh Bruner bahwa Discovery Learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran
yang memungkinkan siswa menggunakan informasi untuk mengkonstruksi pemahamannya
sendiri.

4.5 Pembahasan Antar Siklus
Pada pengamatan pra siklus kemampuan karakter kreatif kategori tinggi hanya 13,79% atau
4 peserta didik dari 29 peserta didik, kemampuan karakter kreatif kategori sedang 65,52%
atau 19 peserta didik, dan kemampuan kategori tinggi 20,69% atau 6 peserta didik. Jadi rerata
kemampuan kemampuan karakter kreatif pada pra siklus adalah 5,62 atau kategori sedang.
Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning dengan
media Babeku kemampuan karakter kreatif mengalami peningkatan. Kemampuan karakter
kreatif kategori tinggi 37,93% atau 11 peserta didik dari 29 peserta didik, kemampuan karakter
kreatif kategori sedang 55,17% atau 16 peserta didik, dan kemampuan karakter kreatif kurang
6,90% atau 2 peserta didik. Rerata kemampuan karakter kreatif pada siklus I adalah 6,90 atau
kategori sedang. Hal ini disebabkan situasi pembelajaran lebih menyenangkan, lebih aktif,
lebih kondusif untuk peserta didik berekpresi, peserta didik tidak merasa tertekan, guru tidak
banyak ceramah, situasi kelas menyenangkan. Namun kemampuan karakter kreatif belum
mencapai indikator keberhasilan. Pada siklus II penerapan model Discovery Learning dengan
media Babeku dengan penekanan pembimbingan di kelompok dan individu yang lebih intens
mampu meningkatkan kemampuan karakter kreatif secara optimal. Hasil pengamatan pada
siklus II adalah sebagai berikut kemampuan karakter kreatif kategori tinggi 86,21% atau 25
peserta didik, dan kemampuan karakter kreatif rendah 0% atau tidak ada peserta didik dengan
kemampuan karakter kreatif rendah. Jadi rerata kemampuan karakter kreatif pada pra siklus
adalah 20,69% atau 6 peserta didik. Pada tabel 1 menunjukkan perbandingan kemampuan
karakter sikap kreatif.
Tabel 1
Perbandingan Kemampuan Karakter Sikap Kreatif Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II
No
1.
2.
3.
4.

Kemampuan Karakter Sikap Kreatif
Tinggi
Sedang
Rendah
Rerata

Pra Siklus
20,69 %
65,52%
13,79 %
5,62

Siklus I
37,93%
55,17%
6,90%
6,90

Siklus II
86,21%
13,79%
0%
7,86
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Prestasi belajar mata pelajaran matematika materi bangun ruang sisi datar yang diukur melalui
tes prestasi menunjukkan hasil pada pra siklus rerata 65,10 dan ketuntasan belajar 41,38%.
Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode Discovery Learning dengan
media Babeku ada peningkatan. Pada siklus I rerata 73,26 dan ketuntasan belajar 68,97%. Dari
hasil refleksi pada siklus I masih belum mencapai indikator keberhasilan. Dengan memperbaiki
kekurangan yang ada pada siklus I yaitu pendambingan individu maupun kelompok dan
pemberian tugas hasil prestasi pada siklus II rerata 81 dan ketuntasan belajar 89,66%. Hal
tersebut nampak pada tabel 2 perbandingan prestasi hasil belajar peserta didik.
Tabel 2
Perbandingan Prestasi Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II
No

Kemampuan Prestasi Hasil Belajar

Pra Siklus

Siklus I

Siklus II

1.

Nilai tertinggi

87

89

10

2.
3.
4.

Nilai terendah
Nilai rata-rata
Ketuntasan Belajar

25
66
41,38%

42
73
68,97%

55
81
89,66%

Penerapan model Discovery Learning berdampak perubahan situasi kelas dan peserta didik.
Perubahan kondisi peserta didik antara lain peserta didik lebih aktif, dan lebih antusias dalam
mengikuti kegiatan belajar mengajar.kondisi kelas menjadi menyenangkan, menggairahkan dan
diskusi kelompok menjadi lebih dapat berjalan dengan baik. Pada siklus II proses pembelajaran
menjadi lebih baik karena ada perubahan situasi. Hal ini menyebabkan kemampuan karakter
sikap kreatif dan prestasi belajar meningkat. Hal ini sebagaimana pendapat Miranda model
pembelajaran Discovery Learning lebih efektif untuk pembelajaran dengan media dari pada
pendekatan-pendekatan konstruktivistik yang lain.
Dari uraian di atas dapat diperoleh hasil penelitian bahwa penerapan model pembelajaran
Discovery Learning (Disconing) dengan media Babeku dapat meningkatkan kemampuan
karakter sikap kreatif dari rata-rata 5,62 menjadi 7,86, dapat meningkatkan kemampuan
prestasi belajar rata-rata 66 menjadi 81 dan ketuntasan belajar dari 41,38% menjadi 89,66%.

6. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a.

Penerapan model Discovery Learning (Disconing) dengan Media Babeku dapat
meningkatkan sikap karakter kreatif mata pelajaran matematika materi bangun ruang sisi
datar peserta didik kelas VIII.D dari pra siklus 37,93% menjadi 86,21% diakhir siklus II

b. Penerapan model Discovery Learning (Disconing) dengan Media Babeku dapat
meningkatkan prestasi hasil belajar mata pelajaran matematika materi bangun ruang sisi
datar peserta didik kelas VIII.D dari pra siklus 41,38% menjadi 89,66% diakhir siklus II
Saran untuk penelitian lanjut
a.

Dari indikator yang digunakan untuk pengumpulan data pada indikator rasa ingin tahu dan
berani mengambil resiko (keputusan) perlu untuk diteliti lebih lanjut dikarenakan masih
mendapatkan skor terendah dibandingkan dengan indikator lainnya.

b. Pelaksanaan penelitian ini baru 2 (dua) siklus, peneliti lainnya dapat menambah siklus
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ke-3 (ketiga) untuk mendapatkan temuan-temuan yang lebih signifikan.
c.

Instrumen tes dan lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini masih merupakan
instrumen yang tingkat validitasnya belum memuaskan, peneliti berikutnya dapat
menggunakan instrumen yang standar atau validitas dan reliabilitasnya standar.
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PENINGKATAN AKTIVITAS SISWA PADA
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN
PENDEKATAN PROBLEM POSING DI KELAS VII.B
SMPN 8 LAHAT TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Ramlan Effendi, S.Pd.
SMP Negeri 8 Lahat, Jl. Raya Desa Manggul Kab. Lahat, ramlan.effendi@gmail.com
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan
aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika yang menerapkan Problem posing, (2)
untuk mengetahui apakah pendekatan pembelajaran Problem posing dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa, (3) untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran
matematika dengan penerapan Problem posing. Subjek penelitian adalah siswa SMPN
8 Lahat kelas VII.B tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 24 siswa, terdiri dari 14
siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Desain penelitian ini terdiri dari 3 siklus. Setiap
siklus dalam penelitian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembelajaran matematika dengan Problem
Posing dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan cara siswa memilih soal

dan dijawab oleh siswa lain, siswa memilih soal secara berkelompok dan
dijawab oleh kelompok lain, siswa menyelesaikan soal didepan kelas,
siswa bertanya/berdiskusi, serta siswa menyelesaikan tugas; (2) Pendekatan
problem posing dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dari 64,17 pada siklus I
menjadi 70,0 pada siklus II dan mencapai 75,62 pada siklus III; (3) Hasil analisa angket
diketahui sebanyak 20 siswa atau 83,33% siswa memberikan respon yang positif terhadap
pembelajaran matematika dengan pendekatan problem posing. Pendekatan problem
posing dapat digunakan dalam pembelajaran matematika.
Kata Kunci. problem posing, aktivitas siswa

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Salah satu tugas utama guru adalah melaksanakan pembelajaran di kelas. Pembelajaran akan
efektif apabila melibatkan aktivitas siswa. Eggen dan Kauchak (Nyimas, 2001) menyatakan
bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran merupakan salah satu unsur terpenting dalam
menentukan efektif atau tidaknya suatu pembelajaran. Siswa belajar dengan aktif apabila siswa
lebih berpartisipasi sehingga kegiatan siswa dalam belajar lebih domiman dari pada kegiatan
guru dalam mengajar. Sehingga selain meningkatkan prestasi siswa juga meningkatkan
keterampilan berpikir.
Beberapa model pembelajaran aktif adalah pembelajaran dengan metode penemuan,
pembelajaran dengan menggunakan soal-soa1, dan pembelajaran melalui pemecahan masalah.
Selain itu salah satu perkembangan pembelajaran matematika yang dapat memberikan
kesempatan luas kepada siswa untuk aktif belajar adalah problem posing (Soedjadi, 2000).
Selanjutnya dikatakan bahwa problem posing, kooperatif, metode problem base introduction,
dan metode pendekatan realistik merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa.
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Dari pandangan di atas diketahui pembelajaran dengan problem posing merupakan
pembelajaran efektif karena dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, sehingga penulis
mencoba untuk membuat siswa aktif belajar dengan menerapkan pendekatan problem posing
pada pembelajaran matematika.
Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana cara meningkatkan aktivitas siswa
dalam pembelajaran matematika yang menerapkan problem posing ?, (2) Apakah dengan
menggunakan pendekatan problem posing dalam pembelajaran matematika dapat neningkatkan
prestasi belajar siswa?, (3) Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan
pendekatan problem posing?
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengumpulkan
cara meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika yang menerapkan problem
posing, (2) untuk mengetahui apakah pembelajaran problem posing dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa, (3) untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika
dengan penerapan problem posing.

1.2 Aktivitas Dalam Belajar
Montessori (Sardiman, 1986: 95) mengatakan bahwa anak-anak memiliki tenaga untuk
berkembang sendiri dan membentuk sendiri. Pendidik akan berperan sebagai pembimbing
dan mengamati perkembangan anak didiknya. Jika siswa aktif dan melibatkan diri da1am
menemukan prinsip dasar, siswa akan mengerti konsep itu secara lebih baik, dan mengingat
lebih lama serta mampu menggunakan konsep tersebut dalam konteks yang lain (Suherman,
2003).
Untuk lebih memantapkan penguasaan materi, perlu memberikan latihan soal, hal ini sesuai
dengan pendapat Thorndike (Hudoyo, 2001) yang menyatakan bahwa semakin sering suatu
konsep matematika diulangi maka semakin dikuasailah konsep itu, sehingga semakin baik
dalam penguasaan dan pemahaman materi. Dengan mengerjakan soal-soal akan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk memahami konsep matematika.

1.3 Problem Posing
Problem posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Banyak istilah yang digunakan sebagai
padanan istilah Problem posing seperti pengajuan soal, pembentukan soal, pemilihan soal, dan

pertanyaan yang dihasilkan siswa.
Inti dari pembelajaran dengan problem posing adalah siswa memilih atau membuat soal dan
menyelesaikannya sendiri. Dengan mengerjakan soal-soal akan memberikan kesempatan
kepada siswa untuk memahami konsep matematika (Soedjadi, 2000). Dalam pembelajaran
Problem posing siswa tidak diperlakukan sebagai objek dan guru tidak dianggap sebagai satusatunya subjek. Keduanya memiliki posisi yang sejajar, guru hanya berperan sebagai pemandu
atau fasilitator

1.4 Batasan Istilah
Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan aktivitas siswa adalah partisipasi siswa dalam
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dapat dilihat dalam bentuk antar aksi siswa, siswa
dengan guru, serta siswa belajar secara individu. Misalnya kesiapan siswa mengikuti pelajaran,
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keberanian siswa untuk bertanya, menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan menyelasaikan
soal di depan kelas.
Problem posing adalah suatu metode pembelajaran di mana siswa memilih soal dari soal-soal

yang tersedia dan mengerjakannya.
Prestasi adalah hasil belajar yang dicapai, sedangkan prestasi belajar matematika adalah
penguasaan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran matematika yang
ditunjukkan oleh nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.

2. Metode Penelitian
2.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang direncanakan akan
berlangsung dalam beberapa siklus, di mana tiap siklus terdiri dari empat kegiatan, yaitu (a)
perencanaan, (b) pelaksanaan tindakan, (c) observasi, dan (d) evaluasi dan refleksi.

2.2 Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah siswa SMPN 8 Lahat kelas VII.B tahun pelajaran 2013/2014 yang
berjumlah 24 siswa, terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Pengambilan data
dilaksanakan pada bulan Januari – Pebruari 2014. Sebagian besar Siswa kelas VII.B tinggal
bersama orang tua di lingkungan SMP Negeri 8 Lahat yaitu di desa Manggul, desa Padang
Lengkuas, desa Keban, Blok C Ujung, dan desa Tanjung Telang. Pekerjaan orang tua siswa
bervariasi antara lain: pedagang, petani dan pegawai negeri sipil. Kelas VII.B disusun secara
acak, bukan berdasarkan nilai raport. Uraian di atas menunjukkan siswa kelas VII.B SMP
Negeri 8 Lahat merupakan kelas heterogen dan sesuai sebagai subjek penelitian tindakan kelas.

2.3 Teknik Pengumpulan Data
Data di dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, tes, dan angket.
a.

Observasi dilakukan oleh dua orang guru pengamat menggunakan lembar observasi,
Observasi dilakukan untuk memperoleh data aktivitas siswa selama pembelajaran.
Pengamatan dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

b. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah tindakan. Tes dibuat dengan
perangkat tes yang disusun dan dikembangkan peneliti.
c.

Angket diakhir penelitian diberikan kepada siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap
pembelajaran matematika dengan pendekatan problem posing.

2.4 Teknik Analisa Data
Indikator keaktifan siswa dalam penelitian ini menggunakan indikator keaktifan siswa menurut
Nyimas (2001) yaitu: (1) Siswa memilih dan menyelesaikan soal, (2) Siswa mendengar/
memperhatikan penjelasan teman/guru, (3) Siswa membaca (buku siswa dan LKS), (4) Siswa
menulis (yang relevan dengan KBM), (5) Kesiapan siswa menyelesaikan soal didepan kelas
dengan sungguh-sungguh, (6) Siswa mengerjakan tugas, (7) Siswa bertanya/berdiskusi dengan
teman sebangku, (8) Siswa bertanya/berdiskusi dengan guru, (9) Berkurangnya (tidak ada lagi
) kegiatan siswa yang tidak relevan dengan kegiatan belajar mengajar.
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Kriteria keaktifan siswa adalah sebagai berikut:
a.

Sangat aktif jika 7-9 kriteria di atas terdapat selama proses pembelajaran berlangsung.

b. Aktif jika 5-6 kriteria di atas terdapat selama proses pembelajaran berlanggung.
c.

Tidak aktif jika kurang dari 5 kriteria di atas terdapat selama proses pembelajaran.

Adapun kriteria hasil belajar ini adalah kriteria ketuntasan minimal yang berlaku di SMP
Negeri 8 Lahat yaitu 70. Instrumen untuk mendapatkan data hasil belajar siswa berupa
tes. Penyusunan tes disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dari setiap kegiatan proses
pembelajaran. Soal tes berbentuk essay terdiri dari lima (5) butir soal setiap siklus.
Untuk mengetahui keaktifan siswa digunakan observasi oleh dua orang guru pengamat.
Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan problem posing digunakan
angket yang terdiri dari 13 item. Yaitu (1) Saya selalu siap untuk mengerjakan soal di depan
kelas, (2) Saya mengikuti dengan serius saat guru menjelaskan, (3) Di rumah, saya selalu
berusaha menyelesaikan soal-soal latihan yang ada di buku, (4) Bagi saya mengerjakan soal
matematika sangat membosankan, (5) Mengerjakan soal-soal lebih menyenangkan daripada
menghapal, (6) Pembelajaran dengan problem posing membuat saya semakin mengerti, (7)
Pembelajaran dengan problem posing membuat saya senang mengikuti pelajaran matematika,
(8) Pembelajaran dengan problem posing membuat nilai saya meningkat, (9) Pembelajaran
dengan problem posing membuat saya aktif berfikir, (10) Pembelajaran matematika dengan
pendekatan problem posing bukan merupakan beban karena saya dapat melihat hasil pekerjaan
teman, (11) Pembelajaran dengan problem posing membuat saya bosan, (12) Jika saya tidak
bisa menyelesaikan soal, saya bertanya pada teman atau guru, (13) Pembelajaran dengan
problem posing membuat saya dapat mendiskusikan pelajaran yang tidak saya pahami kepada
teman-teman.
Tiap-tiap item respon siswa diolah dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 1. Respon Siswa
Respon Positif

Skor

Respon Negatif

Skor

Sangat setuju
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Sangat Tidak setuju

5
4
3
2
1

Sangat setuju
setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Sangat Tidak setuju

1
2
3
4
5

Skor tertinggi adalah 13 x 5 = 65; dan diolah dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 2. Kriteria Respon Siswa
Pernyataan

Rentang Skor

Sangat Senang

59< x ≤ 65

Senang

46< x ≤ 59

Netral
Tidak Senang

33< x ≤ 46
20< x ≤ 33

Sangat Tidak Senang

x ≤ 20

Respon Siswa
positif
Netral
negatif
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Data yang diperoleh dari observasi, angket, maupun hasil tes akan dianalisis seeara kualitatif
deskriptif yaitu suatu analisis data di mana temuan-temuan dideskripsikan di dalam pernyataanpemyataan. Suatu kesimpulan akan diambil berdasarkan kecenderungan yang bersifat umum.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Siklus 1
Desain penelitian ini terdiri dari 3 siklus secara berulang. Setiap siklus dalam penelitian ini
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Hasil refleksi dijadikan dasar
untuk menentukan keputusan perbaikan pada siklus berikutnya.
Permasalahan yang diperkirakan muncul pada siklus I adalah:
a.

Bagaimana cara meningkatkan aktivitas siswa.

b. Bagaimana cara siswa memilih soal.
c.

Bagaimana cara mengatasi kegiatan siswa yang tidak relevan dengan kegiatan belajar
mengajar.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, tindakan yang direncamakan adalah sebagai berikut :
a.

Guru mensosialisasikan pembelajaran dengan pendekatan problem posing.

b. Merumuskan cara siswa memilih soal yaitu memilih dari soal-soal yang tersedia dan
dikerjakan siswa secara individu.
c.

Tindakan siswa yang tidak relevan ditindak lanjuti dengan mem berikan teguran, dan
hukuman seperti siswa duduk di bangku paling depan seorang diri atau siswa diminta
mengerjakan soal didepan kelas.

Materi pada siklus I yaitu menyatakan himpunan dari masalah sehari-hari, Mendata anggota
himpunan, menyatakan notasi himpunan, himpunan berhingga dan tak berhingga, mengenal
himpunan kosong dan himpunan nol, himpunan semesta, serta himpunan bagian.
Disetiap pertemuan, guru bersama-sama siswa membahas beberapa contoh soal, mulai
dari yang mudah, sedang dan sulit. Setelah siswa memahami materi yang diberikan, guru
memfasilitasi siswa untuk memilih soal-soal yang ada di buku paket atau buku kumpulan soal.
Pada tahap ini siswa mengerjakan soal secara individu. Guru berkeliling membimbing siswa,
mengawasi dan menilai apakah soal yang dipilih dan dikerjakan siswa telah sesuai. Setelah
siswa mengerjakan soal yang dipilihnya, beberapa siswa diminta untuk menuliskan soal dan
jawabannya di papan tulis dan di tanggapi siswa lain. Pada akhir siklus diadakan tes.
Dari pengamatan terhadap seluruh siswa, terlihat siswa berusaha untuk mengikuti pelajaran
dengan baik, terutama saat siswa berusaha memilih soal. Hal ini membuat suasana kelas tenang
dan penuh perhatian. Siswa terlihat sangat memperhatikan angka-angka yang digunakan pada
soal-soal yang ada di buku paket ataupun LKS. Sejak pertemuan I, siswa banyak mencoba
mengerjakan sendiri soal-soal yang ada saat mereka belajar di rumah. Karena kemampuan
siswa yang berbeda, ada siswa yang mampu menyelesaikan soal dengan cepat, karena itu siswa
yang sudah menyelesaikan soal yang dipilihnya dianjurkan untuk memilih dan menyelesaikan
soal-soal yang lairmya.
Observasi terhadap aktivitas siswa menggunakan lembar observasi dilakukan pada pertemuan
terakhir siklus I yaitu pada tanggal 25 Januari 2014. Observasi dilakukan oleh dua guru
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pengamat dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Observasi aktivitas siswa pada siklus I
Pengamat
I
II
Total skor
Rata-rata
Kategori

Skor
5
4
9
4,5
Tidak Aktif

Tes pada siklus I dilakukan pada tanggal 27 Januari 2014. Dari hasil tes diperoleh 16 siswa
yang mencapai ketuntasan minimal. Dengan nilai rata-rata kelas adalah 64,17.

3.2 Siklus II
Siklus II dimulai dengan melakukan refleksi terhadap hasil yang telah dicapai siklus I. hal-hal
yang belum dicapai pada siklus I yaitu: (1) prestasi siswa belum mencapai ketuntasan klasikal
yaitu baru mencapai 66,77%, (2) sebagian siswa masih belum siap untuk menyelesaikan soal
di depan kelas, (3) siswa belum aktif berdiskusi.
Tindakan yang dilakukan pada siklus II yaitu: (1) guru meningkatkan komunikasi dan
bimbingan kepada siswa, (2) dilakukan perubahan pada cara siswa memilih dan menjawab
soal, yaitu siswa memilih soal dan dijawab oleh siswa lain yang berdekatan.
Materi pada siklus II yaitu Irisan dua himpunan, Gabungan dua himpunan, komplemen suatu
himpunan, dan selisih dua himpunan. Pertemuan I dilakukan pada tanggal 28 Januari 2014.
Siswa yang memilih soal yang cukup sulit dan tidak dapat diselesaikan rekannya selama
pembelajaran, maka mereka diminta mendiskusikan soal tersebut dan terlihat mereka dapat
bekerja sama dengan baik karena siswa yang berdiskusi adalah siswa yang berdekatan tempat
duduknya. Setelah siswa berdiskusi guru melihat siswa semakin termotivasi untuk dapat lebih
memahami dan menyelesaikan soal-soal.
Observasi siklus II dilakukan oleh dua orang guru pengamat pada pertemuan ketiga tanggal 3
Pebruari 2014, dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Observasi aktivitas siswa pada siklus II
Pengamat
I
II
Total skor
Rata-rata
Kategori

Skor
7
5
11
6
Aktif

Tes pada siklus II dilakukan pada tanggal 4 Pebruari 2014. Dari hasil tes diperoleh 19 siswa
yang mencapai ketuntasan minimal. Dengan nilai rata-rata kelas adalah 70,0

3.3 Siklus III
Siklus III dimulai dari refleksi guru dengan cara berdiskusi antara guru dengan guru pengamat
terhadap temuan-temuan pada siklus II dan cara mencari jalan untuk menanggulangi
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permasalahan yang ada. Hal·hal yang belum dicapai pada siklus II yaitu: (1) Prestasi siswa
belum mencapai ketuntasan secara klasikal yaitu 79,17 %, (2) Masih ada sebagian siswa
yang ragu untuk menyelesaikan soal didepan kelas, (3) Masih ada siswa yang memerlukan
bimbingan dalam menyelesaikan soal, (4) Tidak semua siswa tampak aktif berdiskusi
karena masih banyak siswa yang memilih soal yang relatif mudah sehingga siswa lain dapat
menyelesaikannya. Siswa yang memilih soal yang cukup sulit dan tidak dapat diselesaikan
rekannya, maka mereka diminta mendiskusikan soal.
Siklus III dimulai tanggal 8 Pebruari 2014. Pada siklus III peneliti melakukan perubahan cara
siswa menjawab soal yaitu siswa memilih soal secara berkelompok dan dijawab oleh kelompok
lain. Setiap kelompok terdiri dari empat siswa. Pembentukan kelompok berdasarkan tempat
duduk yang terdekat dengan memperhatikan nilai yang diperoleh siswa sebelumnya.
Materi pada siklus III yaitu menyajikan irisan, gabungan dan selisih dua gabungan dengan
diagram venn, Menyelesaikan masalah sehari hari dengan konsep himpunan, Menyelesaikan
masalah sehari hari dengan diagram venn. Setelah bersama-sama membahas materi pelajaran,
guru memfasilitasi siswa untuk memilih soal secara berkelompok dan kemudian diselesaikan
oleh kelompok lain yang berdekatan.
Dari pengamatan terhadap seluruh siswa di semua kelompok, siswa-siswa dapat memilih soal
yang lebih banyak. Pada siklus ini soal-soal yang diselesaikan didiskusikan oleh kelompokkelompok yang ada. Rata-rata soal yang dipilih adalah soal yang relatif mudah dan sedang.
Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk menjalaskan soal-soal yang tidak
dimengerti anggota kelompoknya. Hal ini membuat setiap kelompok bersemangat untuk dapat
menyelesaikan soal dari kelornpok lain, yang memberikan dampak positif terhadap motivasi
siswa. Kelompok siswa yang memilih soal yang cukup sulit dan tidak dapat diselesaikan
rekannya selama pembelajaran, harus mendiskusikan cara penyelesaiannya.
Observasi terhadap aktivitas siswa dilakukan pada pertemuan terakhir siklus III tanggal 11
Pebruari 2014. Observasi dilakukan oleh dua guru pengamat dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Observasi aktivitas siswa pada siklus III
Pengamat
I
II
Total skor
Rata-rata
Kategori

Skor
8
7
15
7,5
Sangat Aktif

Tes siklus III dilakukan pada tanggal 15 Pebruari 2014. Dari hasil tes diperoleh 21 siswa yang
mencapai ketuntasan minimal. Dengan nilai rata-rata kelas adalah 75,62
Hal-hal yang telah dicapai hingga siklus III antara lain: (1) Keaktifan siswa semakin meningkat
baik dalam kegiatan pembelajaran, berdiskusi, mengerjakan tugas, maupun menyelesaikan
soal, (2) Siswa sangat antusias dalam menyelesaikan soal didepan kelas, (3) Siswa dapat
bekerjasama dan berdiskusi, serta termotivasi dalam kegiatan pembelajaran dan menyelesaikan
soal-soal dari kelompok lain, (4) Siswa berusaha bertanya dan meminta penjelasan teman satu
kelompok ataupun dari kelompok lain terlebih dahulu jika kesulitan dalam menyelesaikan
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soal, (5) Terjadi peningkatan aktivitas siswa di mana skor dari hasil observasi terhadap aktivitas
siswa pada siklus III adalah sangat aktif dengan rata-rata skor 7,5.
Angket tentang respon siswa terhadap penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan
problem posing diberikan pada tanggal 17 Pebruari 2014, dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Respon Siswa
Respon Siswa
Sangat Senang
Senang
Netral
Tidak Senang
Sangat Tidak Senang

Jumlah Siswa
5
15
4
0
0

3.4 Pembahasan
Hasil observasi aktivitas siswa yang dilakukan oleh dua guru pengamat disetiap siklus, terlihat
adanya peningkatan aktivitas siswa seperti terlihat pada tabel berikut ini:
8
6
Siklus I
4

Siklus II
Siklus III

2
0
Rata-rata Skor Keaktifan Siswa

Gambar 1. Rata-rata skor aktivitas siswa
Dari gambar di atas, terlihat terjadi peningkatan aktivitas siswa dari siklus I siswa tidak terlalu
aktif, menjadi aktif pada siklus II, dan sangat aktif pada siklus III. Peningkatan aktivitas ini
diantaranya karena siswa menjawab soal dari rekannya , sehingga interaksi antar siswa cukup
tinggi dalam berdiskusi, karena siswa yang tidak dapat menjawab soal dari rekannya dapat
bertanya langsung kepada siswa tersebut. Dan siswa yang memilih soal itu akan menjelaskan
sekaligus membimbing rekannya agar dapat menyelesaikan soal yang ada. Dibaginya siswa
dalam kelompok kecil ikut meningkatkan aktivitas dan motivasi siswa siswa secara tidak
langsung berusaha secepatnya untuk menyelesaikan soal yang dipilih kelompok Iain.
Hasil tes prestasi siswa diperlihatkan dalam gambar berikut ini:
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Gambar 2. Data Hasil Tes Siswa
Dari gambar di atas terlihat ada peningkatan nilai rata-rata dan persentase ketuntasan disetiap
siklus. Dari 64,17 pada siklus I menjdi 70,0 pada siklus II atau meningkat 2,83. Dan menjadi
75,62 pada siklus III atau meningkat sebesar 5,62. Sedangkan persentase ketuntasan dari
66,67% pada siklus I menjadi 79,17% pada siklus II atau meningkat 12,5%, dan menjadi 87,5%
pada siklus III, atau meningkat 8,33. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika
dengan pendekatan problem posing dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
Hasil angket yang diberikan kepada siswa tentang pembelajaran dengan pendekatan problem
posing diperlihatkan dalam gambar berikut

Gambar 3. Respon Siswa
Dari gambar di atas terlihat bahwa sebanyak 20 siswa atau 83,33% siswa memberikan
respon yang positif terhadap pembelajaran dengan pendekatan problem posing, dan tidak ada
siswa yang memberikan respon negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan
pendekatan problem posing dapat diikuti dengan baik oleh siswa.

4. Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan
a.

Aktivitas siswa SMPN 8 Lahat kelas VII.B pada pembelajaran matematika dengan
pendekatan problem posing dapat ditingkatkan dengan cara: siswa memilih soal dan
dijawab oleh siswa lain, siswa memilih soal secara berkelompok dan dijawab oleh
kelompok lain, siswa menyelesaikan soal didepan kelas, siswa bertanya/berdiskusi, serta
siswa menyelesaikan tugas.
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b. Pembelajaran matematika dengan pendekatan problem posing dapat meningkatan prestasi
belajar siswa, yaitu dari nilai rata-rata siswa pada siklus I mencapai 64,17 dan pada siklus
II mencapai 70,0 serta pada siklus III mencapai 75,62.
c.

Sebanyak 20 siswa atau 83,33 % siswa kelas VII.B SMPN 8 Lahat memberikan respon
yang positif terhadap pembelajaran matematika dengan pendekatan problem posing

4.2 Saran
a.

Guru hendaknya menciptakan situasi dan kondisi belajar sedemikian rupa sehingga siswa
aktif mengikuti pembelajaran.

b. Pendekatan Problem Possing dapat dijadikan altematif dalam pembelajaran di Sekolah.
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1)

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat berpikir kreatif
siswa dengan kemampuan matematika yang rendah ditinjau dari gender. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis kualitatif deskriptif. Subjek dalam
penelitian ini adalah dua orang siswa yaitu laki-laki dan dua perempuan kelas X A SMA
Muhammadiyah Rambah dengankemampuan matematika rendah melaluiteknik purposive
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan tes pemecahan masalah matematika
divergen dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah (1) reduksi data,
(2) penyajian data, (3) menyimpulkan tingkat kreativitas siswa pada masing-masing
gender. Validitas data menggunakan triangulasi metode yaitu (penggabungan data
hasil tes dan wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa laki-laki hanya
memenuhi indikator kefasihan sehingga dikategorikan memiliki tingkat kreativitas 1
(kurang kreatif), sementara siswa perempuan tidak memenuhi ketiga indikator kreativitas
sehingga dikategorikan memiliki kreativitas tingkat 0 (tidak kreatif). disimpulkan juga
bahwa perbedaan gender memiliki pengaruh terhadap cara berpikir siswa.
Kata Kunci. Kreativitas, Divergen, Kemampuan Matematika, Gender

1. Pendahuluan
Membentuk peserta didik yang kreatif merupakan salah satu tujuan pendidikan dan
pembelajaran sebagaimana yang termaktub didalam Undang-Undang Republik Indonesia
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan kemampuan berpikir kreatif, individu akan
melihat suatu masalah dengan berbagai cara pandang, sehingga mampu mencari berbagai
alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Matematika merupakan mata pelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik sehingga
memiliki kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan ini dapat dikembangkan jika peserta didik
senantiasa diajak menyelesaikan masalah matematika yang bersifat divergen.Richardo (2014)
menyatakan bahwa masalah matematika divergen merupakan pertanyaan atau soal yang mampu
melihat dan atau mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan memunculkan
fleksibilitas, kebaruan dan kefasihan, sehingga mampu menghasilkan penyelesaian dalam
memecahkan suatu masalah dengan langkah-langkah yang berbeda. Oleh karena itu, masalah
matematika divergen seyogyanya mampu melihat sejauh mana ide-ide baru, strategi baru yang
diberikan siswa dalam menemukan berbagai penyelesaian (Multiple Solution). Selanjutnya,
Karkockiene (2005) berpendapat bahwa kreativitas melibatkan karakteristik yang berhubungan
dengan kemampuan untuk menemukan atau melakukan sesuatu yang baru.Hal ini menandakan
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masalah matematika divergen merupakan alternatif untuk mengembangkan kreativitas siswa,
selain mampu mencari berbagai alternatif penyelesaian, juga mampu menemukan hal atau
sesuatu yang baru.
Terkait kreativitas dalam matematika, Sriraman (2011) mengatakan bahwa hal tersebut
merupakan kemampuan untuk melihat dan memilih penyelesaian dalam matematika.
Untuk melihat kemampuan kreativitas siswa dalam matematika, selanjutnya Silver (1997)
memberikan 3 indikator kreativitas diantaranya, kefasihan (fluency), fleksibilitas (flexibility),
dan kebaruan (novelty). Kefasihan dalam pemecahan masalah didasarkan pada kemampuan
siswa memecahkan/menyelesaikan masalah dengan memberi jawaban yang beragam dan
benar. Beberapa jawaban dikatakan beragam jika jawaban-jawaban yang diberikan siswa
tampak berlainan dan mengikuti pola tertentu. Fleksibilitas ditunjukkan dengan kemampuan
siswa memecahkan/menyelesaikan masalah dengan berbagai cara yang berbeda. Sementara
kebaruan dalam pemecahan masalah didasarkan pada kemampuan siswa menjawab/
menyelesaikan masalah dengan beberapa jawaban yang berbeda-beda tetapi bernilai benar
atau satu jawaban yang „tidak biasa‰ dilakukan oleh siswa pada tingkat pengetahuannya.
Hubungan antara kreativitas dan masalah matematika tersebut, dapat disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Hubungan Kreativitas dalam Pemecahan Masalah
Komponen Kreativitas

Pemecahan Masalah

Kefasihan

Siswa menyelesaikan masalah dengan bermacammacam solusi dan jawaban.

Fleksibilitas

a. Siswa menyelesaikan masalah dengan satu cara
lalu dengan cara lain.
b. Siswa
mendiskusikan
berbagai
metode
penyelesaian.

Kebaruan

Siswa memeriksa jawaban dengan berbagai metode
penyelesaian dan kemudian membuat metode yang
baru yang berbeda.

Dalam penelitian ini, kreativitas siswa akan diidentifikasi melalui penjenjangan yang
dinamakan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif (TKBK) yang diadaptasi dari Siswono
(2008). TKBK tersebut disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Penjenjangan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif
Tingkat Kreativitas

Deskripsi

Tingkat 4 (Sangat Kreatif)

Siswa mampu menunjukkan kefasihan, fleksibilitas,
dan kebaruan atau kebaruan dan fleksibilitas dalam
memecahkan masalah.

Tingkat 3 (Kreatif)

Siswa mampu menunjukkan kefasihan dan kebaruan atau
kefasihan dan fleksibilitas dalam memecahkanmasalah.

Tingkat 2 (Cukup Kreatif)

Siswa mampu menunjukkan kebaruan atau fleksibilitas
dalam memecahkan masalah.
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Tingkat 1 (Kurangkreatif)

Siswa mampu menunjukkan
memecahkan masalah.

kefasihan

dalam

Tingkat 0 (Tidak Kreatif)

Siswa tidak mampu menunjukkan ketiga aspek dalam
memecahkan masalah.

Terkait dengan pemecahan masalah, setiap siswa memiliki proses berpikir yang berbedabeda. Perbedaan ini berdasarkan beberapa indikator diantaranya kemampuan matematika dan
perbedaan jenis kelamin (gender). Siswa perempuan cendrung lebih rendah dalam berpikir
kreatif dibanding siswa laki-laki. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Krutetskii (1976)
bahwa terdapat secara garis besar anak laki-laki lebih baik dalam penalaran dan kemampuan
matematika daripada anak perempuan, namun perbedaan ini tidak nyata pada tingkat sekolah
dasar tetapi menjadi tampak lebih jelas pada tingkat yang lebih tinggi.
Berdasarkan uraian tersebut, penting bagi seorang guru untuk dapat memfasilitasi siswanya
dengan karakteristik perbedaan gender dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga
kekurangan dari masing-masing individu mampu dalam hal memecahkan masalah matematika
divergen mampu di atasi. Misalnya, dengan berinovasi dalam model, pendekatan atau
strategi dalam pembelajaran. Namun sebelum itu lebih baik jika terlebih dahulu diketahui
sejauhmana kemampuan kreativitasnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti
mengenai kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika divergen berdasarkan
kemampuan matematika dan gender. Dalam hal ini, kemampuan matematika penulis batasi
pada kemampuan matematika dalam kategori rendah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
(1) mendeskripsikan tingkat kreativitas siswa yang berkemampuan rendah dalam memecahkan
masalah matematika divergen pada siswa laki-laki, (2) mendeskripsikan tingkat kreativitas
siswa yang berkemampuan rendah dalam memecahkan masalah matematika divergen pada
siswa perempuan.

2. Metode Penelitian
2.1 Tahapan-Tahapan Penelitian
Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini meliputi :
a.

Tahapan perencanaan, meliputi: pembuatan proposal, pengajuan proposal penelitian,
perijinan penelitian, dan instrumen penelitian.

b. Tahap pelaksanaan, meliputi semua kegiatan yang dilaksanakan di tempat penelitian,
seperti pengambilan data untuk penentuan subjek, pengambilan data untuk dianalisis.
c.

Tahap penyelesaian, meliputi pengolahan data dan penyusunan laporan penelitian

2.2 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud
mendeskripsikan kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah matematika divergen
berdasarkan kemampuan matematika siswa dalam kategori rendah pada siswa laki-laki dan
siswa perempuan. Data yang diperoleh pada penelitian ini berupa hasil jawaban siswa dalam
menyelesaikan atau memecahkan masalah matematika divergen dan kemudian dianalisis
dengan menyesuaikan pada tiga komponen berpikir kreatif yaitu kefasihan (fluency),
fleksibilitas (flexibility) dan kebaruan (novelty). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

614

Agustus sampai September 2015.
Subjek penelitian ini adalah 4 orang siswa SMA Muhammadiyah Rambah Kelas X A dengan
rincian 2 orang siswa laki-laki dan 2 orang siswa perempuan. Kemampuan siswa tersebut
diambil berdasarkan nilai raport semester genap tahun ajaran 2014/2015.

2.3 Proses Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data diperlukan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini
meliputi instrumen utama yaitu peneliti sendiri yang dibantu dengan instrument bantu berupa
tes tertulis yang memuat soal pemecahan masalah matematika divergen materi bangun ruang
yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis mengenai kreativitas siswa dan kemudian
dianalisis dengan menyesuaikan pada tiga komponen berpikir kreatif yaitu kefasihan (fluency),
fleksibilitas (flexibility) dan kebaruan (novelty).

2.4 Teknik Analisis Data
Analisis informasi yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep Miles dan Huberman
(Sugiono:2011). Aktivitas dalam analisis informasi dan penarikan kesimpulan dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut.
a.

Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dalam
penelitian ini, data yang akan diperoleh adalah dari hasil wawancara dengan siswa pada
saat siswa menyelesaikan masalah matematika. Wawancara dilakukan untuk mendukung
dan mengonfirmasi jawaban siswa. Data hasil wawancara akan digunakan sebagai data
pendukung data utama yaitu hasil tes. Sementara itu jika ditemukan data yang tidak
dibutuhkan dalam penelitian akan dihilangkan. Data yang telah direduksi akan dapat
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya jika diperlukan.

b. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau dengan
menyajikan data. Pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif
berdasarkan hasil analisis dengan menyesuaikan pada tiga komponen berpikir kreatif yaitu
kefasihan (fluency), fleksibilitas (flexibility) dan kebaruan (novelty).
c.

Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification)
Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah ketiga pada analisis data ini.
Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan berupa deskripsi kreativitas siswa berdasarkan
komponen kreativitas (kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan) yang paling dominan dari
siswa dengan tingkat kemampuan matematika rendah pada siswa laki-laki dan perempuan

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian
Untuk mengukur kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika diperlukan
instrumen soal masalah matematika divergen. Sebelum soal tersebut diberikan kepada siswa,
terlebih dahulu divalidasi oleh validator sehingga soal tersebut telah layak untuk diberikan
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kepada siswa. Berikut soal masalah matematika divergen yang telah divalidasi

Gambar 1. Soal Masalah Matematika Divergen
Selanjutnya, soal tersebut diberikan kepada siswa yang telah dipilih sebagai subjek dan
kemudian diwawancarai untuk mengonfirmasi hasil jawabannya. Berdasarkan hasil analisis
tes dan wawancara, maka diperoleh tersebut dapat disajikan dalam tabel 3 berikut.
Tabel 3. Data Hasil Tingat berpikir kreatif siswa
dalam memecahkan masalah matematika
Subjek

Jenis Kelamin

Subjek 1

Laki-laki

Subjek 2
Subjek 3
Subjek 4

Laki-laki
Perempuan
Perempuan

Kemampuan
Matematika

TKBK
Tingkat 1 (Kurang Kreatif)

Rendah

Tingkat 1 (Kurang Kreatif)
Tingkat 0 (Tidak Kreatif)
Tingkat 0 (Tidak Kreatif)

Pada siswa laki-laki berkemampuan rendah, hanya memenuhi 1 indikator yaitu kefasihan,
atau mempunyai tingkat kreativitas yaitu (kurang kreatif) dalam memecahkan masalah
matematika divergen. Siswa tersebut memenuhi kefasihan karena bisa menjawab soal dengan
benar, yaitu mampu membuat bangun ruang lain yang sejenis dengan ukuran volumenya sama
dengan bangun ruang balok yang ada pada soal serta mampu menunjukkan masing-masing
ukurannya dan mampu menggunakan ukuran tersebut untuk mencari nilai volume serta
mampu menuliskan ukuran volume yang tepat. Sementara, unsur fleksibilitas dan kebaruan
muncul dalam jawaban siswa.

Gambar 2. Hasil Jawaban Siswa Laki-laki
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Pada siswa perempuan berkemampuan rendah,belum mampu memenuhi ketiga indikator
kreativitas yaitu kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan. Hal ini terlihat karena siswa perempuan
berkemampuan rendah tidak mampu menunjukkan secara rinci ukuran panjang, lebar dan
tinggi yang akan digunakan untuk menentukan volume. Hal ini diduga kemampuan operasi
perkalian yang dimiliki subjek kurang komprehensif sehingga untuk memparisialkan angkaangka dari suatu angka tertentu masih rendah.

3.2 Pembahasan
Subjek laki-laki memiliki kemampuan membaca dan memahami soal cenderung lebih baik
dibandingkan subjek perempuan. Hal ini terlihat dalam menjawab/menentukan bangun
ruang lain yang dimaksud pada soal subjek laki-laki lebih cepat menjawab serta mampu
menentukan ukuran serta penggunaan rumus yang akan digunakan, sehingga subjek lakilaki memiliki indikator kefasihan dalam menjawab soal dibandingkan subjek perempuan
yang belum memiliki indikator tersebut. Sementara itu, masalah matematika divergen untuk
soal pertama, mampu mengukur indikator kebaruan jika seandainya subjek laki-laki maupun
subjek perempuan mampu menggunakan bilangan selain bilangan asli dalam menentukan
ukuran dari bangun ruang yang digambarkan. Penggunaan bilangan rasional atau pecahan
dalam menentukan ukuran panjang, lebar dan tinggi dari bangun balok dapat dijadikan sebagai
indikator bahwa subjek telah mampu mencapai tingkat kebaruan (novelty) dalam menjawab
masalah matematika divergen.
Pada soal nomer dua, berdasarkan hasil jawaban dan wawancara, diketahui subjek laki-laki
dan perempuan tidak mampu menjawab yang diberikan. Kemampuan fleksibilitas dalam
mencari alternatifpenyelesaian lain, dalam hal ini menentukan volume bangun ruang selain
menggunakan rumus baku belum terlihat.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, ditinjau dari penjenjangan tingkat berpikir kreatif
siswa laki-laki berada pada tingkat kurang kreatif (tingkat 1) dan siswa perempuan berada pada
tingkat tidak kreatif (tingkat 0), sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa tingkat kreativitas
matematika siswa yang berkemampuan rendah dalam memencahkan masalah matematika
divergen ditinjau dari perbedaan gender bahwa siswa laki-laki lebih baik dibanding siswa
perempuan. Senada dengan hasil penelitian Krutetskii (1976)bahwa anak laki-laki lebih
baik dalam penalaran dan kemampuan matematika daripada anak perempuan. Dengan lebih
baiknya penalaran dan kemampuan matematika siswa laki-laki mampu memiliki pengaruh
terhadap kemampuan berpikir kreatifnya.

4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai
berikut.
a.

Siswa laki-laki dengan kemampuan matematika rendah pada SMA Muhammadiyah
Rambah Kelas X A, memiliki kemampuan kreativitas dalam memecahkan masalah
matematika divergen pada tingkat 1 (kurang kreatif).

b. Siswa perempuan dengan kemampuan matematika rendah pada SMA Muhammadiyah
Rambah Kelas X A, memiliki kemampuan kreativitas dalam memecahkan masalah
matematika divergen pada tingkat 0 (tidak kreatif).
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Berdasarkan kesimpulan dapat dikemukakan, saran yang dapat disampaikan dalam penelitian
ini adalah:
a.

Hendaknya dalam proses pembelajaran guru mampu memberikan perhatian dan treatment
khusus kepada siswa dengan kemampuan rendah terutama untuk siswa perempuan
sehingga kemampuan berpikir kreatifnya dapat berkembang lebih baik lagi.

b. Hendaknya mengembangkan atau berinovasi dalam model pembelajaran yang lebih
mengarah kepaham konstruktivisme dan melatih cara berpikir yang kreatif melalui
masalah matematika divergen.
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PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF
BERBASIS PENDEKATAN ILMIAH (SCIENTIFIC
APPROACH) PADA MATERI BARISAN DAN DERET
Rohmat Isnaini
SMK N 1 Kedawung, Kabupaten Sragen, rohmatisnaini15@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk
menghasilkan produk media pembelajaran berupa multimedia interaktif berbasis
pendekatan ilmiah (Scientific Approach) pokok bahasan barisan dan deret bagi siswa
kelas X SMK/ SMA, mengetahui dampak pengunaannya terhadap hasil belajar siswa.
Metode penelitian terdiri dari dua tahap yaitu: (1) Preliminary Study (analisis dan
desain), (2) formative Study (Self evaluation, Expert Reviews, One to one, Small Group,
dan FieldTest). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen, Walktrough,
observasi, dan tes. Berdasarkan penilaian dan saran validator, dari segi content,
design, dan bahasa multimedia interaktif ini dikembangkan. Dari data hasil evaluasi
dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif berbasis pendekatan ilmiah (Scientific
Approach) memberikan dampak positif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada
pokok bahasan barisan dan deret.
Kata Kunci.Penelitian pengembangan, multimedia interaktif, Pendekatan Ilmiah (Scientific
Approach), hasil belajar

1. Pendahuluan
Kurikulum merupakan salah satu aspek penting dalam terlaksananya sebuah pendidikan.
Saat ini Indonesia secara bertahap menerapkan kurikulum 2013 di mana pada kurikulum
ini, semua aspek baik kognitif, afektif dan psikomotor ikut dinilai dan dikembangkan dalam
setiap pembelajaran. Sarana dan prasarana terus dikembangkan guna membantu penerapan
kurikulum 2013 dalam setiap proses pembelajaran. Sementara itu pesatnya perkembangan
teknologi juga menuntut guru untuk melek informasi. Kedua hal ini dapat digabungkan agar
tercapainya pembelajaran yang efektif.
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi landasan guru untuk menciptakan
inovasi-inovasi pembelajaran berbasis kurikulum 2013 guna tercapainya pembelajaran
yang efektif, di mana semua aspek kompetensi dalam kurikulum yakni kognitif, apektif,
dan psikomotor dapat tercapai. Sayangnya tidak sedikit guru yang belum paham seutuhnya
bagaimana menerapkan kurikulum 2013 dengan bantuan ICT yang bersifat inovatif dengan
tetap menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran agar dapat menciptakan siswa sebagai
manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan.
Untuk menjadikan siswa sebagai manusia yang berkualitas dan mampu menghadapi perubahan
dunia, maka banyak hal yang perlu diperhatikan. Yang terpenting adalah terletak pada
peningkatan kualitas pendidikan yang terus berkesinambungan. Faktor yang dapat menentukan
kualitas pendidikan antara lain kualitas pembelajaran dan karakter siswa yang meliputi bakat,
minat, dan kemampuan. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari interaksi siswa dengan
sumber belajar dan pendidik. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu pendidik
untuk mempermudah proses belajar, memperjelas materi pembelajaran dengan beragam
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contoh yang konkret melalui media, memfasilitasi interaksi dengan pembelajar. Pemanfaatan
media pembelajaran dapat membantu peningkatan kualitas pembelajaran. (Ashyar, 2011:29).
Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai obyek yang bersifat abstrak, menurut
Soedjadi (2004:41) mengungkapkan bahwa ‰sifat matematika yang bersifat abstrak merupakan
salah satu penyebab sulitnya seorang siswa dalam belajar matematika‰. Hal ini didukung dengan
pengalaman penulis selama menjadi guru matematika. Kenyataan dilapangan menunjukkan
bahwa setiap ulangan formatif masih banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM.
Menyadari hal tersebut maka perlu upaya memperbaiki pembelajaran matematika. Untuk itu
perlu ada perubahan pola pikir dalam proses pembelajaran, yang diantaranya adalah: (1) dari
berpusat dari guru menuju berpusat pada siswa, (2) dari satu arah menuju interaktif, (3) dari
individual menuju kooperatif, (4) dari satu sumber menjadi multisumber, dan (5) dari satu
media menuju multimedia. Perubahan pola pikir tersebut memaknai bahwa pembelajaran
bukan berarti siswa diberi tahu, tetapi pembelajaran adalah mendorong siswa untuk aktif
mencari tahu.
Karakteristik kurikulum 2013 menitik beratkan proses pembelajaran menggunakan pendekatan
ilmiah (Scientific Approach). Dalam pendekatan ilmiah pembelajaran diawali dari mencari
informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian megolah data atau informasi,
menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian
menyimpulkan dan mencipta. Hasil belajar dengan pendekatan ilmiah ini melahirkan peserta
didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan
pengetahuan yang terintegrasi .
Dengan demikian dibutuhkan suatu produk pembelajaran berbasis ICT yang dapat berupa
multimedia interaktif yang berbasis pendekatan ilmiah. Multimedia interaktif yang
mempertimbangkan seluruh aspek kompetensi serta mampu meningkatkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi (berpikir kritis, kreatif) dalam menyelidiki dan mengaplikasikan konsep
dalam memecahkan masalah otentik.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis bermaksud mengembangkan
multimedia interktif menggunakan pendekatan ilmiah (scientific Approach). Adapun
pengembangan media pembelajaran tersebut pada pokok bahasan barisan dan deret untuk
kelas X SMK/ SMA pada semester gasal kurikulum 2013.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan multimedia interaktif dengan
pendekatan ilmiah (Scientific Approach) pokok bahasan barisan dan deret bagi siswa SMK/
SMA yang valid dan praktis, serta mengetahui dampak yang muncul akibat penggunaan media
tersebut terhadap hasil belajar siswa.

2. Kajian Pustaka
2.1 Multimedia Interaktif
Multimedia merupakan penggabungan dua kata „multi‰ dan „media‰. Multi berarti „banyak‰
sedangkan media atau bentuk jamaknya yang berarti medium (Asyhar, 2011:75). Multimedia
merupakan perpaduan antara berbagai media (format file) yang berupa teks, gambar (vektor
atau bitmap), grafik, sound, animasi, video, interaksi, dll. yang telah dikemas menjadi
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file digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Jadi,
multimedia interaktif, yaitu media pembelajaran yang merupakan perpaduan antara berbagai
media (format file) yang berupa teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, animasi,
video, interaksi, dll. yang telah dikemas menjadi file digital (komputerisasi), digunakan untuk
menyampaikan pesan kepada peserta didik.

2.2 Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach)
Tomere (1997) menjelaskan bahwa pendekatan ilmiah (Scientifik Approach) menyentuh tiga
ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan ketrampilan seperti dalam gambar berikut:

Gambar 1. Ranah PendekatanIlmiah (Scientific Approach)
Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi
subtansi atau materi ajar agar peserta didik „tahu mengapa‰. Ranah ketrampilan menggamit
transformasi subtansi atau materi ajar agar perserta didik „tahu bagaimana‰. Ranah pengetahuan
mengamit transformasi subtansi atau materi ajar agar peserta didik „tahu apa‰. Hasil akhirnya
adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang
baik (soft skill) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuanuntuk hidup secara
layak (Hard sklills) dari peserta didik meliputi aspek kompetensi sikap, ketrampilan, dan
pengetahuan.
Pendekatan ilmiah (Scientific Approach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi
mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta
(Tomera,1974).

Gambar 2. langkah Pendekatan Ilmiah (Scientifik Approach)
Dalam kenyataannya karakter keilmuan dari matematika berbeda dengan pelajaran yang
lain. Maka dari itu penerapan pendekatan ilmiah dalam matematika agak berbeda dengan
pelajaran lain. Langkah pendekatan ilmiah dalam matematik adalah: (1) Mengamati, (2)
Menannya, (3) Menalar, (4) Mencoba, dan (5) Menyimpulkan.

2.3 Hasil Belajar
Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu
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perubahan. Tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri
dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003:2). Hasil adalah suatu yang diadakan
(dibuat, dijadikan) oleh usaha. Sedangkan belajar adalah berusaha untuk memperoleh
kepandaian atau ilmu (KBBI, 1991:14).
Sudjana (2001:3) yang menyatakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki
siswa setelah menempuh proses belajar. Hasil belajar hakikatnya merupakan perubahan
tingkah laku yang mencakup bidang kognitif (intelektual), Afektif (sikap), dan psikomotorik
(bertindak). Semakin tinggi proses belajar yang dilakukan oleh siswa, harus semakin tinggi
hasil belajar yang diperoleh siswa. Proses belajar merupakan penunjang hasil belajar yang
dicapai siswa.
Berdasarkan pandangan-pandangan dari para ahli di atas maka yang dimaksud dengan
hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil dari seorang siswa dalam mengikuti proses
belajar mengajar yang diukur dari kemampuan siswa yang mencakup bidang kognitif, afektif,
dan psikomotorik.

3. Metode Penelitian
Penelitian pengembangan (Development Research), menurut Akker (dalam Meilani
Safitri,dkk., 2013) terdapat tiga kriteria kualitas, yaitu:
a.

Validitas (pakar dan teman sejawat) suatu validitas yang baik jika sesuai dengan content
pembelajaran tercantum sesuai dengan indikator pembelajaran.

b. Kepraktisan berarti produk yang dihasilkan mudah digunakan oleh pengguna dalam hal
ini siswa dan guru.
c.

Keefektifan berarti tercapainya tujuan pembelajaran yang terlihat dari hasil belajar.

Pengembangan media mengikuti dua tahapan utama Development Research yaitu tahap
preliminary study (tahap persiapan dan tahap pengembangan) dan formative study (tahap
evaluasi dan tahap revisi). Berikut langkah-langkah pengembangan media pembelajaran
berbantuan komputer pokok bahasan barisan dan deret.
Law
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Gambar 3. Alur desain Formative Research (Zulkardi,2002)
Penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014.Subjek penelitian adalah
siswa kelas X program Studi Agribisnis Perikanan (AP)-2 SMK Negeri 1 Kedawung, Sragen
yang terdiri dari 24 siswa.
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pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui lembar saran untuk para
validator, observasi untuk mengetahui aktivitas siswa, dan tes untuk mengetahui hasil belajar
siswa setelah menggunakan multimedia interaktif data yang diperoleh kemudian di analisis
melalui analisis deskriptif.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Analisis Hasil Penelitian
Penulis menganalisis materi yang akan dikembangkan dengan menggunakan Microsoft
Powerpoint yaitu materi barisan dan deret. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
memilih materi esensial yang akan ditampilkan pada multimedia interaktif. Kemudian tahap
ini dilanjutkandengan membuat flowchart yang bertujuan untuk menentukan urutan materi
pembelajaran yangakan ditampilkan pada media, serta menentukan materi apa saja yang dapat
dibuat animasi maupun simulasi.

4.1 Desain Paper Based
Pada tahapan ini materi tentang pokok bahasan barisan dan deret yang dirancang di atas kertas,
baik rancangan berupa teks maupun gambar-gambar. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh
gambaran tentang apa yang akan ditampilkan pada computer based dengan menggunakan
program Microsoft powerpoint . Menu utama terdiri dari tiga pokok bahasan yaitu barisan
dan deret, barisan dan deret aritmatika, dan barisan dan deret geometri. Media ajar yang
dibuat ini merupakan media ajar yang terstruktur, artinya siswa harus mengikuti langkah yang
ditampilkan slide per slide materi yang terdapat dalam media sehingga proses pembelajaran
berlangsung secara efektif dengan pendekatan yang digunakan ialah Scientific Approach.

Gambar 4 hasil paperbased.

4.2 Computer Based
Pada tahapan ini desain produk yang telah dibuat dalam paper based dituangkan dalam bentuk
computer based. Adapun program yang digunakan untuk desain produk computer based
ini adalah program Microsoft powerpoint. Produk yang didesain dalam computer based ini
merupakan prototype 1. Prototype 1 yang ditampilkan sudah berfokus pada tiga karakteristik
utama (content, support dan interface).
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Gambar 5hasilComputer Based

4.3 Expert Review
Tahap expert review melibatkan beberapa validator dari segi content, design, dan bahasa.
Dari segi materi validator yaitu Drs. Lubis Isa, M.Pd dari Pengawas SMK Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen dan guru matematika SMK N 1 Kedawung, dari segi design adalah guru
seni budaya, dan dari segi bahasa adalah guru bahasa Indonesia. Berdasarkan uji validasi oleh
pakar, teman sejawat dan guru matematika maka dapat disimpulkan desain produk bahan
ajar (prototype 1) yang dikembangkan tergolong sudah baik (valid dan praktis) karena dari
Educational Criteria kompetensi dasar dan indikator disampaikan dengan jelas, isi materi
mempunyai konsep yang benar dan tepat, isi materi mengacu pada pendekatan ilmiah
(Scientific Approach), dan program mudah dioperasikan walaupun tentunya masih diperlukan
perbaikan-perbaikan berdasarkan saran-saran validator. Saran-saran tersebut dijadikan acuan
untuk pengembangan prototype 2.

4.4 One-to-one
Pada Tahap ini prototype 1 yang sudah diujikan pada expert review diujikan pada 2 orang siswa
kelas X SMK negeri 1 Kedawung. Uji coba dilakukan untuk melihat kesulitan-kesulitan yang
mungkin terjadi selama proses pembelajaran menggunakan multimedia interaktif, sehingga
dapat memberikan indikasi apakah multimedia perlu diperbaiki atau tidak.
Pada saat pembelajaran dilakukan observasi selama kegiatan berlangsung dapat disimpulkan
bahwa siswa masih kesulitan mengoperasikan multimedia karena tidak ada petunjuk
penggunaan dalam media. Siswa juga diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang
media pokok bahasan barisan dan deret. Jawaban siswa digunakan sebagai acuan untuk
memperbaiki prototype 1.
Berdasarkan komentar, saran, dan jawaban yang diberikan siswa: (1) merasa senang
menggunakan multimedia, (2) mudah dalam memahami konsep, (3) dapat menggulangi
materi pembelajaran pada bagian yang diinginkan, maka secara umum dapat dikatakan
bahwa prototype 1 sudah baik dan praktis. Selain itu siswa diminta menyelesaikan soal tes
yang disiapkan. Dari hasil tes yang dilaksanakan, diperoleh nilai tes siswa 70 dan 75 sehinga
dapat dikatakan bahwa efek potensial dari multimedia interaktif yang telah dibuat cukup baik
terhadap pemahaman konsep siswa.

4.5 Revisi prototype 1
Setelah tahap expert dan one-to-one berdasarkan saran-saran dari validator dan hasil one-toone maka produk dari design prototype 1 direvisi guna memperoleh media yang lebih baik
yang kemudian disebut sebagai prototype 2. Berikut tabel 1 yang berisi perubahan sebelum
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dan sesudah revisi berdasarkan validasi dan ujicoba One-to-one.
Tabel 1 Perubahan sebelum dan sesudah Revisi
Saran
Sebelum revisi
Judul Kurang Menarik, agar siswa
Judul ”Barisan dan deret”
tertarik belajar

Sesudah Revisi
Judul ” Mengenal
barisan dan deret”

Button terlalu besar, dan terkesan Button berukuran besar segi Button
diubah
kaku
enam (heeksagon).
(rounded rectangle).
Warna Background kurang Soft

Warna Background hijau tua.

Warna background
hijau muda.

Narasi kurang, Ada beberapa bagian
Tampilan tanpa ada narasi
yang hanya ada teksnya saja sehingga
Ditambah narasi.
hanya menggunakan teks.
terkesan vakum
Ditambahkan button yang menuju
ke pada menu-menu media sehingga Setiap menuju sub menu
Ditambahkan button
tidah harus menuju halaman awal harus ke halaman awal
dahulu.

4.6 Prototype 2
Pada tahap ini, prototype 1 direvisi sehingga menghasilkan prototype 2.Gambar 6 berikut
merupakan prototype 2.

Gambar 6prototype 2.

4.7 Small Group
Tahap ini bertujuan untuk melihat kepraktisan dan keefektifan dari prototype 2. Ujicoba
prototype 2 pada siswa denganbentuk pembelajarn diskusi kelompok kecil (Small Group)
berjumlah 6 orang kelas X SMK N 1 Kedawung.
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Gambar 7Siswa Small Group
Akhir dari pembelajaran yang mereka lakukan, mereka diminta untuk mengerjakan soal-soal
evaluasi yang dibagikan, hasil evaluasi rata-ratanya 80 dengan semua siswa mendapat nilai
di atas 75 (KKM). Disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran interaktif prototype 2 yang
dikembangkan dalam kategori baik.

4.8 Revisi prototype 2
Berdasarkan hasil ujicoba small group serta masukkan dari siswa,maka produk desain
prototype 2 ini direvisi yang bertujuan untukmemperbaiki kekurangan pada prototype 2
guna menghasilkan prototype 3. Berikut merupakan perubahan sebelum dan sesudah revisi
berdasarkan hasil ujicoba smallgroup yang dimuat dalam tabel 2.
Tabel 2 Perubahan sebelum dan sesudah Revisi
Saran

Sebelum Revisi

Media tidak memberi
Tambahkan menu observasi informasi aktivitas siswa
media pada user.
dalam menggunakan
multimedia interaktif.
Tambahkan database
perkembangan hasil belajar
siswa untuk mengetahui
kemajuan belajar siswa
Halaman awal (Home)
ditambahahkan gambar
yang mendukung materi
Contoh soal diberikan
jawaban

Sesudah Revisi
Ditambahankan menu observasi

Belum ada database

Ditambahkan database.

Halaman awal hanya berisi
button-buton untuk menuju
materi.

Ditambah gambar yang
mendukung materi barisan dan
deret.

Contoh soal belum ada
jawaban

Ditambahkan jawaban pada
contoh soal pada menu latihan

Gambar 7 prototype 3.
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4.9 Field Test
Setelah diperoleh prototype 3 yang valid dan praktis, maka dilakukan uji coba (Field Test)
untuk melihat dampak terhadap hasil belajar siswa.Tahap ini hanya berisikan uji keefektifan
dari prototype 3. Uji coba dilakukan pada kelas X AP-2 SMK N 1 Kedawung tahun pelajaran
2013/2014.
Pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan metode pembelajaran kooperatif dengan multimedia
pembelajaran Interaktif untuk belajar mandiri, di mana guru bertindak sebagai fasilitator.
Dalam pembelajaran masing-masing kelompok

Gambar 8 Siswa Field Test

Aktivitas Siswa
Tabel 3Aktivitas siswa
NO
1
2
3

Keaktivan siswa
Keaktifan
Perhatian
Tanggung jawab
Rata-rata

Nilai
90,27 %
88,88 %
91,67%
90,27%

Dengan kriteria nilai: kurang (1 – 2,00 ), cukup (2,01 – 3,00), dan baik (3,01 – 4,00) dari 24
siswa terdapat 23 (95,83%) siswa memiliki aktivitas dengan kategori B (baik), dan 1 (4,17%)
siswa memiliki aktivitas dengan kategori C (cukup), dan tidak ada kategori siswa yang
memiliki aktivitas K (kurang).

Hasil kerja kelompok
Tabel 4 Hasil kerja
NO
1
2
3
4

Kelompok
Kelompok I
Kelompok II
Kelompok III
Kelompok IV
Rata-rata

Nilai tugas kelompok
100
90
100
100
97,50

Dari hasil kerja kelompok terlihat bahwa 3 kelompok sudah mencapai nilai maximum 100
dan masih terdapat satu kelompok yang mendapatkan nilai 90. Untuk kelompok yang belum
mendapatkan nilai 100 akan mendapat perhatian yang lebih baik.
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hasil uji kompetensi dengan nilai maximum 100 dan nilai minimum 60 dengan nilai rata-rata
81,25. Dari 24 siswa terdapat 20 (83,33%) siswa yang nilainya sama dengan atau melebihi
KKM dan terdapat 4 (16,66%) siswa yang nilainya masih di bawah KKM.
Tabel 7 hasil belajar

Berdasarkan hasil rata-rata skor hasil belajar, maka dapat disimpulkan bahwa prototype 3 yang
telah dikembangkan dikategorikan baik.

5. Pembahasan
Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran barisan dan deret menggunakan Microsoft
powerpoint yang telah dikembangkan menurut Tessmer. Berdasarkan hasil deskripsi dari
tahap persiapan dan uji validitas konten dari validator menunjukkan tidak ada kendala dalam
hal materi karena telah sesuai dengan kurikulum 2013. Pada tahap pengembangan media
pembelajaran,dilakukan desain produk yaitu diawali dengan paper-based dan dilanjutkan
dengan computer-based yang selanjutnya dinamakan prototype 1. Berikutnya produk desain
prototype 1 yang berisi materi barisan dan deret ini divalidasi oleh validator yang melihat
konten, bahasa dan design. Bersamaan dengan validasip ara validator prototype 1, juga
diujicobakan pada one-to-one.Berdasarkan saran-saran dari validator dan siswa, prototype
1masih banyak kekurangan baik mengenai tampilan materi yaitu warna, teks dan lain-lain.
Dari hasil validasi dan masukan siswa inilah desain produk dalam bentuk media pembelajaran
yang terdapat pada prototype 1direvisi sehingga menghasilkan prototype 2. Pada prototype
2 media pembelajaran yang dikembangkan sudah lebih baik dari prototype 1.Untuk melihat
kepraktisan media pembelajaran, dilakukan ujicoba prototype 2 pada siswa dengan bentuk
pembelajaran diskusi kelompok kecil (small group) yang berjumlah 6 siswa kelas XI AP-2
SMK
Negeri 1 Kedawung. Prototype 2 ini sudah dikategorikan praktis, karena semua siswa sudah
dapat menggunakan media pembelajaran dengan baik tanpa bantuan temannya.
Dari hasil observasi small group didapat kekurangan pada soal-soal latihan soal dan tampilan
halaman awal yang masih kurang menarik. Saran-saran dan kejadian di lapangan saat ujicoba
prototype 2 menjadi masukan untuk direvisi sehingga menghasilkan prototype 3. Hasil dari
prototype 3 ini merupakan hasil pengembangan media pembelajaran yang valid dan praktis
dan siap diujikan ke lapangan (field test) untuk melihat efek potensial terhadap hasil belajar.
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6. Simpulan dan Saran
6.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Multimedia Interaktif berbasis Pendekatan ilmiah (Scientific Approach) pada pokok bahasan
barisan dan deret di Sekolah Menengah kejuruan sudah memenuhi kriteria valid. Valid terlihat
dari hasil penilaian validator, di mana validator menyatakan baik berdasarkan content, design,
dan bahasa. Sedangkan ditinjau dari sisi kepraktisan dinyatakan praktis, hal ini terlihat dari
hasil uji coba pada one-to-one dan small group diperoleh rata-rata hasil belajar siswa dengan
kategori baik.
Berdasarkan field test diketahui bahwa multimedia interaktif berbasis Pendekatan ilmiah
(Scientific Approach) pada pokok bahasan barisan dan deret memiliki dampak terhadap hasil
belajar siswa terlihat dari nilai akhir nilai maximum 100 dan nilai minimum 60 dengan nilai
rata-rata 81,25. Dari 24 siswa terdapat 20 (83,33%) siswa yang nilainya sama dengan atau
melebihi KKM dan terdapat 4 (16,66%) siswa yang nilainya masih di bawah KKM.

6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada peneliti lain
dapat mengembangkan multimedia interaktif pada pokok bahasan yang lain ataupun pada
pelajaran yang lain.
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
TIPE THINK PAIR SQUARE SHARE DALAM
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI
MATEMATIS DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA
Salamia, M.Si
MTs.Negeri 1 Balikpapan, Jln Jend.Ahmad Yani RT 61 No.19 Balikpapan, Kota Balikpapan
miafifah@ymail.com
Abstrak. Penelitian tindakan kelas ini menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
Think Pair Square Share (TPSS) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi
matematis dan hasil belajar matematika yang dilakukan di kelas IX-3 MTs. Negeri 1
Balikpapan semester 1 (gasal) tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian terlaksana dalam
dua siklus dan terdiri dari enam kali pertemuan. Aktivitas komunikasi matematis siswa
diamati pada tahap think, tahap pair, tahap square, dan tahap share. Instrumen penelitian
adalah lembar observasi, angket, tes, dan dokumentasi. Hasil analisis data sebagai
berikut: (a) rata-rata persentase data angket aktivitas komunikasi matematis siswa pada
siklus I adalah 66.8% meningkat menjadi 73,5% pada siklus II, (b) rata-rata persentase
data angket respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPSS
pada siklus I adalah 64,6% meningkat menjadi 74,7% pada siklus II, (c) nilai rata-rata
hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada siklus I adalah 64.89 meningkat
menjadi 84.44 pada siklus II, dan (c) nilai rata-rata hasil belajar adalah 64.64 pada
siklus I meningkat menjadi 82.7 pada siklus II. (2). Kesimpulannya adalah kemampuan
komunikasi matematis siswa kelas IX-3 dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran
kooperatif tipe TPSS. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa model pembelajaran
kooperatif tipe TPSS adalah salah satu altematif model pembelajaran matematika di
kelas.
Kata Kunci. Think pair square share, komunikasi matematis, hasil belajar.

1. Pendahuluan
Kemampuan siswa untuk bertindak atas dasar pemikiran yang logis, sistematis, rasional, kritis,
jujur, cermat, dan efektif sangat diperlukan untuk menghadapi kemajuan dunia yang selalu
berkembang. Matematika merupakan ilmu yang dapat mengembangkan kemampuan tersebut di
samping itu matematika juga dapat mengembangkan kemampuan bernalar dan berkomunikasi
yang baik. Lebih lanjut Fadjar Shadiq (dalam Sri Wardhani, 2008) menjelaskan bahwa
matematika merupakan alat komunikasi yang sangat kuat, teliti dan tidak membingungkan, serta
mengomunikasikan gagasan dengan matematika lebih praktis, sistematis, dan efisien. Hal ini
disebabkan karena matematika adalah ilmu yang memiliki karakteristik unik dan memerlukan
kemampuan berpikir dan bernalar yang baik untuk memahaminya serta merupakan bahasa
yang universal dengan simbol unik dan terstruktur.
Berhubungan dengan hal tersebut di atas, Permen Diknas No.22 tahun 2006 menjelaskan
bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah/madrasah adalah setiap siswa
diharapkan memiliki kemampuan komunikasi matematis untuk menjelaskan keadaan (masalah),
dan gagasan dalam bentuk simbol, tabel, diagram, atau media lain melalui konsep-konsep
matematika yang telah dipelajari. Tidak mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut
mengingat matematika tidak cukup hanya dengan melalui hapalan atau latihan menyelesaikam
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soal-soal biasa. Akan tetapi sangat dituntut untuk memahami lebih mendalam langkah demi
langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemahaman mendalam terhadap masalah
yang diselesaikan dengan benar akan terlihat pada saat siswa mampu mengomunikasikan hasil
yang diperoleh kepada orang lain.
Berdasarkan kemampuan matematika yang sangat penting sebagaimana tersebut di atas, maka
kemampuan komunikasi matematis akan terlihat pada saat siswa mampu menjelaskan keadaan
(masalah), dan gagasan (ide) dalam bentuk simbol, tabel, diagram atau media lain melalui
konsep-konsep matematika yang telah dipelajari dan dipahami sebelumnya. Selanjutnya
kemampuan tersebut akan terlihat pada hasil belajar matematika yang baik.
Berdasarkan paparan di atas, maka jelas bahwa komunikasi matematis siswa perlu dikembangkan
dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa, karena kemampuan
komunikasi matematis sangat penting dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan seharihari siswa. Untuk itu perlu dilakukan model pembelajaran matematika yang tepat, salah
satunya adalah pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif terdiri dari berbagai
macam tipe salah satunya adalah Think Pair Square Share (TPSS). Salah satu keunggulan
model tersebut memberikan kesempatan kepada siswa belajar sendiri dan dilanjutkan dengan
belajar berpasangan dan belajar dalam kelompok berempat secara bersamaan (Yeni Nasution,
2015:14).
Berdasakan argumen di ataslah, maka penelitian ini dilakukan yang difokuskan pada
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPSS dalam pembelajaran matematika materi
ajar kesebangunan dan kekongruenan bangun datar dengan tujuan untuk meningkatkan
kemampuan komunikasi matematis. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah siswa
kelas IX-3 MTs. Negeri 1 Balikpapan semester gasal tahun pelajaran 2015/2016.

2. Kajian Pustaka dan Landasan Teori
2.1 Kajian Pustaka
Model pembelajaran kooperatif tipe TPSS yang merupakan modifikasi dari model pembelajaran
kooperatif tipe Think Pair Square (TPS) telah diterapkan dalam pembelajaran matematika dan
menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan
hasil belajar matematika siswa serta disenangi siswa. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian
yang dilakukan oleh: (1) Enung Sumaryati & Utari Sumarmo, 2013: 32) menunjukkan bahwa
kemampuan matematis siswa lebih baik (kategori sedang) dan respon positif siswa (2) Ayu
Mulyasari, dkk menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa lebih baik menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe TPSS, dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan
68, (3) Husna, M. Ikhsan, dan Siti Fatimah menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan
komunikasi matematis siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih baik
daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Dengan demikian, maka dapat
dijelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TPSS ini dirancang untuk meningkatkan
kemampuan berpikir, komunikasi, dan mendorong siswa untuk berbagi informasi dengan
siswa lain, disenangi siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar matematika.

2.2 Landasan Teori
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2.2.1 Kemampuan Komunikasi Matematis dan Hasil Belajar Matematika Siswa
Sri Wardhani (2008:19) mengemukakan bahwa gagasan dan pikiran seseorang dalam
menyelesaikan permasalahan matematika dapat dinyatakan dalam kata-kata, lambang
matematis, bilangan, gambar, maupun tabel. Komunikasi matematis sebagai gambaran
dari proses berpikir siswa dapat berbentuk komunikasi tertulis misalnya penggunaan katakata, gambar, tabel, uraian berupa langkah-langkah pemecahan masalah matematika, uraian
berupa langkah-langkah pembuktian matematika atau berupa kemampuan mengorganisasikan
konsep matematika dalam penyelesaian masalah matematika, dan komunikasi matematis
lisan misalnya penjelasan atau pengungkapan ide matematika secara verbal. Kemampuan
komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa dalam menggunakan matematika sebagai
alat komunikasi (bahasa matematika), dan kemampuan siswa dalam mengomunikasikan
matematika yang dipelajarinya sebagai isi pesan yang harus disampaikan (Sudi Prayitno dkk,
2013:MP-565).
Depdiknas (Sonni Permana Sakti, 2014:61) menyatakan bahwa komunikasi matematis atau
kemampuan komunikasi secara matemtatis setingkat SMP meliputi: (1) membuat model
dari suatu situasi melalui lisan, tulisan, benda-benda konkret, grafik, dan metode aljabar,
(2) menyusun refleksi dan membuat klarifikasi ide-ide matematika, (3) mengembangkan
pemahaman dasar matematika termasuk aturan-aturan definisi matematika, (4) menggunakan
kemampuan membaca, menyimak, dan mengamati untuk menginterpretasi dan mengevaluasi
suatu ide matematika, (5) mendiskusikan ide-ide, membuat konjektur, menyusun argumen,
merumuskan definisi, dan generalisasi, (6) mengapresiasi nilai-nilai dari suatu notasi matematis
termasuk aturan-aturannya dalam mengembangkan ide matematika.
Sumarmo (Herfi Atrinawati Munawar, 2013: 21) menjelaskan bahwa indikator kemampuan
komunikasi matematis untuk siswa SMP/Madrasah terkait dengan aktivitas sebagai berikut.
a.

Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika;

b. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematis secara lisan atau tulisan dengan benda nyata,
gambar, grafik dan aljabar;
c.

Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika;

d. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika;
e.

Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis, membuat konjektur,
menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi;

f.

Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari.

Indikator kemampuan komunikasi matematis di atas akan digunakan dalam penelitian ini.
Hasil belajar siswa pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku siswa. Selanjutnya dijelaskan
bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima
pengalaman belajar, Sudjana (Krisma Widi Wardani, 2012: 6). Dengan demikian, maka dapat
dijelaskan bahwa hasil belajar matematika adalah perubahan dalam bentuk kemampuan
matematika yang dimiliki siswa setelah melalui proses pembelajaran matematika yang dapat
diukur dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika melalui
tes, dan pada umumnya dinyatakan dalam skala nilai berupa huruf atau angka.

2.2.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Square Share (TPSS)
Ada beberapa macam model pembelajaran termasuk di dalamnya adalah model pembelajaran
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kooperatif (cooperative learning). Rusman (2014: 202) menjelaskan bahwa pembelajaran
kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam
kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang
dengan struktur kelompok yang heterogen. Sementara Ali Hamzah & Muhlisrarini (2014:
160) mengemukakan bahwa cooperative learning adalah suatu strategi pembelajaran di mana
peserta belajar dikelompokkan dalam tim kecil dengan tingkat kemampuan berbeda untuk
meningkatkan pemahaman tentang suatu pokok bahasan, di mana masing-masing anggota
kelompok bertanggung jawab untuk belajar apa yang diajarkan dan membantu temannya
sehingga tercipta suatu atmosfir prestasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Sanjaya (Rusman,
2014: 202) yang menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai
tujuan pembelajaran yang dirumuskan.
I Wayan Santyasa (2007: 14) mengemukakan bahwa model pembelajaran yang efektif adalah
model pembelajaran yang memiliki landasan teoretik yang humanistik, lentur, adaptif,
berorientasi kekinian, memiliki sintak pembelajaran yang sedehana, mudah dilakukan, dapat
mencapai tujuan dan hasil belajar yang disasar. Ada beberapa macam model pembelajaran
kooperatif termasuk di dalamnya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair
Square Share (TPSS) yang merupakan bentuk modifikasi dari model pembelaran kooperatif
tipe Think Pair Share (TPS).
Model pembelajaran kooperatif tipe TPSS adalah salah satu bentuk model pembelajaran
kooperatif yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama
dengan orang lain dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, komunikasi, dan
mendorong siswa untuk berbagi informasi dengan siswa lain (Enung Sumaryati & Utari
Sumarmo, 2013: 32). Selanjutnya Enung Sumaryati & Utari Sumarmo menjelaskan bahwa
tahap atau strategi pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe TPSS adalah: (1) think yaitu
berpikir secara individu, (2) pair yaitu diskusi berpasangan, (3) square yaitu diskusi berempat
(kelompok), dan (4) share yaitu berbagi. Penelitian ini menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe TPSS sebagai upaya penulis (guru) untuk menemukan model pembelajaran
yang efektif dalam pembelajaran matematika dalam rangka meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis dan hasil belajar matematika siswa.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). Kegiatan dalam
penelitian tindakan kelas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.
Pelaksanaan penelitian menggunakan langkah-langkah kegiatan dalam model Lewin menurut
Elliot dikutip oleh Rochiati Wiriaatmadja (Prasetya Adhi, 2011:43) dengan bagan berikut ini.
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Gambar 1. Bagan kegiatan penelitian
Penelitian dilaksanakan di MTs Negeri 1 Balikpapan semester 1 (gasal) tahun pelajaran
2015/2016 kelas IX-3 dengan jumlah siswa 35 orang terdiri dari 22 siswa perempuan dan
13 siswa laki-laki dan berlangsung pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan September
2015. Peneltian terlaksana dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II dengan setiap siklus
mengikuti langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), dan
refleksi.
Instrumen penelitian adalah lembar observasi, lembar angket, tes, dan dokumentasi. Lembar
angket berisi pernyataan tentang respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe
TPSS dan pernyataan tentang aktivitas komunikasi matematis siswa dalam setiap tahap
pembelajaran TPSS. Instrumen tes terdiri dari tes kemampuan komunikasi matematis dan tes
hasil belajar matematika siswa pada materi kesebangunan dan kekongruenan bangun datar.
Sedangkan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan penelitian.
Pengumpulan data melalui observasi dilakukan oleh peneliti (guru) dibantu oleh observer
pada kegiatan pembelajaran setiap siklus. Pengumpulan data melalui tes dilakukan setelah
siswa melalui setiap kegiatan pembelajaran dalam TPSS. Pada akhir setiap siklus dilakukan
pengumpulan data melalui lembar angket.
Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif dengan rangkaian kegiatan: (1)
mengelompokkan data, (2) mentabulasi data (3) menyajikan data, (4) melakukan perhitungan.
Perhitungan menggunakan microsoft exel.
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4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data tes kemampuan komunikasi matematis dan
hasil belajar matematika siswa pada siklus I dengan materi kesebangunan bangun datar dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Hasil Analisis Data Tes Siklus I
Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data tes kemampuan komunikasi matematis dan
tes hasil belajar matematika siswa pada siklus II dengan materi ajar kekongruenan bangun
datar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. Hasil Analisis Data Tes Siklus II
Hasil analisis data nilai tes kemampuan komunikasi matematis siswa menunjukkan peningkatan
setiap aspek analisis pada siklus I dan siklus II. Hasil analisis data lebih rinci dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
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Tabel 1. Hasil analisis data tes
Hasil Analsis
Kemampuan
Hasil Belajar
Komunikasi Matematis

Aspek Analisis

Siklus I
Nilai maksimum
Nilai perolehan tertinggi
Nilai perolehan terendah
Jangkauan data
Nilai rata-rata
Standar deviasi

100,00
87,27
22,73
64,55
64,69
18,16

Siklus II
100,00
95,45
40,91
54,50
82,08
15,86

Siklus I

Siklus II

100,00
90,00
41,20
48,80
69,85
15,43

100,00
100,00
49,23
50,77
82,98
14,79

Peningkatan setiap aspek analisis data menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TPSS dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan hasil belajar
matematika siswa kelas IX-3 semester 1 (gasal) tahun pembelajaran 2015/2016 pada materi
pembelajaran kesebangunan dan kekongruenan bangun datar dari dua kali tindakan yang
dilakukan. Hasil analisis data angket aktivitas komunikasi matematis siswa dan respon siswa
terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPSS yang diperoleh dari perhitungan
rata-rata persentase semua aspek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Hasil analisis data angket
Hasil Analisis (%)
Siklus

Aktivitas Komunikasi
Matematis

Respon Siswa

I

66,8%

64,6%

II

73,5%

74,7%

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata persentase aktivitas komunikasi siswa pada
siklus I adalah 66,8% termasuk dalam kategori baik meningkat menjadi 73,5% pada siklus
II juga termasuk dalam kategori baik. Sementara hasil analisis data respon siswa terhadap
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPSS yang diperoleh dari perhitungan rata-rata
persentase semua aspek pada siklus I adalah 64,6% meningkat menjadi 74,7% pada siklus II.
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TPSS masuk dalam kategori baik.

5. Simpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
a.

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPSS dapat meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis siswa kelas IX-3 semester 1 (gasal) tahun pelajaran 2015/2016
pada materi ajar kesebangunan dan kekongruenan bangun datar dengan nilai rata-rata
hasil tes 64.69 pada siklus I meningkat menjadi 82.08 pada siklus II.

b. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPSS dapat meningkatkan hasil belajar
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matematika siswa kelas IX-3 semester 1 (gasal) tahun pelajaran 2015/2016 pada materi
ajar kesebangunan dan kekongruenan bangun datar dengan nilai rata-rata hasil tes 69.85
pada siklus I meningkat menjadi 82.98 pada siklus II.

5.2 Saran
a.

Guru matematika dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPSS sebagai
alternatif model pembelajaran di kelas.

b. Model pembelajaran kooperatif tipe TPSS dapat menjadi alternatif model pembelajaran
pada semua mata pelajaran di MTs. Negeri 1 Balikpapan.

6. Ucapan Terimakasih
Pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan hasil penelitian ini tidak terlepas dari bantuan,
motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima
kasih kepada:
a.

PPPPTK Matematika Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk
ikut serta dalam Diklat PKB Two In One 2015.

b. Ibu Estina Ekawati, M.Si sebagai WI pembimbing yang telah membimbing dan
mengarahkan pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan ini.
c.

Bapak Sahri Romadi sebagai Kepala MTs. Negeri 1 Balikpapan yang telah memberi izin
mengikuti Diklat PKB Two In One 2015 dan memantau pelaksanaan penelitian ini (OJL).

d. Bapak Sarno, S.Pd sebagai observer yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
e.

Teman-teman guru matematika MTs. Negeri 1 Balikpapan yang telah memberi bantuan
dan motivasi terlaksananya penelitian ini.
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PENGEMBANGAN MEDIA INTERAKTIF “GAUL
TA” MENGGUNAKAN MACROMEDIA FLASH PADA
MATERI BILANGAN REAL KHUSUS OPERASI
BILANGAN BULAT DI KELAS X SMK NEGERI 1
SOMBA OPU KAB. GOWA
Samiyawati
SMK Negeri 1 Somba Opu, Jl. Mesjid Raya No. 46, Kab. Gowa; mhia_rau@yahoo.com
Abstrak. Perkembangan permainan di Indonesia berkembang dengan sangat pesat,
hampir semua link dalam internet memiliki fasilitas menu permainannya. Bahkan seiring
dengan kebiasaan siswa dalam bermain terkadang melupakan kewajibannya dalam
belajar. Terkait dengan permainan itu pembelajaran matematika melihat potensi untuk
dimodifikasi permainan ular tangga tersebut dengan konsep bilangan bulat dengan
menggunakan media. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan Media Interaktif
“Gaul Ta” menggunakan Macromedia Flash pada materi Bilangan Real khusus Operasi
Bilangan Bulat yang valid, praktis, dan efektif. Penelitian ini menggunakan penelitian
pengembangan dengan teknik pengumpulan data melalui lembar observasi, tes evaluasi
“Gaul Ta”, dan angket respon siswa. Subjek penelitian adalah siswa kelas X Multimedia
A SMK Negeri 1 Somba Opu. Prosedur Pengembangan pembelajaran ini menggunakan
modifikasi dari prosedur instrument pengembangan Thiagarajan (4-D). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (i) media interaktif berada pada kategori “valid sangat baik” secara
keseluruhan berada pada interval yakni nilai rata-rata 3,78 dan dapat digunakan dengan
revisi kecil, (ii) media interaktif sudah praktis dengan nilai 2,52 masuk dalam kategori
terlaksana seluruhnya terhadap keterlaksanaan Media Interaktif, dan (iii) media sudah
efektif karena telah memenuhi empat indikator keefektifan yaitu (1) Ketercapaian hasil
belajar (2) Aktivitas Guru, (3) Aktivitas siswa, dan (4) Respon siswa semua masuk dalam
kriteria dan indikator yang diharapkan dengan rata-rata nilainya 96% respon siswa positif.
Jadi, media interaktif ini berada dalam kategori valid, praktis, dan efektif.
Kata Kunci. Development, Media Interaktif “GAUL TA”, Macromedia Flash

1. Pendahuluan
Dalam kerangka kompetensi abad 21 peserta didik diharapkan melek informasi, melek media,
dan melek teknologi informasi komunikasi (TIK). National Council of Teacher of Mathematics
(NCTM) (Firmansyah, 2013:1) menentukan standar matematika sekolah, yaitu bilangan
dan operasinya, aljabar, bilangan bulat, pengukuran, peluang dan analisis data, pemecahan
masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, dan representasi.
Perkembangan permainan (game) di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, hampir
semua link dalam internet memiliki fasilitas menu permainannya. Bahkan seiring dengan
kebiasaan siswa dalam bermain terkadang melupakan kewajibannya dalam belajar. Terkait
dengan permainan itu pembelajaran matematika melihat potensi untuk dimodifikasi permainan
tersebut dengan konsep bilangan bulat dengan menggunakan media.
Rumusan masalah sebagai berikut: „Bagaimana mengembangkan dan hasil Pengembangan
Media Interaktif „GAUL TA‰ menggunakan Macromedia Flash pada materi Bilangan Real
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khusus Operasi Bilangan Bulat yang Valid, Praktis, dan Efektif di kelas X SMK Negeri 1
Somba Opu Kab. Gowa?

2. Kajian Teori
2.1 Media Interaktif “GAUL TA”
Kata Media (Musfiqon, 2012: 26) sendiri berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk
jamak dari kata Medium yang secara harfiah berarti „Perantara‰ atau „Pengantar‰. Kata kunci
media adalah „Perantara‰. Pengertian media secara terminologi cukup beragam, sesuai sudut
pandang para pakar media pendidikan. Sadiman mengatakan media adalah perantara atau
pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dalam bahasa Arab, media juga berarti
perantara (wasail) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.
Menurut Kempt & Dayton pada Rusman, dkk. (2011: 172), fungsi utama media pembelajaran
adalah:
a.

Memotivasi minat dan tindakan, direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan.

b. Menyajikan informasi, digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan
sekelompok siswa.
c.

Memberi instruksi, informasi yang terdapat dalam media harus melibatkan siswa.

Media Interaktif ini di beri nama dengan „GAUL TA‰. Kata „GAUL TA‰ sediri merupakan
singkatan dari Game Ular Tangga. Sejarah penamaan media interaktif ini berawal dari keinginan
penulis untuk membuat game yang sering dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa.
Namun seiring dengan perkembangan zaman, Penulis mencoba memodifikasi permainan Ular
Tangga ini ke dalam bentuk Pembelajaran dalam hal ini matematika dalam sub pokok bahasan
Operasi Bilangan Bulat.
Untuk aplikasi ke dalam program terlebih dahulu kita sketsakan dalam bentuk gambar
kemudian kita scan dan hasilnya seperti di bawah ini:

Gambar 1. Sketsa Menu Media Interaktif di CorelDraw X4

2.2 Materi Bilangan Bulat
Himpunan semua bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z (atau
), berasal
dari Zahlen (bahasa Jerman untuk „bilangan‰). Himpunan
tertutup di bawah operasi
penambahan dan perkalian. Artinya jumlah dan hasil kali dua bilangan bulat juga bilangan
bulat. Namun berbeda dengan bilangan asli,
juga tertutup di bawah operasi pengurangan.
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In the mathematical realm (Skemp, 1971: 201-202), adding two and subtracting two are
opposite operations which cancel. So le tus represent these operations by (+2) and (-2), using
parentheses here to show that the + or – sign is fused with the 2 to represent a new kind
of number. The binary operation (+) on these we will define by result. These new numbers
are called integers. The use of (+) for their additin means, as before, that it both resembles
and differs from the addition of natural numbers. It does not however indentify the addition
of integers with that of fractional numbers, a new sign might be useful, but is not available
without casting special type.
Adapun urutan bilangan bulat sebagaimana berikut:

Gambar 2. Urutan Bilangan Bulat
Semakin ke kanan, bilangan bulat pada garis bilangan tersebut semakin besar, sebaliknya
semakin ke kiri, bilangan bulat pada garis bilangan semakin kecil. Contohnya -2 terletak di
sebelah kiri 0 sehingga -2<0.
The general method for multiplying integers is given by the following four statements, in which
a, b are natural numbers, while (+a), (–a), (+b), (–b) are integers. At this stage it is convenient
to introduce the widely used abbreviation ab for a (×) b, to avoid having parentheses.
(+a) (×) (+b) = (+ab)
(+a) (×) (–b) = (–ab)
(–a) (×) (+b) = (–ab)
(–a) (×) (–b) = (+ab)

3. Metodologi Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pengembangan (Development). Penelitian ini dilaksanakan
di SMK Negeri 1 Somba Opu Kab. Gowa. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X
A Multimedia Kabupaten Gowa yang berjumlah 33 orang. Pemilihan lokasi sebagai tempat
penelitian itu karena di tempat tersebut tempat mengajar dan agar masalah di sekolah tersebut
terpecahkan oleh guru yang mengajar. Model pengembangan pembelajaran yang dipilih yaitu
model 4D (Four-D Model) yang dikemukakan oleh Thiagarajan, Semmel dan Semmel oleh
peneliti akan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap-tahapan pengembangan
pada model tersebut sebagai berikut.

3.1 Tahap Pendefinisian
Tujuan tahap pendefinisian adalah menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan
pembelajaran dengan menganalisis tujuan dan batasan materi. Kegiatan dalam tahap ini adalah
sebagai berikut:
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a.

Analisis awal
Analisis ini bertujuan untuk menentukan masalah mendasar yang dihadapi dalam
pembelajaran pada topik yang telah dipilih yaitu materi konsep bilangan bulat, sehingga
perlu dilakukan pengembangan media pembelajaran berbantu komputer serta perangkat
penunjang pembelajaran.

b. Analisis siswa
Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan perilaku awal siswa yang
sesuai dengan rancangan media pembelajaran yang akan dikembangkan. Karakteristik
siswa yang dianalisis meliputi kemampuan akademis, dan perkembangan kognitif siswa.
c.

Analisis konsep
Kegiatan pada tahap ini adalah mengidentifikasi, memerinci dan menyusun secara
sistematis konsep utama yang akan diajarkan kepada siswa. Dalam tahap ini juga
dilakukan identifikasi berbagai keterampilan utama yang diperlukan dalam pembelajaran.
Termasuk identifikasi sementara terhadap produk yang akan dikembangkan berdasarkan
fakta teoritis maupun empiris.

d. Spesifikasi tujuan pembelajaran
Kegiatan pada langkah ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan instruksional, menulis
standar kompetensi mata pelajaran, serta penjabaran kompetensi dasar serta indikatornya.
e.

Analisis kebutuhan pengembangan
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui beberapa kriteria yang perlu diperhatikan
dalam pengembangan media antara lain: (1) kebutuhan pendidikan terhadap produk
yang akan dikembangkan, terkhusus dalam pembelajaran matematika; (2) kemungkinan
pengembangan produk secara massal; (3) kecukupan waktu pengembangan produk.

3.2 Tahap Perancangan
Tahap ini dilakukan bertujuan untuk merancang media pembelajaran berbasis komputer
sehingga diperoleh prototipe (media interaktif „GAUL TA‰ dan instrumen penelitian awal).
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah sebagai berikut:
a.

Penyusunan tes hasil belajar (THB) berdasarkan analisis konsep pada materi yang
dijabarkan dalam spesifikasi tujuan pembelajaran, kemudian disusun kisi-kisi THB. Tes
hasil belajar yang dibuat dimaksudkan untuk mendapatkan perangkat tes.

b. Pembuatan desain software pembelajaran yang akan dikembangkan sebagai media
pembelajaran menggunakan Macromedia Flash.
c.

Pembuatan media pembelajaran dengan desain yang telah dikembangkan produk
direncanakan menggunakan bantuan piranti lunak atau software antara lain: Macromedia
Flash 8, CD Autorun Creator, Corel Draw X4, PhotoShop, Sony Vegas, Any Converter
dan sebagainya tergantung hasil analisis pada tahap pendefinisian.

3.3 Tahap Pengembangan
Tujuan dari tahap pengembangan adalah untuk menghasilkan draft atau prototipe awal media
pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan para ahli dan data yang diperoleh dari
uji coba. Kegiatan pada tahap ini adalah sebagai berikut:
a.

Validasi desain
Pada tahap ini peneliti akan berdiskusi dengan para ahli yang memahami media dan
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komputer untuk memberikan pendapat dan masukan tentang media pembelajaran berbasis
komputer yang akan dikembangkan. Proses validasi ini akan dilakukan oleh para ahli dari
segi isi/materi, desain dan pemrogramannya.
b. Perbaikan desain
Dalam tahap ini peneliti akan melakukan revisi tahap pertama dari hasil validasi ahli, yang
direncanakan terdiri dari ahli media dan ahli materi, setelah itu dilanjutkan dengan revisi
produk tahap awal.
c.

Uji coba produk
Ujicoba produk dilakukan setelah dilakukan perbaikan dari hasil validasi. Dalam ujicoba
produk ini, media akan digunakan siswa dan guru-guru dalam pelaksanaan pembelajaran
di kelas.

d. Revisi/penyempurnaan produk akhir
Dalam tahap ini peneliti akan melakukan revisi akhir produk yang dikembangkan dengan
memperhatikan beberapa kekurangan ketika diujicobakan dalam kelas, sebelum media
berbasis komputer tersebut diperbanyak atau di-CD-kan.
e.

Pengemasan produk akhir
Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan pengemasan produk akhir ke dalam CD dengan
format Autorun, agar produk bisa digunakan secara luas untuk media pembelajaran
mandiri.

3.4 Tahap Pendistribusian
Dalam tahap ini, peneliti akan mendistribusikan produk akhir ke dalam bentuk CD autorun
dan akan di upload di internet agar lebih mudah diakses oleh berbagai pihak khususnya guru
dan siswa dengan maksud agar produk tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal demi
peningkatan mutu pembelajaran matematika. Penyebaran dalam forum-forum guru mata
pelajaran matematika juga akan diusahakan.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian
1. Tahap I : Pendefinisian (Define)
a.

Analisis pendahuluan
Masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran matematika ini dikarenakan
banyaknya faktor yang dihadapi siswa saat belajar yang biasa dilakukan oleh Guru.
Berdasarkan keperluan tersebut maka penulis mengambil alternatif mengenai
pembelajaran matematika yang memadukan kemampuan ICT dan matematika dengan
menggunakan Media Interaktif Pembelajaran “GAUL TA”. diri mereka.

b. Analisis siswa
Siswa kelas X Multimedia A SMK Negeri 1 Somba Opu Tahun Ajaran 2015-2016.
Pada tahap pendefinisian ini, penulis menelaah tentang kemampuan siswa dalam hal
mengoperasikan komputer terlebih lagi dalam mendesain tampilan.
c.

Analisis Materi
Pemilihan materi ini cocok digunakan untuk memahami sifat-sifat operasi bilangan
bulat.
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d. Analisis Tugas
Karakteristik yang digunakan dalam analisis tugas ini sesuai dengan pokok bahasan
operasi bilangan bulat yang dituangkan dalam bentuk pilihan ganda dan uraian baik
dalam Video maupun Materi singkat di dalam Macromedia Flash sesuai dengan
instrumen yang telah dikategorikan valid, praktis dan efektif.
e.

Perumusan tujuan pembelajaran
Rumusan tujuan pembelajaran di sini sesuai kompetensi dasar yang mangacu pada
Kurikulum KTSP.

2. Tahap II

: Perancangan (Design)

Hasil rancangan ini meliputi tahap perancangan seperti. (a) Penyusunan tes, dan
(b) Pemilihan Media Pembelajaran.
3. Tahap III
a.

: Pengembangan (Develop)

Draft Awal Media

Gambar 3. Tampilan Isi Menu Game, Materi dan Evaluasi
b. Validasi media
Tabel 1. Rangkuman hasil Validasi Pembelajaran Media Interaktif „GAUL TA‰
menggunakan Macromedia Flash
Perangkat
Pembelajaran Media
Interaktif “ GAUL
TA” menggunakan
Macromedia Flash

Indikator
1. Instruksional Media.

3,75

2. Tampilan Media

3,67

3. Pemprograman Media

3,92

Rata-rata

4.

Penilaian

3,78

Tahap IV : Penyebaran (Disseminates)
Diseminasi/Penyebaran Media Interaktif hanya bersifat sosialisasi secara terbatas kepada
Guru SMK Negeri Somba Opu dengan tujuan untuk mendapatkan masukan, koreksi,
saran untuk menyempurnakan produk akhir pengembangan agar siap digunakan oleh para
pengguna produk.

4.2 Analisis Kepraktisan
Analisis Keterlaksanaan untuk komponen sintaks pembelajaran langsung skornya 2,52.
Berdasarkan kriteria keterlaksanaan yang disebutkan pada Bab III, maka rata-rata penilaian
ini berada pada kategori „terlaksana seluruhnya‰ (2,5ªMª3,0).
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4.3 Analisis Data Keefektifan
1. Ketercapaian Hasil Belajar Siswa
Secara umum skor rata-rata (Mean) hasil belajar siswa yaitu 81,51 dengan standar deviasi
sebesar 11,49. Hal ini menunjukkan sebagian besar siswa mampu menyelesaikan tes yang
diberikan melalui media Interaktif “GAUL TA”. Skor Maksimum yang diperoleh siswa
adalah 100 sedangkan skor minimum adalah 50.
2. Aktivitas Guru
Penilaian Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Media Interaktif “GAUL TA” menggunakan
Macromedia Flash berada pada kategori “Tinggi” yakni 3,97 atau (3,5 ≤ KG < 4,5).
3. Aktivitas Siswa
Pengamatan aktivitas siswa dapat diuraikan sebagaimana berikut ini yaitu: Waktu Ideal
yang digunakan siswa (a) Untuk item 1 adalah 10% dari waktu yang diperoleh 0,8 –
10,8%. (b) untuk item 2 adalah 10% dari waktu yang diperoleh 5,8 – 15,8%. (c) Untuk item
3 adalah 32,5% dari waktu yang diperoleh 20 – 30%. (d) untuk item 4 adalah 9,17% dari
waktu yang diperoleh 0 – 10%. (e) Untuk item 5 adalah 35% dari waktu yang diperoleh
15,8 – 25,8%. (f) Untuk item 6 adalah 32,92% dari waktu yang diperoleh 15,8 – 25,8%.
(g) Untuk item 7 adalah 14,17% dari waktu yang diperoleh 6,7 – 16,7%.dan (h) Untuk
item 8 adalah 1,25% dari waktu yang diperoleh 0 – 5%.
4. Respons siswa
Respon siswa ini diperoleh respon siswa positif terhadap pelaksanaan dan media interaktif,
berdasarkan data dari angket respon siswa

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian
Model pengembangan Four-D yang disarankan oleh Sivasailam, Thiagarajan, Dorothy S,
Semmel dan Melvyn I, Semmel. Adapun Tahap-tahap pengembangan 4-D yang dilakukan
dalam penelitian ini dipaparkan sebagaimana berikut ini.

Tahap I : Pendefinisian (Define)
Tahap ini meliputi lima langkah pokok, yaitu (1) analisis pendahuluan, (2) analisis siswa, (3)
analisis materi, (4) analisis tugas dan (5) perumusan tujuan pembelajaran.

Tahap II: Perancangan (Design)
Tujuan tahap ini adalah untuk menyiapkan draft Media Interaktif. Tahap ini terdiri dari
dua langkah, yaitu (1) Penyusunan tes acuan patokan, (2) Pemilihan Media Pembelajaran
menggunakan software Macromedia Flash. Pendukung lain seperti Corel Draw X4 dan Sony
Vegas Pro. 11.

Tahap III: Pengembangan (Develop)
Tahap pengembangan ini meliputi, (a) Pengembangan draft awal, (b) Validasi media, (c) Uji
Coba Terbatas dengan siswa yang sesungguhnya. Hasil tahap (b) dan (c) digunakan sebagai
dasar revisi. Langkah berikutnya adalah uji coba lebih lanjut dengan jumlah siswa yang sesuai
dengan kelas sesungguhnya.

Tahap IV: Penyebaran (Disseminates)
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Dari keempat bentuk diseminasi Thiagarajan 4-D yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya
kami belum terapkan. Tetapi, dalam penelitian ini, Diseminasi/Penyebaran Media Interaktif
hanya bersifat sosialisasi secara terbatas kepada Guru SMK Negeri Somba Opu dengan
tujuan untuk mendapatkan masukan, koreksi, saran untuk menyempurnakan produk akhir
pengembangan agar siap digunakan oleh para pengguna produk.

5. Kesimpulan dan Saran
5.2 Kesimpulan
Penelitian ini dilaksanakan dengan tiga kali pertemuan dengan menggunakan Model
Thiagarajan (4-D). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) media interaktif berada pada
kategori „valid sangat baik‰ secara keseluruhan berada pada interval yakni nilai rata-rata 3,78
atau (
) dan dapat digunakan dengan revisi kecil, (ii) media interaktif sudah
praktis karena nilai yang diperoleh 2,52 termasuk dalam kategori terlaksana seluruhnya (
terhadap keterlaksanaan Media Interaktif, dan (iii) media
sudah efektif karena telah memenuhi empat indikator keefektifan yaitu (1) Ketercapaian hasil
belajar (2) Aktivitas Guru, (3) Aktivitas siswa, dan (4) Respon siswa semua termasuk dalam
kriteria dan indikator yang diharapkan dengan rata-rata nilainya 96% respon siswa positif,
sehingga disimpulkan bahwa pengembangan media interaktif „GAUL TA‰ memenuhi kriteria
kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan.

5.3 Saran
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa
saran sebagai berikut. (1) Media interaktif „GAUL TA‰ yang dikembangkan sudah memenuhi
kriteria kevalidan sangat baik sehingga disarankan dapat diimplementasikan oleh guru-guru
serta para orang tua siswa. (2) Pengembangan media interaktif „GAUL TA‰ hendaknya juga
dapat dilakukan untuk materi lain dalam matematika.
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ANALISIS KESULITAN SISWA
DALAM MENYUSUN PERSAMAAN KUADRAT
YANG AKAR-AKARNYA TERMODIFIKASI
Setyati Puji Wulandari
SMA Insan Cendekia Al Mujtaba, Sukoharjo, wuland.setyati@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dalam menyusun
persamaan kuadrat yang akar-akarnya termodifikasi, artinya akar-akarnya berhubungan
dengan akar persamaan kuadrat lain. Temuan kesulitan siswa yaitu: 1) kesulitan belajar
prinsip, ditunjukkan dengan kesulitan menjumlahkan dan mengalikan dua bentuk aljabar
suku satu maupun dua, kesulitan menuliskan kalimat matematika yang efisien; 2) kesulitan
belajar keterampilan, ditunjukkan dengan kesulitan mengalikan konstanta-konstanta,
konstanta-variabel, variabel-variabel, penggunaan operasi bilangan, mengalikan dua
bentuk aljabar suku dua, menulis dengan sistematis, dan menuliskan persamaan kuadrat
dengan tepat. Penyebab kesulitan adalah: 1) siswa tidak memahami perkalian dua bentuk
aljabar suku satu maupun dua, dan tidak memahami penulisan kalimat matematika
efisien; 2) siswa kurang mendapat keterampilan sehingga belum terkonstruksi dalam
berpikir, tidak terbiasa menuliskan prosedur penyelesaian masalah secara sistematis,
kurang berlatih perkalian dua bentuk aljabar suku satu maupun dua, ketidaktelitian
menuliskan penyelesaian masalah. Alternatif pemecahan untuk: 1) kesulitan belajar
prinsip dan keterampilan adalah memahamkan konsep, prinsip, dan keterampilan
dengan benar dan bertahap melalui pelatihan kembali secara singkat, kemudian drill
soal dari sederhana hingga kompleks, menggunakan istilah yang mudah dipahami siswa,
2) kesulitan menyusun persamaan kuadrat yang akarnya termodifikasi adalah dengan
metode penghapusan indeks pada bentuk akar simetris.

Kata Kunci. persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat

1. Pendahuluan
Peraturan Menteri No 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan
menengah menyebutkan bahwa matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik
mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis,
analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama (BSNP, 2006: 139).
Berpikir analitis, sistematis, dan kreatif ini diperlukan untuk memecahkan permasalahan
dalam matematika. Pemecahan masalah merupakan aktivitas yang memberikan tantangan
bagi kebanyakan siswa serta dapat memotivasi siswa untuk belajar matematika. Polya
mendefinisikan pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan,
mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai (Sukasno, 2000: 12).
Salah satu materi pada kelas X yang membutuhkan kemampuan berpikir analitis, sistematis, dan
kreatif memecahkan masalah adalah persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat sudah
dikenal sejak 2000 tahun yang lalu oleh bangsa Babylonia. Bentuk persamaan kuadrat pada
masa itu berupa kalimat (verbal), sedangkan saat ini telah dinyatakan dalam bentuk variabel
(Johanes, 2006: 54). Penerapan konsep fungsi kuadrat sering dijumpai dalam kehidupan seharihari. Dalam pertandingan sepak bola, bola yang melambung akibat tendangan para pemain,
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lintasannya memenuhi fungsi kuadrat. Hal ini perlu diketahui agar komentator sepak bola
dapat menganalisis kecepatan gerak lambung bola, puncak ketinggian bola dari permukaan
tanah dan memperhitungkan kekuatan kaki pemain yang menendang bola tersebut. Begitu
pula, lintasan peluncuran suatu roket atau peluru yang ditembakkan juga merupakan salah satu
penerapan fungsi kuadrat.
Salah satu bahasan pada materi persamaan dan fungsi kuadrat adalah menyusun persamaan
kuadrat yang akar-akarnya termodifikasi. Termodifikasi di sini dimaksudkan akar-akar suatu
persamaan kuadrat mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya.
Berdasarkan pengalaman penulis dalam membimbing siswa pada bahasan ini, penulis
menjumpai beberapa siswa melakukan kesulitan dalam menyusun persamaan kuadrat yang
akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Kesulitan
itu diantaranya adalah siswa tidak memahami pengertian akar-akar persamaan kuadrat baru
yang mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat sebelumnya, siswa tidak
memahami cara menyusun persamaan kuadrat melalui cara jumlah dan hasil kali akar-akar,
dan siswa tidak teliti dalam melakukan perkalian antar faktor. Kesulitan lain terletak pada
ketidakmampuan menghubungkan konsep menentukan akar jika diketahui persamaan kuadrat
dengan menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar (Setiawan, 2014). Permasalahan
kesulitan siswa ini penulis anggap merupakan bagian dari permasalahan penting dalam mata
pelajaran matematika. Dikatakan permasalahan penting karena materi persamaan kuadrat ini
sebagai dasar untuk mempelajari materi selanjutnya seperti yang dibahas sebelumnya, dan
juga materi persamaan kuadrat merupakan materi yang banyak diujikan pada Ujian Nasional.
Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah ini sebagai suatu permasalahan serius yang perlu
segera ditindak lanjuti.
Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan upaya untuk mendeskripsikan kesulitan siswa
dalam menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akarakar persamaan kuadrat lain, penyebab kesulitan, dan alternatif pemecahannya. Dengan
mengetahui kesulitan siswa ini diharapkan guru akan memberikan masukan bagi siswa dalam
mengatasi kesulitan belajar siswa, memberikan masukan untuk memperluas pengetahuan dan
wawasan tentang alternatif pemecahan hasil analisis kesulitan belajar pada materi persamaan
dan fungsi kuadrat. Bagi penulis dan pembaca, diharapkan memberikan kesempatan untuk
berpikir mendalam dan kreatif pada berbagai soal pemecahan masalah, membiasakan peka
terhadap masalah kesulitan belajar yang dialami siswa dan memaksa penulis untuk kreatif
memberikan solusi yang tepat dalam pemecahan masalah matematika.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data
kesulitan siswa dalam menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya berhubungan dengan
akar persamaan kuadrat lain. Data ini diperoleh dari hasil wawancara berbasis tugas. Data
bersumber dari subjek penelitian, yaitu 3 siswa kelas X SMA Insan Cendekia Al Mujtaba
tahun pelajaran 2014/2015. Subjek tersebut ditentukan dengan menggunakan teknik purposive
sampling yang didasarkan pada dua kriteria, yaitu kemampuan siswa pada materi persamaan
dan fungsi kuadrat dengan pertimbangan nilai ulangan harian siswa pada materi tersebut dan
kecakapan komunikasi siswa yang dilihat dari kegiatan pembelajaran di kelas.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara berbasis tugas. Metode
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wawancara berbasis tugas dilakukan dengan meminta subjek untuk meyelesaikan tugas
menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya berhubungan dengan akar persamaan kuadrat
lain. Setelah selesai menyelesaikan tugas, peneliti melakukan analisis awal untuk menentukan
poin-poin wawancara. Kemudian melakukan wawancara kepada setiap subjek untuk menggali
letak kesulitannya.

3. Hasil dan Pembahasan
Berikut hasil analisis kesulitan siswa kelas X SMA Insan Cendekia Al Mujtaba tahun pelajaran
2014/2015 dalam menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya termodifikasi.

3.1 Kesulitan Siswa Berkemampuan Tinggi dalam Menyusun Persamaan
Kuadrat yang Akar-Akarnya Termodifikasi
Dalam menyelesaikan nomor a) dan b), subjek menuliskan persamaan kuadrat yang diketahui
dari soal. Kemudian menyatakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dengan
benar. Selanjutnya subjek menuliskan rumus umum menyusun persamaan kuadrat yang diketahui
jumlah akar dan hasil kali akar-akarnya dengan
. Subjek menuliskan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan
kuadrat yang baru secara runtut dan benar. Subjek menuliskan persamaan kuadrat baru yang
diminta dengan benar.
Dalam menjawab soal c), subjek menggunakan jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar
persamaan kuadrat yang telah diketahui dari soal a). Kemudian subjek menyatakan jumlah
akar-akar persamaan kuadrat baru dengan
dan hasil kali akarakar persamaan kuadrat yang baru dengan
, hingga menghasilkan nilai
yang benar. Selanjutnya subjek bermaksud menuliskan persamaan kuadrat baru yang diminta.
Dalam hal ini, subjek melakukan kesalahan dalam menuliskan persamaan kuadrat yang diminta.
Kesalahan tersebut terlihat pada K1S1 pada Gambar 1, yaitu subjek tidak menyertakan sama
dengan nol (= 0) pada persamaan kuadrat yang ditulisnya.

Gambar 1. Kesalahan pertama subjek pertama
Penulis menduga bahwa kesalahan ini disebabkan oleh faktor ketidaktelitian subjek dalam
menulis persamaan kuadrat. Dugaan penulis secara umum adalah subjek tidak mengalami
kesulitan dalam menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berhubungan dengan
persamaan kuadrat lainnya.
Untuk menjawab dugaan tersebut, penulis melakukan wawancara yang bertujuan untuk
menegaskan pemahaman subjek terhadap bahasan menyusun persamaan kuadrat yang akarakarnya termodifikasi dan memperkuat dugaan sementara pada analisis jawaban tertulis terkait
dengan kesalahan subjek dalam menuliskan persamaan kuadrat nomor c).
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Berdasarkan hasil wawancara, subjek sudah cukup memahami maksud dan proses bagaimana
menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya termodifikasi. Berdasarkan wawancara,
subjek dapat menjelaskan dengan baik dan sistematis mengenai langkah-langkah yang ia
tempuh. Subjek dapat menuliskan rumus umum persamaan kuadrat yang diketahui jumlah
akar dan hasil kali akar-akarnya. Subjek juga dapat mencari jumlah dan hasil kali akar-akar
dari suatu persamaan kuadrat yang kemudian digunakan untuk menentukan persamaan kuadrat
baru yang akar-akarnya berhubungan dengan akar persamaan kuadrat sebelumnya. Pada soal
nomor c), sesuai dengan dugaan penulis sebelumnya bahwa subjek melakukan kesalahan
dalam penulisan persamaan kuadrat karena faktor ketidaktelitian.

3.2 Kesulitan Siswa Berkemampuan Sedang dalam Menyusun Persamaan
Kuadrat yang Akar-Akarnya Termodifikasi
Dalam menjawab soal a), terlihat bahwa subjek terlebih dahulu mencari jumlah dan hasil kali
akar-akar persamaan kuadrat dengan menuliskannya secara runtut dan benar. Selanjutnya
subjek menuliskan rumus umum menyusun persamaan kuadrat yang diketahui jumlah akar dan
hasil kali akar-akarnya dengan
. Kemudian subjek menuliskan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang
baru secara runtut dan benar. Subjek menyatakan jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru
dengan
dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang baru
yang dinyatakan dengan
, hingga menghasilkan nilai yang benar. Setelah
mengetahui jumlah akar dan hasil kali akar-akar yang baru, subjek menuliskan persamaan
kuadrat baru yang diminta dengan benar.
Dalam menjawab soal b), subjek menggunakan jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar
persamaan kuadrat yang telah diketahui dari soal a). Kemudian menyatakan jumlah akarakar persamaan kuadrat baru dengan
dan hasil kali akar-akar
persamaan kuadrat yang baru dengan
, hingga menghasilkan nilai yang
benar. Kemudian subjek menuliskan persamaan kuadrat baru yang diminta. Subjek melakukan
kesalahan dalam menuliskan persamaan kuadrat baru. Kesalahan tersebut terlihat dari K1S2
pada Gambar 2, yaitu tanda di depan koefisien
seharusnya positif. Penulis menduga
bahwa kesalahan ini disebabkan oleh faktor ketidaktelitian subjek dalam menyusun persamaan
kuadrat.

K1S2

Gambar 2. Kesalahan pertama subjek kedua
Dalam menjawab soal c), subjek menggunakan jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar
persamaan kuadrat yang telah diketahui dari soal a). Kemudian menyatakan jumlah akarakar persamaan kuadrat baru dengan
dan hasil kali akar-akar
persamaan kuadrat yang baru dengan
, hingga menghasilkan nilai yang
benar. Kemudian subjek menuliskan persamaan kuadrat baru yang diminta. Dalam hal ini,
subjek melakukan kesalahan dalam menuliskan persamaan kuadrat. Kesalahan tersebut dapat
dilihat dari K2 S2 pada Gambar 3, yaitu dengan menuliskan dua tanda operasi yang berbeda
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didepan koefisien
, yaitu positif dan negatif (+-). Penulis menduga bahwa kesalahan ini
disebabkan oleh faktor ketidaktelitian subjek dalam menyusun persamaan kuadrat. Untuk
menjawab dugaan tersebut, penulis melakukan wawancara untuk menegaskan pemahaman
subjek terhadap bahasan ini dan memperkuat dugaan sementara pada analisis jawaban tertulis
terkait dengan kesalahan subjek dalam menuliskan persamaan kuadrat nomor b) dan c).

K2S2
Gambar 3. Kesalahan kedua subjek kedua
Berdasarkan hasil wawancara, subjek sudah cukup memahami maksud dan proses menyusun
persamaan kuadrat yang akar-akarnya termodifikasi. Subjek dapat menjelaskan dengan baik
dan sistematis mengenai langkah-langkah yang ia tempuh. Hanya saja subjek belum bisa
mengevaluasi kesalahan pada nomor b) yang seharusnya koefisien
bertanda positif. Penulis
memandang kesalahan ini bukan dikarenakan tidak paham terhadap konsep, melainkan karena
ketidaktelitian. Subjek tidak paham terhadap konsep dapat dibantah karena berdasar jawaban
tertulis dan wawancara, subjek dapat menjelaskan alur menyusun persamaan kuadrat dengan
sistematis. Subjek juga telah menuliskan rumus umum menyusun persamaan kuadrat dengan
rumus jumlah dan hasil kali akar-akar dengan benar.

3.3 Kesulitan Siswa Berkemampuan Rendah dalam Menyusun Persamaan
Kuadrat yang Akar-Akarnya Termodifikasi
Dalam menjawab soal a), terlihat subjek terlebih dahulu mencari jumlah dan hasil kali
akar-akar persamaan kuadrat. Subjek kurang tepat dalam menuliskan jumlah dan hasil kali
akar-akar. Hal ini terlihat dari K1S3 pada Gambar 4, yaitu menuliskannya kurang sistematis
walaupun menghasilkan nilai benar. Selanjutnya subjek mencari jumlah dan hasil kali akarakar persamaan kuadrat yang baru. Subjek mencari jumlah akar-akar persamaan kuadrat
baru secara runtut dan benar, yaitu menghasilkan
. Namun dalam
mencari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang baru, subjek melakukan kesalahan dalam
perkalian bentuk aljabar suku dua. Hal ini terlihat dari K2S3 pada Gambar 4, yaitu menuliskan
.

Padahal

seharusnya

. Sehingga menghasilkan nilai yang salah.
Subjek tidak menuliskan bentuk akhir persamaan kuadrat dengan sempurna. Hal ini dapat
terlihat dari K3S3 pada Gambar 4, yaitu subjek menuliskan dua tanda operasi secara berurutan.
Karena hasil kali akar-akarnya salah, maka subjek salah dalam menuliskan persamaan kuadrat
baru yang diminta.
Dalam menjawab soal b), subjek melakukan kesalahan dalam mencari jumlah dan hasil
kali akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Hal ini terlihat dari K4 S3 pada Gambar 5,
yaitu menuliskan
. Selain itu, kesalahan juga
terlihat dari K5 S3 pada Gambar 5, yaitu menuliskan
, padahal seharusnya
. Karena kesalahan dalam penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar
tersebut, maka hasilnya juga salah. Dugaan penulis, subjek mengalami kesulitan dalam
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menjumlahkan dua bentuk aljabar dan melakukan perkalian dua bentuk aljabar. Selain itu,
subjek menuliskan dua tanda operasi secara berurutan pada bentuk akhir persamaan kuadrat
yang dibuatnya. Hal ini tampak pada K6S3 pada Gambar 5. Dugaan penulis, subjek mengalami
kesulitan dalam menuliskan kalimat matematika secara efisien. Karena kesalahan dalam
mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, subjek salah dalam menuliskan
persamaan kuadrat baru yang diminta.

Gambar 4. Kesalahan pertama-ketiga subjek ketiga

Gambar 5. Kesalahan keempat-keenam subjek ketiga
Dalam menjawab soal c), subjek melakukan kesalahan dalam mencari jumlah dan hasil kali akarakar persamaan kuadrat yang baru. Hal ini terlihat dari K7S3 pada Gambar 6, pada awalnya subjek
menyatakan dengan benar bahwa
, tetapi bilangan yang disubstitusikan ke persamaan tersebut salah. Subjek menuliskan
. Selain itu, kesalahan juga terlihat dari K8S3 pada Gambar 6, yaitu menuliskan
. Dari jawaban soal
c) ini, penulis menduga bahwa subjek mengalami kesulitan dalam menjumlahkan dua bentuk
aljabar dan melakukan perkalian dua bentuk aljabar suku dua. Selain itu sama seperti poin a)
dan b), subjek menuliskan dua tanda operasi secara berurutan pada bentuk akhir persamaan
kuadrat yang dibuatnya. Hal ini tampak pada K9S3 pada Gambar 6. Dugaan penulis, subjek
mengalami kesulitan dalam menuliskan kalimat matematika secara efisien. Karena kesalahan
dalam mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, subjek salah dalam
menuliskan persamaan kuadrat baru yang diminta.
Untuk menjawab dugaan tersebut, penulis melakukan wawancara yang bertujuan untuk
menegaskan pemahaman subjek terhadap bahasan ini dan memperkuat dugaan sementara pada
analisis jawaban tertulis terkait dengan kesalahan subjek dalam menuliskan persamaan kuadrat
pada nomor a), b), dan c). Berdasarkan hasil wawancara, subjek tidak memahami konsep
menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar persamaan
kuadrat lain. Dalam menjelaskan proses atau alur menyusun persamaan kuadrat, subjek pada
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awalnya dapat menyebutkan bahwa harus mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan
kuadrat yang telah diketahui. Dari jawaban tertulis, terlihat subjek mengetahui bentuk umum
persamaan kuadrat sebagai
.
Hal ini terlihat dari penulisan persamaan kuadrat diakhir langkah. Namun, subjek tidak dapat
menghubungkan antar informasi untuk menyusun persamaan kuadrat.

Gambar 6. Kesalahan ketujuh-kesembilan subjek ketiga
Kesulitan lainnya adalah kebingungan dalam melakukan operasi penjumlahan dan perkalian
bentuk aljabar satu suku maupun suku dua. Subjek juga mengalami kesulitan pada penulisan
operasi tanda secara efisien pada kalimat matematika.

4. Pembahasan
Kesulitan belajar diartikan sebagai suatu kondisi yang ditandai dengan adanya hambatanhambatan dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan yang diharapkan kurang tercapai.
Menurut Gagne, instruction in problem solving needs to focus on two distinct types of
knowledge: declarative and procedural. Declarative knowledge is the „know what.‰ It includes
facts, concepts, and principles (Gagne, 1985). A procedure is a series of steps, or actions, done
to accomplish a goal. Procedural knowledge isÂknowing howÊ, or the knowledge of the steps
required to attain various goals. Procedures have been characterized using such constructs as
skills, strategies, productions, and interiorized actions (Bymes dan Wasik, 1991). Kesulitan
yang dialami banyak siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika terletak pada kesulitan
mempelajari objek belajar langsung meliputi fakta, konsep, prinsip dan keterampilan.
Fact is an association between a date and an event, or a name and a part, pieces of information
(Merrill, 2000). Fakta dalam matematika adalah simbol-simbol yang digunakan dalam materi
matematika (Purwoko, 2008: 2). Fakta dalam persamaan kuadrat ini meliputi angka/lambang
bilangan, variabel, dan notasi akar persamaan kuadrat. Berdasarkan analisis jawaban tertulis
dan wawancara, subjek tidak tampak kesulitan dalam belajar fakta. Setiap subjek dapat
menuliskan notasi dengan tepat dan memisalkan akar persamaan kuadrat baru dengan notasi
lain yang berbeda dengan akar persamaan kuadrat yang telah diketahui.
Concept is a set of objects, events, or symbols with shared common characteristics (Merrill,
2000). Konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan objek kedalam
contoh dan bukan contoh (Purwoko, 2008: 2). Belajar konsep dalam matematika adalah
belajar memahami kebersamaan sifat-sifat dari benda-benda konkrit atau peristiwa-peristiwa
untuk dikelompokkan menjadi satu kelas. Contoh konsep dalam persamaan kuadrat antara
lain variabel, koefisien, konstanta, akar persamaan kuadrat, jumlah akar-akar persamaan
kuadrat, perkalian akar-akar persamaan kuadrat, dan bentuk umum persamaan kuadrat.
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Ketika siswa diminta menyatakan persamaan kuadrat, maka seharusnya dalam benak siswa
terdapat pemikiran seperti apa bentuk umum persamaan kuadrat, dan bagaimana menyusun
persamaan kuadrat dengan cara perkalian faktor-faktornya atau menyusun persamaan kuadrat
dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Jika siswa tidak mempunyai
bayangan demikian, maka siswa dianggap gagal mempelajari konsep tersebut. Berdasarkan
analisis jawaban tertulis dan wawancara, subjek tidak tampak mengalami kesulitan dalam
belajar konsep. Setiap subjek dapat membedakan mana yang termasuk koefisien, variabel, dan
konstanta yang dibuktikan dalam pemilihan
,
, dan
dari persamaan kuadrat. Subjek
juga dapat membedakan bahwa
adalah akar-akar dari persamaan kuadrat
yang diketahui, sedangkan
adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang
akan dicari. Subjek menyatakan jumlah akar-akar persamaan kuadrat dan perkalian akar-akar
persamaan kuadrat dengan rumus yang tepat. Selain itu, subjek juga dapat menuliskan bentuk
umum persamaan kuadrat menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar dengan tepat.
Principle is a cause-and-effect relationship in a process (explanations or predictions) (Merrill,
2000). Prinsip matematika adalah seperangkat konsep beserta hubungan antar konsep tersebut.
Untuk mempelajari suatu prinsip dalam matematika, siswa perlu memahami setiap konsep
dalam prinsip itu dari hubungan antar konsep (Purwoko, 2008: 2). Contoh hubungan antar
konsep dalam persamaan kuadrat adalah menyusun persamaan kuadrat. Terdapat dua konsep
dalam prinsip itu yaitu mencari jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat
serta menyusun persamaan kuadrat dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Dalam hal
ini siswa dinyatakan memahami prinsip jika mengetahui bentuk umum menyusun persamaan
kuadrat dengan rumus jumlah dan hasil kali akar. Berdasarkan analisis jawaban tertulis dan
wawancara, subjek mengalami kesulitan belajar prinsip. Subjek ketiga ketika melakukan
kesalahan dalam menjumlahkan dan mengalikan dua bentuk aljabar suku satu maupun suku
dua. Selain itu, kesulitan dalam belajar prinsip juga tampak pada subjek kedua dan ketiga
ketika menuliskan dua operasi bilangan secara berurutan. Penyebab kesulitan ini adalah subjek
yang tidak memahami dengan benar bagaimana melakukan perkalian dua bentuk aljabar suku
dua. Penyebab kesulitan lainnya adalah subjek tidak memahami bagaimana penulisan kalimat
matematika yang efisien.
Procedure is an ordered set of steps for carrying out some activity (Merrill, 2000). Keterampilan
dalam matematika adalah kemampuan memberikan jawaban yang benar dan cepat (Purwoko,
2008: 2). Seorang siswa dinyatakan belum menguasai suatu keterampilan jika ia tidak
menghasilkan suatu penyelesaian yang benar atau tidak dapat menggunakan dengan tepat
prosedur atau aturan yang ada (Fadjar, 2010: 5). Berdasarkan analisis jawaban tertulis dan
wawancara, kesulitan yang dihadapi subjek dalam belajar keterampilan matematika pada
materi persamaan kuadrat meliputi kesulitan mengalikan konstanta dengan konstanta
(positif maupun negatif), konstanta dengan variabel, variabel dengan variabel, keterampilan
penggunaan operasi (tambah-kurang-kali), keterampilan mengalikan dua bentuk aljabar suku
dua, menuliskan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dengan sistematis, dan
menuliskan bentuk persamaan kuadrat yang kurang tepat. Penyebab kesulitan ini dikarenakan
subjek kurang mendapat keterampilan yang cukup sehingga belum terkonstruksi dalam pikiran
siswa. Sebagai contoh, subjek yang tidak terbiasa menuliskan prosedur penyelesaian masalah
secara sistematis dan subjek yang kurang berlatih pada perkalian dua bentuk aljabar suku satu
maupun suku dua. Penyebab lainnya adalah ketidaktelitian dalam menuliskan penyelesaian
masalah.
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Kesulitan yang dialami adalah kesulitan belajar prinsip dan keterampilan. Penyebab
kesulitan ini berupa kelemahan dalam pemahaman konsep dari prinsip, dan tidak terampil
melaksanakan prosedur. Alternatif solusi untuk kelemahan siswa tersebut dapat diperbaiki
dengan memahamkan konsep-konsep, prinsip, dan keterampilan kepada siswa dengan benar
dan bertahap (Clark, 2008). Memahamkan yang dimaksud dapat diajarkan melalui pelatihan
kembali dalam waktu singkat, kemudian drill soal pemecahan permasalahan matematika
dari yang relatif sederhana hingga yang kompleks (dari soal-soal yang mudah menuju soalsoal yang sukar). Sebagai contoh, dalam memahamkan prinsip perkalian dua bentuk aljabar
suku satu, bisa ditekankan kepada siswa, bahwa konstanta dikalikan konstanta (bilangan
dengan bilangan), variabel dikalikan variabel (huruf dengan huruf, simbol dengan simbol).
Misal
. Sedangkan dalam memahamkan prinsip perkalian dua bentuk aljabar suku dua, bisa
menggunakan istilah unik, misal „untuk perkalian bentuk suku dua ini, akan kita gunakan cara
PERKALIAN PELANGI‰, atau „masih ingat LOGO SCTV zaman dulu kala?‰

Sedangkan alternatif solusi dalam menyusun persamaan kuadrat untuk hubungan akar tertentu
(simetris/homogen), persamaan kuadrat disusun ditentukan dengan cara mensubstitusikan
dengan invers (balikan) hubungan akar tersebut. Cara ini dikenal dengan nama penghapusan
indeks pada bentuk akar simetris/homogen (Sukino, 2014: 49). Jika
adalah akar-akar persamaan kuadrat
, maka hubungan
akar tersebut dengan inversnya dapat dituliskan seperti Tabel 1.
Tabel 1. Hubungan akar persamaan kuadrat baru dan inversnya
Akar persamaan
kuadrat baru

No
1

lebihnya

2

kurangnya

3

kalinya

dengan
Substitusi
invers dari akar baru

Persamaan kuadrat baru yang
disusun

baginya

4

Untuk bentuk akar baru yang lebih kompleks, misal persamaan kuadrat
mempunyai akar-akar
. Kemudian diketahui akar
persamaan kuadrat baru adalah
dan
, maka invers bentuk itu dapat
dicari dengan memisalkan akar persamaan kuadrat baru dengan penghapusan indeks adalah
, dengan manipulasi aljabar didapat
disubstitusikan ke
menjadi

. Selanjutnya
Persamaan kuadrat baru
. Terakhir, notasi
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diubah menjadi

.

5. Simpulan
Berdasarkan paparan dapat disimpulkan bahwa kesulitan siswa dalam menyusun persamaan
kuadrat yang akar-akarnya termodifikasi adalah a) kesulitan belajar prinsip, yaitu kesulitan
dalam menjumlahkan dan mengalikan dua bentuk aljabar suku satu maupun dua, serta
menuliskan kalimat matematika yang efisien, b) kesulitan belajar keterampilan, yaitu
kesulitan mengalikan konstanta-konstanta, konstanta-variabel, variabel-variabel, keterampilan
penggunaan operasi, mengalikan dua bentuk aljabar suku dua, menulis matematika yang
sistematis, menuliskan bentuk persamaan kuadrat dengan tepat. Penyebab kesulitan siswa
adalah a) tidak memahami cara melakukan perkalian dua bentuk aljabar suku satu maupun
dua, serta penulisan kalimat matematika yang efisien, b) siswa kurang mendapat keterampilan
yang cukup sehingga belum terkonstruksi dalam pikiran siswa, tidak terbiasa menuliskan
prosedur penyelesaian masalah secara sistematis, kurang berlatih pada perkalian dua bentuk
aljabar suku satu maupun dua, ketidaktelitian dalam menuliskan penyelesaian masalah.
Alternatif pemecahan untuk a) kesulitan belajar prinsip dan keterampilan adalah memahamkan
konsep, prinsip, dan keterampilan kepada siswa dengan benar dan bertahap yaitu dengan
memberikan pelatihan kembali secara singkat, kemudian drill soal dari sederhana hingga
kompleks, menggunakan istilah yang mudah dipahami siswa, b) menyusun persamaan kuadrat
yang akar-akarnya termodifikasi adalah dengan metode penghapusan indeks pada bentuk akar
simetris/homogen.
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PENGEMBANGAN LKS KOMIK (L-KOMIK)
MELALUI MATEMATIKA REALISTIK PADA MATERI
BARISAN DAN DERETTAK HINGGA DI KELAS XI IPA
SMA NEGERI 3 TUBAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Siti Patfiyah

SMA Negeri 3 Tuban; spatfiyah@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengembangkan LKS Komik (L- Komik) barisan
dan deret tak hingga melalui pendidikan matematika realistik yang dapat meningkatkan
respon siswa di kelas XI IPA SMA Negeri 3 Tuban.
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni tahap pendefinisian, tahap perancangan
dan tahap pengembangan. Tahap pendefinisian yang dimaksud adalah tahap untuk
menetapkan batasan terhadap perangkat pembelajaran yang berupa rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS Komik) dan Tes Hasil Belajar (THB)
yang layak untuk mengukur keterlaksanaan pembelajaran dan ketuntasan hasil belajar.
Tahap perancangan adalah tahap pembuatan perangkat pembelajaran. Perancangan
perangkat pembelajaran yang berupa RPP, LKS dan THB menggunakan desain Four-D
dengan validasi oleh ahli. Setelah melalui proses validasi perangkat pembelajaran tersebut
kemudian diimplementasikan pada kelas uji coba. Tahap pengembangan adalah tahap
final perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan hasil di kelas uji coba,
untuk selanjutnya diimplementasikan di kelas subjek penelitian.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa perangkat pembelajaran yang layak
terdiri atas RPP, LKS dan Instrumen Tes Hasil Belajar (THB) sesuai hasil analisa
validitas, sensitivitas dan realibilitas. Hasil validasi perangkat pembelajaran memperoleh
nilai minimal 3,6 yang berarti perangkat pembelajaran valid untuk digunakan dalam
penelitian. Analisa reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas 0,68 yang berarti memenuhi
kriteria reliabel. Analisa sensitivitas diperoleh koefisien sensitivitas 0,56 yang berarti
memenuhi kriteria peka (sensitif). Respon siswa terhadap LKS L-Komik menunjukkan
persentase 93,75% dengan tingkat ketuntasan belajar mencapai 90,62%. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa LKS L-Komik dapat meningkatkan respon siswa terhadap
pembelajaran matematika barisan dan deret tak hingga di kelas XI IPA SMA Negeri 3
Tuban tahun pelajaran 2015/2016.
Kata Kunci. LKS Komik ( L-Komik), Matematika Realistik.

Pendahuluan
Sebagian besar masyarakat di Indonesia menganggap mata pelajaran matematika sulit dan
menakutkan. Kondisi tersebut diperparah oleh proses pembelajaran yang monoton dan
menjemukan yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar matematika. Hal ini juga terjadi
di SMA Negeri 3 Tuban, di mana pembelajaran matematika di kelas XI belum mengarah
pada penggalian pengetahuan dan pemahaman serta penerapan matematika dalam kehidupan
sehari-hari (matematika realistik).
Aktifitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dimulai ketika guru
menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan
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menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan perangkat pendukung yang
sesuai sebagai alternatif mencari penyelesaian masalah. Pembelajaran matematika realistik
(PMR) bertujuan agar siswa dapat mengonstruksi pengalaman yang dimiliki dalam rangka
memperoleh pengetahuan baru, dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan. Dengan mengetahui peran matematika dalam kehidupan sehari-hari, maka aktifitas
belajar dan respon siswa dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat meningkat. Bahan
ajar dan sumber belajar membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan
motivasi dan minat siswa. Sumber belajar juga dapat meningkatkan pemahaman dan memberi
informasi (Arsyad, 2006:42). Proses pembelajaran meliputi kegiatan yang dilakukan guru
mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang
berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan yang dirumuskan Suryosubroto
(2007:19).
Mengingat semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan
tuntutan dunia kerja, serta untuk mencari solusi kesulitan siswa dalam belajar maka diperlukan
pendekatan atau strategi dalam proses pembelajaran dan perlu adanya pengembangan metode
atau media yang sesuai dengan materi ajar.
Dengan posisi sentral seperti ini, maka aktifitas belajar dan respon siswa terhadap mata
pelajaran matematika menjadi sangat penting . Sumber belajar membawa pesan yang dapat
dimanfaatkan atau dipelajari oleh pemakainya serta membangkitkan motivasi dan minat
siswa. Pengembangan bahan ajar berbentuk LKS L-Komik menjadi solusi dalam mengatasi
kesulitan belajar siswa dan diharapkan dapat menjadikan matematika lebih mudah dipahami
dan bermakna bagi siswa.
Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana
kelayakan LKS L-Komik barisan dan deret tak hingga yang dikembangkan ?, 2. Bagaimana
respon siswa terhadap LKS L- Komik barisan dan deret tak hingga ?, 3. Bagaimana ketuntasan
belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan menggunakan LKS L- Komik barisan
dan deret tak hingga ?
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS L-Komik barisan dan deret tak hingga
melalui pembelajaran matematika realistik, yaitu dengan mendeskripsikan kelayakan LKS
L- Komik barisan dan deret tak hingga, serta mendeskripsikan respon siswa terhadap LKS
L- Komik barisan dan deret tak hingga di kelas XI IPA SMA Negeri 3 Tuban tahun pelajaran
2015/2016.
Manfaat penelitian ini dapat memberi kontribusi atau bantuan berharga terhadap upaya
meningkatkan sumber belajar siswa.Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar
bagi sekolah lain yang memiliki kesamaan dalam kondisi dan keadaan. Pada pembelajaran
matematika barisan dan deret tak hingga, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk
memperluas wawasan pengetahuan serta sebagai acuan penelitian pengembangan lebih lanjut.
Materi disesuaikan dengan Kurikulum 2013 yang memuat kompetensi inti dan kompetensi
dasar. Pengembangan LKS berfokus pada kebutuhan siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Tuban.
Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA. Hasil penelitian merupakan sebuah produk dari
objek penelitian dan dapat dikembangkan untuk sekolah yang memiliki situasi dan kondisi
yang sama.
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Kajian Pustaka
Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS) menurut Surachman (1998:46) merupakan hand out
yang dimaksudkan untuk membantu siswa belajar secara terarah (guided activities). Berarti
melalui LKS siswa melakukan aktivitas sekaligus mendapat rangkuman atau ringkasan dari
materi yang menjadi dasar aktivitas tersebut.LKS merupakan sumber belajar berbentuk pesan
atau hand out sebagai sarana pembelajaran yang dirancang, dikembangkan dan digunakan
sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah serta
bersifat formal untuk meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa dalam proses belajar
mengajar.Penyusunan LKS merupakan proses penyusunan materi pembelajaran yang dikemas
secara sistematis sehingga siap dipelajari oleh siswa untuk mencapai kompetensi yang
diharapkan.
LKS digunakan untuk membantu siswa dalam membangun proses berfikir dan membuat
siswa aktif sehingga terjadi interaksi di dalam kelas. Menurut Azhar (2000: 78) LKS dibuat
dengan bertujuan menuntun siswa aktif dalam berbagai kegiatan yang perlu diberikan serta
mempertimbangkan proses berfikir yang akan ditumbuhkan pada diri siswa. LKS mempunyai
fungsi sebagai urutan kerja yang diberikan dalam kegiatan baik intrakurikuler maupun
ekstrakulikuler terhadap pemahaman materi yang telah diberikan. Dengan penggunaan LKS
diharapkan siwa menjadi aktif dan cepat tanggap serta kreatif. LKS yang sistematis, berwarna
serta bergambar diharapkan dapat meningkatkan respon dan minat belajar siswa terhadap
matematika.
Dalam menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) harus melalui tahapan yang meliputi: melakukan
analisis kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan materi pembelajaran.
Menyusun peta kebutuhan LKS, menentukan judul LKS, menulis LKS dan menentukan alat
penilaian.
Menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R.E Kaligis (1992:41–46) LKS dikatakan berkualitas
baik bila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
a.

Syarat didaktik, LKS dikatakan memenuhi persyaratan didaktik apabila mengikuti asas–
asas belajar mengajar yang efektif.

b. Syarat konstruksi, yaitu syarat–syarat yang berkaitan dengan penggunaan bahasa,
susunan kalimat, kata–kata, tingkat kesukaran dan kejelasan yang pada hakikatnya harus
tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pengguna yaitu siswa.
c.

Syarat teknis, yaitu yang berkaitan dengan penulisan LKS.

Struktur penulisan LKS secara umum adalah sebagai berikut : judul, mata pelajaran, semester
dan petunjuk belajar, kompetensi yang ingin dicapai. Informasi, tugas-tugas dan langkahlangkah kerja, dan contoh-contoh yang dirancang untuk membimbing peserta didik untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Meskipun pada LKS telah disusun petunjuk tetapi LKS tidak
dapat menggantikan peran guru di dalam kelas. Guru harus tetap mengawasi kelas, memotivasi
siswa dan memberi bimbingan pada sisiwa.
Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja, bertujuan
membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman, meliputi pengetahuan, ketrampilan
dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Pembelajaran
dengan LKS L-Komik adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan menggunakan
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LKS berupa L-Komik, yaitu LKS yamg berisi cerita bergambar yang menampilkan
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari (matematika realistik).
Pembelajaran matematika realistik adalah suatu bentuk inovasi pembelajaran matematika
yang bertumpu pada pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami oleh siswa untuk
memperlancar proses pembelajaran matematika sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan
matematika secara lebih baik (Soedjadi, 2001a: 2-3). Lebih lanjut Soedjadi menjelaskan bahwa
yang dimaksud dengan realitas adalah hal-hal nyata atau konkret yang dapat diamati atau
dipahami siswa lewat membayangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah
lingkungan tempat siswa berada baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat yang
dapat dipahami siswa. Lingkungan ini disebut juga kehidupan sehari-hari siswa. Upaya tersebut
dapat diwujudkan dengan cara : (1) mengoptimalkan keikutsertaan unsur-unsur proses belajar
mengajar, (2) mengoptimalkan keikutsertaan seluruh sense siswa untuk dapat menemukan
atau mengkontruksi sendiri pengetahuan yang akan dikuasainya.
Menurut logika masyarakat pada umunya, seseorang berminat mempelajari sesuatu dengan
tekun bila melihat manfaat dari hal yang dipelajarinya itu dalam hidupnya. Manfaat itu
bisa berupa kemungkinan meningkatkan kesejahteraannya, harga dirinya, kepuasannya dan
sebagainya. Dengan kata lain persepsi seseorang tentang sesuatu itu ikut mempengaruhi
sikapnya terhadap sesuatu tersebut (Marpuang, 2001). Demikian pula dengan pembelajaran
matematika, seseorang anak akan berminat belajar matematika bila anak tersebut mengetahui
manfaat matematika bagi diri dan kehidupannya. Oleh karena itu mengaitkan pembelajaran
matematika dengan realita dan kegiatan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk membuat
anak tertarik dan respon dalam belajar matematika.
Respon siswa merupakan tanggapan yang diberikan siswa terhadap LKS dan perangkat lain
yang digunakan pada kegiatan pembelajaran. Respon dapat ditunjukkan oleh siswa dengan
sikap sangat senang, senang, cukup senang, kurang senang atau tidak senang.

Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan Four-D Model yang
mengembangkan LKS L-Komik melalui pendidikan matematika realistik materi barisan dan
deret tak hingga di kelas XI IPA SMA Negeri 3 Tuban. Penelitian ini mendeskripsikan tentang
kelayakan produk LKS, keterlaksanaan pembelajaran dengan LKS, bagaimana respon siswa
terhadap LKS, serta bagaimana ketuntasan belajar siswa dengan LKS yang dikembangkan.
Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Tuban dengan jumlah siswa setiap
kelas 32 orang.
Model pengembangan yang digunakan adalah Four D Model ( Model 4-D) yang dikembangkan
oleh S. Thiagarajan, Dorothy S, Smmel, dan Melvyn I. Semmel, terdiri dari 4 tahap utama
yaitu: define (pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan) dan disseminate
(penyebaran),
Tahap Pendefinisian (define) memiliki tujuan menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat
pembelajaran yang dimulai dengan analisis tujuan dari batasan materi yang dikembangkan
perangkatnya. Tahap pendefinisian (define) terdiri atas 5 langkah pokok yaitu: (a) analisis
ujung depan, (b) analisis siswa,(c) analisis tugas,(d) analisis konsep dan (e) perumusan tujuan
pembelajaran.
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Tahap Perencanaan(design) bertujuan menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran. Tahap
perencanaan meliputi (a) penyusunan tes acuan patokan yang menghubungkan antara tahap
define dengan tahap design(b) pemilihan media yang sesuai tujuan pembelajaran, (c) pemilihan
format dilakukan dengan mengkaji format-format perangkat yang ada.
Tahap Pengembangan (develop) adalah tahap menghasilkan perangkat pembelajaran yang
berupa LKS.Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini meliputi validasi dan uji
coba LKS.
Tahap Penyebaran (Dessiminate)adalah tahap menggunakan perangkat yang dikembangkan
(LKS L-Komik) secara umum pada skala yang lebih luas, di sekolah sendiri maupun sekolah
lain dan oleh guru yang lain, untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat (LKS L-Komik)
di dalam KBM. Pada penelitian ini, tahap penyebaran pengembangan (dessiminate) dilakukan
di lingkungan SMA Negeri 3 Tuban.

Hasil Pengembangan dan Pembahasannya
Pada penelitian pengembangan ini yang menjadi variabel penelitiannya adalah kelayakan
LKS, keterlaksanaan pembelajaran, respon siswa,dan ketuntasan belajar. Sedang instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah; lembar observasi, lembar validasi, dan instrumen
penilaian.
Alternatif pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa adalah pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk
melaksanakan pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa diperlukan perangkat
pembelajaran yang sesuai dan menarik. Oleh karena perangkat pembelajaran yang digunakan
di sekolah tidak cukup memadai untuk melaksanakan alternatif pembelajaran ini, maka perlu
dikembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dan menunjang pembelajaran. Adapun
perangkat yang diperlukan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja
Siswa L-Komik dan Tes Hasil Belajar (THB). Isi pembelajaran mengacu pada materi dan
indikator pencapaian hasil belajar. Sumber belajar yang akan dikembangkan adalah lembar
kerja siswa L-Komik.
Perancangan perangkat pembelajaran diawali dengan perancangan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS) dan tes hasil belajar (THB). RPP yang
disusun sebanyak dua buah dan disertai dengan LKS dengan rincian sebagai berikut : a. LKS 1
digunakan pada RPP 1, b. LKS 2 digunakan pada RPP 2.
Sedangkan tes hasil belajar disusun berbentuk uraian dan dalam penyusunannya terlebih dahulu
dimulai dengan penyusunan kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes merupakan suatu acuan atau petunjuk
yang harus diikuti oleh setiap penyusun tes hasil belajar. Salah satu kriteria utama untuk
menentukan dipakai tidaknya suatu perangkat pembelajaran adalah hasil validasi oleh ahli.
Validasi ahli dilakukan untuk melihat validitas isi dari rancangan pembelajaran. Berdasarkan
data di atas, secara umum hasil validasi para validator terhadap perangkat pembelajaran dapat
disimpulkan sebagai berikut :
a.

Rencana pembelajaran (RPP) mempunyai katergori baik dan dapat digunakan dengan
sedikit revisi.
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b. Lembar Kerja Siswa (LKS) mempunyai kategori baik dan dapat digunakan dengan sedikit
revisi.
c.

Tes Hasil Belajar (THB) dinyatakan valid, bahasa dan penulisan dapat dipahami dan dapat
digunakan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi.

Mengacu pada hasil validasi, selanjutnya peneliti melakukan revisi kecil terhadap perangkat
pembelajaran.
a.

Revisi terhadap Rencana Pembelajaran (RPP).
Peneliti telah melakukan revisi pada naskah RPP sesuai dengan apa yang telah
disarankanoleh validator.

b. Revisi terhadap Lembar Kerja Siswa (LKS).
Menurut hasil validasi dari para validator, pada umumnya menyatakan LKS ini dalam
kategori baik dan dapat digunakan dengan revisi kecil Peneliti telah melakukan revisi
pada naskah LKS sesuai dengan apa yang telah disarankan oleh validator.
c.

Revisi Tes Hasil Belajar (THB)
Menurut hasil validasi dari para validator, pada Tes Hasil Belajar (THB) dinyatakan valid
atau cukup valid, bahasa dan penulisan sangat dapat dipahami atau dapat dipahami dan
dapat digunakan dengan sedikit revisi.

Peneliti telah melakukan revisi pada naskah THB sesuai dengan apa yang telah disarankan
oleh validator. Uji keterbacaan dilakukan sebelum perangkat pembelajaran hasil validasi diuji
cobakan. Hal ini untuk memperoleh informasi apakah perangkat pembelajaran dapat terbaca
dengan jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Pada uji keterbacaan yang dilakukan pada 5
orang siswa dari kelas XI IPA SMA Negeri 3 Tuban yang bukan sebagai kelas ujicoba dengan
kemampuan akademik siswa yang berbeda.
Siswa yang telah dipilih diminta untuk membaca LKS dan THB kemudian menandai kata-kata
yang tidak dipahami atau tidak dimengerti.Selain itu guru mitra juga diminta untuk membaca
perangkat pembelajaran (RPP, LKS dan THB) yang kemudian menyampaikan hal-hal yang
tidak dipahami.
Pada umumnya siswa yang melakukan uji keterbacaan LKS dan THB menyatakan bahwa
bahasa yang digunakan dalam LKS dan THB dapat dipahami dengan jelas, sehingga perangkat
pembelajaran tidak perlu direvisi. Demikian juga dengan pengamat sudah dapat memahami
apa yang akan dilakukan saat uji coba.

Uji Coba Lapangan
Setelah uji keterbacaan, selanjutnya perangkat hasil validasi diujicobakan di kelas XI IPA2 SMA Negeri 3 Tuban. Sesuai dengan rencana penelitian, uji coba dilaksanakan selama 4
kali pertemuan yang diawali dengan pretes dan diakhir dengan postes. Selama pembelajaran
berlangsung, siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok yang beranggotakan 5 atau 6 siswa
dengan kemampuan akademik yang berbeda dan jenis kelamin yang berbeda pula. Banyaknya
kelompok yang diamati adalah 2 kelompok, masing-masing kelompok hanya 3 orang yang
diamati, yakni yang berkemampuan tinggi, sedang dan kurang. Instrumen yang digunakan
adalah instrumen yang telah dikembangkan oleh peneliti terlebih dahulu dan telah dianggap
baku dengan sedikit modifikasi serta ditelaah validator.
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Analisis Data Hasil Uji Coba Lapangan
Ada tiga jenis data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan uji coba yaitu :
a.

Data aktivitas siswa hasil penelitian dalam kelompok uji coba dinyatakan dalam persentase.
Pengamatan dilakukan terhadap aktifitas siswa dalam proses pembelajaran menggunakan
LKS L-Komik. Aktifitas yang diamati meliputi keaktifan membaca LKS, mengerjakan
lembar kegiatan, tanya jawab, presentasi hasil kerja dan mendengarkan penyajian yang
dilakukan oleh guru maupun teman-temannya, mengajukan pertanyaan serta merangkum
hasil pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan aktifitas siswa didapatkan bahwa
semua aspek aktivitas siswa rata-rata mencapai toleransi keefektifan (87,5%), karena
berada dalam rentang ideal yang telah ditetapkan sebelumnya (> 80%). Oleh karena
itu ditinjau dari aspek aktivitas siswa maka perangkat pembelajaran memenuhi kriteria
efektif.

b. Data respon siswa diperoleh dari angket respon siswa yang diberikan setelah akhir
pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran didapatkan bahwa respon siswa sangat
positif, baik dalam hal pemahaman bahasa maupun pada penyajian LKS. Data hasil belajar
dianalisis untuk melihat validitas, sensitivitas dan realiabilitas instrumen tes hasil belajar.
Validitas berdasarkan kriteria kelayakan butir soal, maka setiap butir soal dikategorikan
valid dan layak digunakan dalam penelitian.Perhitungan reliabilitas tes (tahap uji coba)
diperoleh koefisien reliabilitas tes 0,68. Ini berarti butir tes memenuhi kriteria reliabel.
Sensitivitas butir soal dikatakan baik jika berada antara 0 dan 1, dan butir soal dikatakan
peka jika sensitivitasnya lebih besar atau sama dengan 0,30 (> 0,30). Analisa koefisien
sensitivitas tes hasil belajar didapatkan l 0,56, berarti semua butir soal memenuhi kriteria
sensitif sehingga layak digunakan.
Hasil analisis data uji coba lapangan menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas siswa dari semua
aspek aktivitas mencapai toleransi keefektifan dan respon siswa terhadap pembelajaran
berdasarkan masalah adalah positif, sehingga perangkat pembelajaran dapat dijadikan sebagai
perangkat final yang bisa digunakan pada tahap penyebaran.

Pembahasan Hasil Penelitian
Perangkat pembelajaran matematika yang dihasilkan adalah perangkat pembelajaran dengan
menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dalam kehidupan sehari-hari pada materi
barisan dan deret tak hingga untuk siswa kelas XI SMA. Pada LKS 1 guru melaksanakan
pembelajaran (pertemuan ke-1) dengan menggunakan bahan ajar LKS L-komik 1 yang
sebelumnya diawali dengan memberi pretes dilanjutkan pelaksanaan pembelajaran (pertemuan
ke-2) juga menggunakan LKS L-Komik 2 lalu diberikan postes (uji coba 1). Pada LKS 1
maupun LKS 2 guru memberi pertanyaan atau masalah dalam kehidupan nyata di sekitar
siswa untuk diselesaikan. Hal ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran realistik, yaitu
masalah yang diajukan merupakan masalah-masalah yang ada di sekitar kehidupan siswa.
Berdasarkan hasil penilaian validator tehadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan
meliputi Perangkat Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Tes Hasil Belajar
(THB) ditinjau dari indikator, isi, dan bahasa semua dalam kategori baik dan dapat digunakan
dengan sedikit revisi. Hal ini ditunjukkan dengan rata–rata penilaian para validator terhadap
RPP dan LKS minimal 3,6. Sedangkan hasil penilaian para validator terhadap THB secara
umum adalah valid, dapat dipahami dan dapat digunakan dengan sedikit revisi.
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Keefektifan LKS didasarkan pada hasil angket respon siswa terhadap penggunaan LKS
L-komik dan keterlaksanaan pembelajaran materi barisan dan deret tak hingga melalui masalah
dalam kehidupan sehari-hari (realisitik). Hasil angket respon siswa menunjukkan 93,75%
dari 32 siswa subjek penelitian memberikan respon yang positif. Sedangkan keberhasilan
pembelajaran diukur menggunakan instrumen tes dengan soal uraian. Berdasarkan skor yang
didapat oleh masing-masing siswa subjek penelitian menunjukkan bahwa 90,62% siswa
memenuhi kriteria ketuntasan. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini ditetapkan 80%,
sehingga LKS L-Komik memenuhi kriteria efektif digunakan dalam pembelajaran matematika
barisan dan deret tak hingga.

Simpulan
Pada penelitian pengembangan ini, peneliti mengembangkan salah satu perangkat pembelajaran
yaitu LKS Komik (L-Komik) yang bertujuan menghasilkan produk LKS L-Komik yang baik
dengan model 4-D (Four–D Models). LKS yang dihasilkan dari penelitian ini ternyata dapat
menarik minat belajar siswa dan memberikan hasil belajar yang baik, maka dapat disimpulkan
bahwa LKS L-Komik yang dikembangkan dalam penelitian ini memenuhi kriteria sebagai
perangkat pembelajaran yang efektif, yaitu :
a.

Dapat meningkatkan respon siswa dalam belajar matematika hingga 93,75%

b. Dapat meningkatkan ketuntasan belajar matematika hingga 90,62%.
c.

Mempunyai koefisien reliabilitas tes 0,68 dan koefisien sensitivitas 0,56.

Saran
Berdasarkan Hasil pengembangan ini peneliti menyarankan sebagai berikut:
1. Untuk peneliti lain atau bapak / ibu guru sebaiknya mempunyai keahlian menggambar
agar mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Peneliti lain sebaiknya melakukan survei terlebih dahulu kepada subjek penelitian tentang
kegemaran mereka agar sesuai dengan tokoh yang disukai.
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PENINGKATAN KEPERCAYAAN DIRI DAN
PEMAHAMAN KONSEP SISWA MELALUI
PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN METODE
GUIDED DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS
IX SMPN 1 TENGGARANG TAHUN PELAJARAN
2014/2015
Slamet Hariyadi
SMP Negeri 1 Tenggarang, Jl.Pakisan No 54 Tenggarang, Bondowoso; slam3th@yahoo.com

Abstrak. Berdasarkan hasil observasi pada setiap pembelajaran matematika di kelas IX
SMP Negeri 1 Tenggarang tahun pelajaran 2014/2015, dapat diidentifikasi permasalahan
yaitu rendahnya pemahaman konsep siswa dan tidak berkembangnya potensi rasa
percaya diri siswa. Bertolak dari permasalahan yang ada dan juga sebagai arah dari
kegiatan penelitian, dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pembelajaran
Kooperatif dengan Metode Guided Discovery Learning Pada Siswa Kelas IX SMP Negeri
1 Tenggarang dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa?; 2) Bagaimana Pembelajaran
Kooperatif dengan Metode Guided Discovery Learning Pada Siswa Kelas IX SMP
Negeri 1 Tenggarang dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa? Jenis penelitian
ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan desain Kemmis & Taggart melalui empat
tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah
siswa kelas IX B SMP Negeri 1 Tenggarang, Kabupaten Bondowoso pada semester
genap tahun pelajaran 2014/2015, sebanyak 23 siswa 15 laki-laki dan 8 perempuan.
Teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara dan tes. Kesimpulan
hasil penelitian: 1) Siswa meningkat kepercayaan dirinya dari
(sebelum
penelitian) menjadi
; 2) Siswa meningkat pemahaman konsepnya,
terhadap kreteria ketuntasan minimal (KKM) berdasarkan hasil tes, dari ketuntasan
(sebelum penelitian) menjadi
.

Kata Kunci. Kepercayaan Diri, Pemahaman Konsep, Kooperatif, Guided Discovery
Learning

1. Pendahuluan
Berdasarkan hasil observasi pada setiap pembelajaran matematika di kelas IX SMP Negeri
1 Teng-garang tahun pelajaran 2014/2015, didapatkan masih rendahnya pemahaman konsep
siswa dan kemauan siswa untuk berpendapat, bertanya, bekerjasama maupun presentasi di
depan kelas. Fakta-fakta yang mendukung dari permasalahan tersebut sebagaimana tabel 4.1
berikut:
Tabel 1. Kondisi Nyata Subyek Penelitian
No

Uraian

Hasil Identifikasi

Keterangan

1

Rata-rata tingkat kepercayaan
diri siswa

21,65 %

Hasil observasi kegiatan belajar
mengajar sebelum penelitian
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2

Pencapaian ketuntasan belajar
sesuai dengan KKM

52,17 %

Hasil analisis ulangan harian
sebelum penelitian KKM = 75

Sebagai alternatif dari upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu membuat desain
Pembelajaran Kooperatif dengan Metode Guided Discovery Learning Pada Siswa Kelas
IX SMP Negeri 1 Tenggarang. Bertolak dari permasalahan sebagaimana uraian sebelumnya
dan juga sebagai arah dari kegiatan penelitian tindakan kelas ini, maka perlu dibuat rumusan
masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pembelajaran Kooperatif dengan Metode Guided
Discovery Learning Pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Tenggarang dapat meningkatkan
kepercayaan diri siswa?; 2) Bagaimana Pembelajaran Kooperatif dengan Metode Guided
Discovery Learning Pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Tenggarang dapat meningkatkan
pemahaman konsep siswa? Bertolak dari rumusan masalah penelitian ini, maka penelitian
ini bertujuan: 1) Untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas IX SMP Negeri 1
Tenggarang tahun pelajaran 2014/2015 pada pelajaran matematika; 2) Untuk meningkatkan
kepercayaan diri siswa kelas IX SMP Negeri 1 Tenggarang tahun pelajaran 2014/2015 pada
pelajaran matematika.

2. Kajian Teori
2.1. Kepercayaan diri
Menurut Suarni (2006: 133) perilaku manusia dalam kehidupannya dipengaruhi oleh dua
faktor besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu
yang bersumber dari dalam diri siswa seperti; perhatian, kecerdasan, motivasi, sikap, berpikir,
ingatan, percaya diri, minat, bakat serta kepribadian. Faktor eksternal meliputi masyarakat,
keluarga dan sekolah. Dalam Permendiknas Nomor 23 tahun 2006, percaya diri adalah sikap
yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan
harapannya . Konsep percaya diri dalam (Kadek Suhardita : 2011) pada dasarnya merupakan
suatu keyakinan untuk menjalani kehidupan, mempertimbangkan pilihan dan membuat
keputusan sendiri pada diri sendiri bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu, artinya keyakinan
dan percaya diri hanya timbul pada saat seseorang mengerjakan sesuatu yang memang mampu
dilakukannya. Percaya diri dalam (Dimyati dan Mudjiono: 2009), adalah sikap yang timbul
dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya
diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Dari beberapa uraian di atas dapat
didefinisikan bahwa kepercayaan diri siswa adalah sikap positif siswa dalam meyakinkan
dirinya akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan
harapannya. Angelis dalam (Suhardita, Kadek: 2011), dalam mengembangkan percaya diri
terdapat tiga aspek yaitu: 1) Tingkah laku, yang memiliki tiga indikator; melakukan sesuatu
secara maksimal, mendapat bantuan dari orang lain, dan mampu menghadapi segala kendala,
2) Emosi, terdiri dari empat indikator; memahami perasaan sendiri, mengungkapkan perasaan
sendiri, memperoleh kasih sayang, dan perhatian disaat mengalami kesulitan, memahami
manfaat apa yang dapat disumbangkan kepada orang lain, dan 3) Spiritual, terdiri dari tiga
indikator; memahami bahwa alam semesta adalah sebuah misteri, meyakini takdir Tuhan,
dan mengagungkan Tuhan. Dalam Permendiknas Nomor 23 tahun 2006, indikator-indikator
percaya diri terdiri dari: 1) Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu; 2)
Mampu membuat keputusan dengan cepat; 3) Tidak mudah putus asa; 4)Tidak canggung
dalam bertindak; 5) Berani presentasi di depan kelas; 6) Berani berpendapat, bertanya, atau
menjawab pertanyaan.
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2.2. Pemahaman Konsep
Skemp dalam (Hakim: 2008) menyatakan „The ability to connect mathematical symbolism
and notation with relevant mathematical ideas and to combine these ideas into chains of logical
reasoning‰. Pemahaman matematika didefinisikan sebagai kemampuan mengaitkan notasi dan
simbol matematika yang relevan dengan ide-ide matematika dan mengkombinasikannya ke
dalam rangkaian penalaran logis. Menurut Van den Berg (1991) konsep merupakan bendabenda atau kejadian-kejadian, situasi-situasi atau ciri-ciri yang memiliki ciri khas dan yang
terwakili dalam setiap budaya oleh suatu tanda atau simbol. Konsep dapat merupakan abstraksi
dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antara manusia dan yang memungkinkan
manusia berfikir. Konsep tidak dapat berdiri sendiri. Setiap konsep dihubungkan dengan
konsep yang lain, dan konsep akan mempunyai arti apabila berhubungan dengan konsep yang
lain. Keahlian seseorang ditentukan oleh kelengkapan dan kemampuan memadukan satu
konsep dengan konsep yang lain. Dari beberapa uraian tersebut pemahaman konsep dapat
didefinisikan sebagai kemampuan mengaitkan notasi dan simbol matematika yang relevan
dengan ide-ide matematika dan mengkombinasikannya ke dalam rangkaian penalaran logis
yang memungkinkan manusia berpikir.

2.3. Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) adalah model pembelajaran yang
mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran (Dirjend.
Dikdasmen,2004:MTK-26). Menurut Artzt & Newman dalam (Trianto,2011: 56) belajar
kooperatif didefinisikan siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugastugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Wahyuni (2001: 8) menyebutkan bahwa
pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran dengan cara menempatkan siswa
dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki kemampuan berbeda. Dari uraian tersebut
dapat didefinisikan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang melibatkan
siswa dalam kelompok-kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama atau
memecahkan masalah bersama. Konsep utama dari belajar kooperatif menurut Slavin dalam
(Trianto, 2011: 61) adalah sebagai berikut: 1) Penghargaan kelompok, yang akan diberikan
jika kelompok mencapai kriteria yang ditentukan; 2) Tanggungjawab individual, bermakna
bahwa suksesnya kelompok tergantung pada belajar individual semua anggota kelompok.
Tanggungjawab ini terfokus dalam usaha untuk membantu yang lain dan memastikan setiap
anggota kelompok telah siap menghadapi evaluasi tanpa bantuan yang lain; 3) Kesempatan
yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa telah membantu kelompok dengan cara
meningkatkan belajar mereka sendiri. Hal ini memastikan bahwa siswa berkemampuan tinggi,
sedang, dan rendah sama-sama tertantang untuk melakukan yang terbaik dan bahwa kontribusi
semua anggota kelompok sangat bernilai. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut
Dirjendikdasmen dalam (Materi Pelatihan Terintegrasi ,2004:MTK-26) adalah: 1) Untuk
menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif; 2) Kelompok
dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah; 3) Jika dalam
kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang
berbeda, maka diupayakan agar dalam kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin
yang berbeda pula; 4) Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok dari pada perorangan.
Prinsip-prinsip dasar dari pembelajaran kooperatif adalah memerlukan kerjasama antar siswa
dan saling ketergantungan dalam struktur pencapaian tugas, tujuan dan penghargaan. Menurut
Trianto (2011: 67) setidaknya terdapat empat pendekatan yang seharusnya merupakan bagian
dari kumpulan strategi guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif, yaitu STAD
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(Student Teams Achievement Division), Tim Ahli (JIGSAW), Investigasi Kelompok ( TGT
atau Teams Games Tournament), dan Pendekatan Struktural yang meliputi Think Pare Share
(TPS) dan Numbered Head Together (NHT).

2.4. Guided Discovery Learning
Discovery Learning (dalam Rachmaddi, dkk., 2013) adalah proses belajar yang di dalamnya tidak
disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi (final), tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasi
sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep.Suryosubroto mengutip pendapat Sund (
dalam Rahmin T. Husain, 2011:3) bahwa discovery learning adalah proses mental di mana
siswa mengasimilasi sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. Proses mental tersebut misalnya
mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat
kesimpulan, dan sebagainya. Dari uraian tersebut maka model dicovery learning dapat
didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep
dalam bentuk final, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya sebagai
proses mental misalnya mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan,
mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya.
Berdasarkan teori-teori yang terkait dengan variabel dan permasalahan, maka sebagai
kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu menerapkan model-model pembelajaran kooperatif
yang sesuai dan bisa dilaksanakan, disesuaikan dengan materi pembelajaran matematika
pada semester genap di kelas IX melalui metode guided discovery learning. Metode guided
discovery learning dalam hal ini menyesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif siswa,
sehingga guru dalam kegiatan pembelajarannya akan memberikan bimbingan seperlunya baik
secara individu maupun kelompok.

3. Metodologi Penelitian
3.1. Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). Waktu
penelitian adalah pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015, dan tempat penelitian SMP
Negeri 1 Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Desain penelitian menggunakan skema tindakan
model Kemmis & Taggart yaitu skema tindakan yang menggunakan prosedur siklus spiral ,
di mana masing-masing siklus melalui empat tahapan yaitu perencanaan (planing), tindakan
(action), observasi (observation), dan refleksi (reflection).Subyek penelitian adalah siswa kelas
IX B SMP Negeri 1 Tenggarang, Kabupaten Bondowoso pada semester genap tahun pelajaran
2014/2015. Jumlah subyek penelitian terdiri dari 23 orang siswa dengan rincian, jumlah siswa
laki-laki sebanyak 15 orang dan siswa perempuan sebanyak 8 orang ( L = 15 orang ; P =
8 orang ). Kelas IX B dipilih sebagai subyek penelitian karena kelas ini berdasarkan hasil
observasi sebelum penelitian memiliki persentase yang paling rendah diantara kelas IX yang
lain dalam hal kepercayaan dirinya. Teknik pengumpulan data penelitian: 1) Observasi, untuk
mengumpulkan data tentang kesesuaian tindakan yang dilakukan guru dalam pembelajaran
dengan perencanaan yang telah disiapkan, dan aktifitas belajar siswa selama pembelajaran; 2)
Wawancara , digunakan untuk melengkapi data tentang karakter kepercayaan diri siswa secara
akurat dan terukur; 3) Angket, untuk melengkapi data hasil pengamatan untuk mendapatkan
informasi karakter siswa; 4) Tes , untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa.
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3.2. Instrumen Penelitian
Instrumen dari penelitian ini terdiri dari: 1) Instrument Tes, untuk mengetahui tingkat
pemahaman siswa. Langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen tes adalah: menetapkan
tujuan tes, melakukan analisis kurikulum, membuat kisi-kisi, menulis soal, melakukan telaah
instrumen secara teoritis, melakukan ujicoba dan analisis hasil ujicoba tes, dan merevisi soal;
2) Instrument Non Tes: (a) Lembar observasi, untuk mengumpulkan data tentang kesesuaian
tindakan yang dilakukan guru dalam pembelajaran dengan perencanaan yang telah disiapkan,
dan aktifitas belajar siswa selama pembelajaran, antara lain kemauan dalam berpendapat,
bertanya, berdiskusi, dan berelaborasi; (b) Pedoman wawancara, untuk melengkapi data
tentang karakter kepercayaan diri siswa (responden) secara akurat dan terukur; (c) Angket,
untuk melengkapi data hasil pengamatan untuk mendapatkan informasi karakter siswa

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Kondisi Subyek Penelitian
Dengan mengacu pada kondisi riil kelas IX B SMP Negeri 1 Tenggarang pada tahun pelajaran
2014/2015 sebagaimana uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian tindakan kelas
ini dikatakan berhasil atau selesai, apabila telah tercapai kondisi ideal yang diharapkan sesuai
dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu meningkatkan kepercayaan diri siswa dan pemahaman
konsep matematika siswa di kelas IX SMP Negeri 1 Tenggarang pada tahun pelajaran
2014/2015 dengan indikator ketercapaian sebagaimana terdapat pada tabel berikut;

Tabel 2. Kondisi Ideal Subyek Penelitian
No

Uraian

Hasil Identifikasi

1

Rata-rata tingkat kepercayaan diri
siswa

25 %

2

Pencapaian ketuntasan belajar
sesuai dengan KKM

75 %

Keterangan
Hasil observasi pada
kegiatan penelitian
Hasil analisis ulangan
harian setelah penelitian
KKM = 75

4.2. Sajian Hasil Penelitian
Siklus I:
1. Perencanaan
Pada tahapan perencanaan, yaitu membuat skenario pembelajaran dengan materi
pembelajaran sesuai dengan program semester genap kelas IX SMP Negeri 1 Tenggarang
tahun pelajaran 2014/2015 yang telah disusun sesuai program sekolah, yaitu; 6.2.
Menentukan suku ke-n barisan aritmatika dan barisan geometri. Pada tahapan perencanaan
ini juga dipersiapkan beberapa instrumen pendukung untuk kegiatan penelitian pada
siklus I, yaitu; 1) Lembar Kerja Siswa (LKS); 2) lembar observasi siswa dan guru; 3)
instrumen penilaian yaitu soal evaluasi dan daftar nilai.
2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada siklus I direncanakan dalam dua kali pertemuan, yaitu Senin,
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19 Januari 2015 dan Selasa, 20 Januari 2015 di kelas IX B SMP Negeri 1 Tenggarang.
Pada masing-masing pertemuan, diawali dengan kegiatan pendahuluan yaitu apersepsi
dan motivasi selama 5 menit, kemudian kegiatan inti sebagai pelaksanaan tindakan yang
merupakan fokus dari penelitian ini adalah menyampaikan materi 6.2. Menentukan suku
ke-n barisan aritmatika dan barisan geometri, di mana dalam penyajiannya diberikan
stimulus terkait materi, sebagai implementasi dari metode discovery learning. Sesuai
dengan prinsip pembela-jaran kooperatif maka pada kegiatan inti siswa di kelas dibagi
menjadi lima kelompok belajar. Sebagai stimulus pada materi tersebut, guru mengajak
siswa untuk mencermati permainan lompat katak, diawali dari sepasang katak hijau
dan coklat yang harus bertukar tempat dengan ketentuan pergerakannya terdiri dari dua
gerakan yaitu bergeser dan melompat yang tidak boleh melebihi satu pergeseran dan satu
lompatan. Masing-masing kelompok dapat mencermati ada berapa pergerakan bergeser
dan melompat agar katak tersebut dapat berpindah tempat. Selanjutnya urutan pelaksanaan
tindakan adalah sebagai berikut: a) Guru membagikan lembar kerja (LKS) untuk dapat
dicermati oleh masing-masing siswa; b) Guru membagi siswa dalam enam kelompok; c)
Guru menugaskan masing-masing siswa untuk mendiskusikan hasil pemikirannya dalam
kelompok, sehingga akan ada hasil dari pemikiran secara kelompok; d) Dalam proses
diskusi tersebut, guru melakukan pengamatan kegiatan diskusi pada masing-masing
kelompok dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah disiapkan. Sedangkan
rekan sejawat sebagai kolaborator mengamati proses diskusi dan interaksi yang dilakukan
guru; e) Guru menugaskan masing-masing kelompok untuk dapat mempresentasikan
hasil diskusinya di depan kelas, sedangkan kelompok lain dapat memberikan tanggapan
ataupun saran; f) Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan; g) Guru memberikan
evaluasi, yaitu tes tulis secara individual.
3. Pengamatan
Pengamatan merupakan tahapan yang sangat urgen dari rangkaian kegiatan dalam suatu
siklus. Melalui hasil pengamatan akan dapat diketahui berhasil atau tidaknya sebuah
scenario pembelajaran yang telah disusun akan dapat mencapai tujuan penelitian tindakan
kelas yang diharapkan dalam rangka perbaikan pembelajaran. Pengamatan pada penelitian
ini dilakukan terhadap siswa dan guru sebagai peneliti dengan melibatkan kolaborator,
yaitu teman sejawat di sekolah. Hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran dari
dua kali pertemuan pada siklus I baik terhadap siswa maupun guru adalah sebagai
berikut: a) Aktifitas belajar siswa; 86,96% saling bekerjasama dalam kelompok, 66,67
% kelompok merespon positif permasalahan (stimulus) pada LK,
73,91 % siswa
terbangun kepercayaan dirinya dalam proses pembelajaran, 73,91 % siswa aktif dalam
menyelesaikan masalah, 66,7% dari kelompok belajar anggota kelompoknya teramati aktif
dalam diskusi untuk menyelesaikan permasalahan, hasil tes tulis (evaluasi) peningkatan
rata-rata hasil tes akhir kurang dari 10% dan siswa tuntas KKM tercapai 65,2 %; b)
Aktifitas guru; hasil pengamatan terhadap aktifitas guru oleh teman sejawat selama proses
pembelajaran, dari aspek menjelaskan materi sudah baik dan runtut sesuai skenario, dari
aspek pengorganisasian siswa dalam kelompok atas pada masing-masing kelompok sudah
dipenuhi, hanya saja ada satu kelompok yaitu kelompok III, terdapat dua orang anggota
kelompok dengan katagori kelompok bawah sehingga mempengaruhi proses diskusi yang
konstruktif, dari aspek memfasilitasi kelompok masih ada dua kelompok yaitu kelompok
II dan keompok V belum terfasilitasi dengan baik, dari aspek memberikan motivasi,
secara klasikal sudah dilakukan, hanya pada saat diskusi kelompok frekuensi pemberian
motivasi terhadap kelompok yang teramati kurang aktif harus lebih sering dilakukan, dari
aspek alat evaluasi, instrumen tes sudah valid, mengacu pada tujuan yang ingin dicapai
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dari kegiatan pembelajaran. .
4. Refleksi
Berdasarkan pengamatan dari pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan pada siklus I,
baik yang dilakukan oleh guru sendiri (peneliti) maupun rekan sejawat sebagai kolaborator,
maka guru bersama kolaborator membuat refleksi guna menjadi perhatian dan perbaikan
pada tahapan siklus berikutnya, yaitu: 1) Aktifitas siswa: siswa dengan no absen 1, 5, dan
11 selalu pasif di kelas, sehingga pada siklus II harus mendapatkan perhatian khusus;
terdapat beberapa siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan, kurang
percaya diri, demi perbaikan pada pelaksanaan tindakan siklus II, maka saat penyampaian
materi dalam hal ini pemahaman konsep hendaknya diperhatikan betul apakah setiap siswa
sudah benar-benar memahami materi yang dipelajari, yaitu dengan memberikan tambahan
waktu dan motivasi siswa untuk mendapat kesempatan bertanya terhadap kesulitan yang
dihadapi; penyebaran anggota kelompok pada siklus II perlu lebih proporsional antara
kelompok atas, sedang dan bawah, sehingga tidak terdapat kelompok yang hanya dihuni
oleh kelompok atas dan kelompok bawah saja dan pada siklus II diharapkan pemberian
motivasi pada setiap anggota kelompok dalam menyelesaikan permasalahan harus lebih
sering dilakukan, variatif dan berimbang ; 2) Aktifitas guru: penyebaran anggota kelompok
perlu lebih proporsional antara kelompok atas, sedang dan bawah, sehingga tidak terdapat
kelompok yang hanya dihuni oleh kelompok atas dan kelompok bawah saja; pada siklus
II proses fasilitasi terhadap masing-masing kelompok harus lebih berimbang dan sesuai
dengan kebutuhan kelompok; pada siklus II, kegiatan memotivasi kelompok harus lebih
variatif, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok.

Siklus II:
1. Perencanan
Perencanaan tindakan untuk siklus II dimulai pada hari Sabtu, 24 Januari 2015. Materi
pembelajaran disesuaikan dengan program pada semester genap tahun pelajaran 2014 2015, yaitu 6.3 Menentukan jumlah n suku pertama deret aritmatika dan deret geometri.
Instrumen pendukung untuk kegiatan penelitian pada siklus II, yaitu; 1) LKS yang
memuat soal-soal tentang realitas (kontekstual) yang berhubungan dengan KD 6.3; 2)
lembar observasi siswa dan guru; 3) instrumen penilaian yaitu soal evaluasi dan daftar
nilai.
2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada siklus II terdiri dari dua kali pertemuan (dua kali tatap
muka), yaitu pada hari Selasa, 27 Januari 2015 ; dan Senin, 2 Pebruari 2015. Kegiatan
inti pada masing-masing pertemuan diawali dengan apersepsi, kemudian menyampaikan
tujuan mempelajari materi KD 6.3, utamanya dalam hubungannya dengan materi-materi
berikutnya dan kegiatan sehari-hari. Pemberian motivasi pada masing-masing pertemuan
menjadi perhatian khusus guru (peneliti) pada siklus II, dengan harapan siswa pasif yang
teridentifikasi pada siklus I, dan beberapa siswa yang enggan bertanya terhadap kesulitan
yang mereka hadapi, akan mengalami progres kearah yang lebih aktif dan mempunyai
nyali untuk bertanya dan berpendapat. Urutan pelaksanaan tindakan pada siklus II secara
umum seperti pelaksanaan tindakan pada siklus I, yang membedakannya adalah adanya
perlakuan pemberian motivasi yang lebih sering dan variatif, baik siswa sebagai individu
maupun dalam kelompok , sebagaimana hasil refleksi pada siklus I. Beberapa alternatif
kalimat motivasi yang perlu dicoba untuk disampaikan pada kegiatan pembelajaran siklus
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II yang diharapkan dapat membangun kepercayaan diri siswa, diantaranya: (1) Sebenarnya
masing-masing anda adalah luar biasa, sekarang mau memulainya atau tidak ; (2) Bagi
teman-temanmu yang belum mau berpendapat, bertanya, maupun berbagi hanya karena
belum sempat saja, ingat setiap individu diantara kalian pasti punya kelebihan masingmasing, meskipun kadang itu sederhana bagi sebagian orang, maka kalau tidak sekarang
kapan lagi mau memulainya; (3) Beranilah untuk bertanya, atau berpendapat meski itu
sederhana, karena setiap kegiatan tersebut akan mendapatkan point tersendiri dari guru;
(4) Mau mencoba meskipun akhirnya salah adalah lebih baik daripada tidak sama sekali;
(5) Jadilah kalian sebagai orang yang beruntung, yaitu siapa yang hari ini lebih baik dari
hari kemarin; (6) Sebenarnya kemampuanmu dengan temanmu yang sekolah di kota tidak
jauh beda, artinya Tuhan YME telah memberi anugerah yang sama, diantaranya rambut
sama hitamnya, otakpun besarannya relative sama, yang membedakan hanyalah dalam
memanfaatkan waktu dan kemauan untuk memulai menggunakan anugerah tersebut; (7)
Belajar matematika adalah ibarat orang belajar naik sepeda, harus berani jatuh bangun
dulu agar bisa naik sepeda. Demikian juga matematika anda harus berani salah, berani
mencoba untuk menjadi bisa. Adapun pelaksanaan tindakan pada siklus II, sebagai berikut:
a) Guru membagikan lembar kerja (LKS) untuk dapat dicermati oleh masing-masing
siswa. Guru kemudian memberikan motivasi secara klasikal maupun secara individual
dan meyakinkan siswa bahwa mereka pasti dapat menyele-saikan permasalahan pada
LKS sesuai dengan kemampuan berpikirnya masing-masing. Dengan beberapa variasi
kegiatan motivasi dari guru (peneliti) pada siklus II, harapannya dapat meyakinkan
siswa sebagai individu maupun dalam kelompoknya untuk memiliki keberanian bertanya
,berpendapat dan presentasi; b) Guru membagi siswa dalam enam kelompok, di mana
pembagian anggota kelompok dengan memperhatikan hasil refleksi pada siklus I, menjadi
lebih proporsional; c) Guru menugaskan masing-masing siswa untuk mendiskusikan
hasil pemikirannya dalam kelompok yang baru, dapat menggunakan bahan manipulatif
untuk dapat didemontrasikan di kelompok masing-masing, sehingga akan ada kreatifitas
hasil dari pemikiran secara kelompok; d) Dalam proses diskusi tersebut, guru dibantu
kolaborator melakukan pengamatan kegiatan diskusi pada masing-masing kelompok
dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah disiapkan, dan guru (peneliti)
juga memberikan motivasi dan fasilitasi pada kelompok yang memerlukan. Sedangkan
kolaborator juga bertindak mengamati proses pembelajaran yang dilakukan guru
(peneliti); e) Guru menugaskan masing-masing kelompok untuk dapat mempresentasikan
hasil pekerjaan lembar kerjanya di depan kelas, dapat pula melakukan pendemontrasian di
depan kelas, sedangkan kelompok lain dapat memberikan tanggapan ataupun sanggahan;
f) Guru bersama-sama siswa melakukan kegiatan refleksi dan merumuskan kesimpulan
dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan; g) Guru memberikan evaluasi, yaitu tes
tulis secara individual.
3. Pengamatan
Hasil pengamatan dari pelaksanaan tindakan pada siklus II akan sangat menentukan berhasil
atau tidaknya sebuah penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuan yang
diharapkan sudah tercapai pada siklus II maka guru (peneliti) dapat mengakhiri periode
siklus, akan tetapi jika belum tercapai maka guru (peneliti) perlu mempertimbangkan
adanya siklus lanjutan. Penga-matan pada siklus II adalah sebagaimana pada siklus
I sebelumnya, dilakukan terhadap siswa dan guru sebagai peneliti dengan melibatkan
kolaborator, yaitu teman sejawat di sekolah. Hasil pengamatan proses pembelajaran
dari tiga kali pertemuan pada siklus II, baik terhadap siswa dan guru (peneliti) adalah
sebagai berikut: a) Aktifitas belajar siswa; 95,65% saling bekerjasama dalam kelompok,
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100 % kelompok merespon positif permasalahan (stimulus) pada LK, 86,96 % siswa
terbangun kepercayaan dirinya dalam proses pembelajaran, 91,3 % siswa aktif dalam
menyelesaikan masalah, 83,3% dari kelompok belajar anggota kelompoknya teramati aktif
dalam diskusi untuk menyelesaikan permasalahan, hasil tes tulis (evaluasi) peningkatan
rata-rata hasil tes akhir lebih dari 10% dan siswa tuntas KKM tercapai 82,61%; b)
Aktifitas guru; hasil pengamatan terhadap aktifitas guru oleh teman sejawat selama proses
pembelajaran, dari aspek menjelaskan materi sudah baik dan runtut sesuai skenario,
dari aspek pengorganisasian siswa dalam kelompok sudah dipenuhi dan proporsional,
dari aspek memfasilitasi kelompok,setiap kelompok secara umum sudah terfasilitasi
dengan baik, dari aspek memberikan motivasi secara klasikal, kelompok dan individual
sudah dilakukan guru, melalui kalimat motivasi yang telah direncanakan, dari aspek alat
evaluasi, instrumen tes sudah valid, mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan
pembelajaran.
4. Refleksi
Berdasarkan pengamatan dari pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan pada siklus I,
baik yang dilakukan oleh guru sendiri (peneliti) maupun rekan sejawat sebagai kolaborator,
maka guru bersama kolaborator membuat refleksi guna menjadi perhatian dan perbaikan
pada tahapan siklus berikutnya, yaitu: 1) Aktifitas siswa: siswa dengan nomor absen 11
pasif di kelas, sehingga pada siklus berikutnya jika dilakukan harus mendapatkan perhatian
khusus; terdapat tiga orang siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan,
kurang percaya diri, demi perbaikan pada pelaksanaan tindakan selanjutnya siswa nomor
absen 1, 11 dan 15 perlu mendapatkan perhatian khusus ; penyebaran anggota kelompok pada
siklus II sudah proporsional antara pembagian kelompok atas, sedang dan bawah, sehingga
aktifitas kelompok sangat dinamis; pada siklus II pemberian motivasi pada setiap anggota
kelompok dalam menyelesaikan permasalahan sudah lebih sering dilakukan, variatif dan
berimbang ; 2) Aktifitas guru: penyebaran anggota kelompok sudah lebih proporsional
antara kelompok atas, sedang dan bawah, sehingga terjadi dinamika diantara anggota
kelompok, diskusi lebih hidup; pada siklus II proses fasilitasi terhadap masing-masing kelompok
lebih berimbang dan sesuai dengan kebutuhan kelompok, kegiatan memotivasi kelompok lebih
variatif, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok.

4.3. Pembahasan
Untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah berhasil pada tahapan minimal dalam dua siklus
atau perlu adanya tindakan lanjutan pada siklus berikutnya diperlukan adanya pembahasan.
Pembahasan secara sederhana dapat dilakukan dengan membandingkan tujuan yang diharapkan
dari penelitian dari kondisi semula sebelum kegiatan penelitian (kondisi riil) dengan kondisi
setelah pelaksanaan tindakan siklus I dan siklus II. Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi
dari pelaksanaan tindakan pada masing-masing siklus I dan siklus II, dilakukan pembahasan
tentang aktifitas siswa dan guru yang mengacu pada tujuan pada penelitian ini, sebagaimana
tabel 2 berikut:
Tabel 3. Pembahasan Tentang Aktifitas Siswa dan Hasil Belajar Siswa Antar Siklus
No
1

Aspek
Tingkat kepercayaan diri
siswa

Kondisi riil

Siklus I

Siklus II

21,65 %

73,91 %

86,96 %
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2

Aktifitas siswa dalam
menyelesaikan
permasalahan secara
individu

26 % siswa
aktif

73,91 % siswa
aktif

91,3 % siswa
aktif

3

Aktifitas siswa dalam
menyelesaikan
permasalahan dalam
kelompok

0%

66,7 %
kelompok aktif

83,3 %
kelompok aktif

4

Hasil tes tulis (evaluasi)

52,17 % tuntas
KKM

65,2 % tuntas
KKM

82,61 % tuntas
KKM

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif dengan metode Guided Discovery Learning
pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Tenggarang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan
pemahaman konsep siswa pada pelajaran matematika. Indikator yang mendukung kesimpulan
tersebut adalah:
a.

Siswa meningkat kepercayaan dirinya dari kondisi sebelum penelitian (kon-disi riil)
dengan tingkat kepercayaan dirinya
meningkat menjadi
.

b. Siswa meningkat pemahaman konsepnya, terhadap kreteria ketuntasan minimal (KKM)
menjadi
berdasarkan hasil tes, dari kondisi riil dengan ketuntasan
.

5.2. Saran
Dengan memperhatikan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti mengajukan saran sebagai
berikut:
a.

Bagi rekan-rekan seprofesi yang akan mengadakan penelitian serupa, hendaknya dapat
mengembangkan hasil dari penelitian ini.

b. Hasil penelitian ini dapat diterapkan di sekolah lain yang mempunyai karakteristik siswa
yang sama, tentu dengan penyesuaian dan modifikasi seperlunya disesuaikan dengan
situasi dan kondisi sekolah masing-masing.
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PENGEMBANGAN APLIKASI BAHAN AJAR
ANDROID UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN
MATEMATIS PADA SISWA SMP KELAS VII MATERI
TRANSFORMASI
Sri Endang Supriyatun1)
SMPN 4 Metro Lampung, Jl. Paria 15A Metro Timur, Lampung;
csriendank@gmail.com

1)

Abstrak. Tujuan penelitian pengembangan ini yaitu mengembangkan aplikasi Android
yang layak digunakan dalam pembelajaran matematika SMP untuk siswa kelas VII
pada materi transformasi, hal ini dilakukan karena bahan ajar yang gunakan masih
dalam bentuk cetak dan tidak praktis untuk dibawa pada saat siswa bepergian karena
berat dan tebal Selain itu masalah juga ditemukan tingkat pemahaman matematis siswa
kurang diperoleh data hanya 34% siswa yang tuntas dalam sebuah ulangan harian. Hal ini
diduga bahwa penyebab rendahnya tingkat pemahaman matematis salah satunya adalah
ketidakpraktisan bahan ajar.
Penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE yaitu analysis, design,
development, implementation dan evaluation. Pada tahap implementasi produk yang telah
diuji kelayakannya digunakan dalam pembelajaran di kelas tujuannya untuk mengetahui
keefektifan bahan ajar Android dalam meningkatkan pemahaman matematis siswa. Hasil
uji kelayakan pengembangan produk bahan ajar ini menurut ahli media yaitu 63,16% dan
menurut ahli materi yaitu 74,74%. Hasil ini termasuk dalam kriteria baik sehingga produk
ini layak diimplementasikan dalam pembelajaran. Sementara itu hasil uji tes pemahaman
matematis siswa mencapai 38 % pada uji coba I siswa tuntas dengan rerata nilai 2,36,
sementara hasil tes pemahaman matematis yang dicapai pada uji coba II 76% siswa tuntas
dengan rerata 3,11. Hal ini menunjukan bahwa penguasaan pemahaman matematis siswa
meningkat setelah menggunakan bahan ajar berbasis Android.
Kata Kunci

Aplikasi Android, Transformasi, Pemahaman Matematis

1. Pendahuluan
Teknologi saat ini berkembang sangat dinamis, berbagai aspek kehidupan telah memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi, tidak terkecuali juga aspek atau bidang pendidikan .
Perkembangan teknologi tersebut juga mengenai smartphone. Di kalangan anak remaja
smarthphone bukanlah lagi barang yang mewah karena hampir setiap remaja menjadi
pengguna, akan tetap sungguh disayangkan pemanfaatannya belum maksimal dalam bidang
pendidikan, terutama pemanfaatan dalam pembelajaran di kelas. Menurut Zukhrufurrohman
& SaÊdijah (2012) mengatakan smartphone bukan merupakan barang yang mewah bagi siswa
namun, penggunaannya kurang maksimal dalam bidang pendidikan.
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di SMPN 4 Metro bahan ajar yang gunakan masih
dalam bentuk cetak dan tidak praktis untuk dibawa pada saat siswa bepergian karena berat
dan tebal selain itu juga bahan ajar yang ada terkesan monoton sehingga siswa tidak tertarik
untuk membacanya, berbeda dengan smartphone yang setiap saat siswa selalu membawanya
kemanapun siswa pergi, sehingga pada saat siswa ingin belajar, siswa segera dapat membuka
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aplikasi yang ada di dalam menu smartphone tersebut. Data menunjukan bahwa pengguna
smartphone di kalangan remaja atau siswa mencapai 80% .Setiawan (2010) hal ini merupakan
potensi yang dapat digunakan sebagai modal dasar untuk mengembangkan bahan ajar berbasis
Android. Peneliti juga memperoleh data tentang pemahaman matematis di kelas VIID rata-rata
nilai kemampuan pemahaman matematis siswa masih rendah data diambil dari nilai ulangan
harian siswa, rata-rata nilai ulangan harian tersebut di bawah passing grade yang ditetapkan
yaitu 2,67, data nilai rata-rata kemampuan pemahaman matematis seperti terlihat pada table
1 berikut:
Tabel 1. Data Nilai kemampuan pemahaman matematis Siswa dengan nilai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) 2,67 pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas VIID SMP
Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2014/2015.
No
1
2

Nilai
≥ 2,67
< 2,67

Kategori
Tuntas
Tidak Tuntas
Jumlah

Jumlah
10
19
29

Persentase
34%
66%
100%

Tingkat pemahaman matematis yang masih rendah diduga penyebabnya adalah ketidakpraktisan
bahan ajar siswa yang digunakan siswa selama ini. Oleh karena itu perlu usaha untuk membuat
atau mengembangkan bahan ajar yang layak digunakan dan merupakan inovasi pembelajaran
matematika dan dapat meningkatkan pemahaman matematis siswa yang selama ini masih
rendah. Aplikasi yang dikembangkan adalah aplikasi Android berbasis Adobe AIR ( Adobe
Integrated Runtime) yaitu Adobe Flash Professional CS6 Gerantabee (2012). Aplikasi ini
dibuat pada materi transformasi khususnya topik refleksi dan translasi.
Adapun tujuan dikembangkan aplikasi ini adalah mengembangkan bahan ajar berbasis Android
yang layak digunakan serta menggunakan bahan ajar berbasis Android untuk meningkatkan
kemampuan pemahaman matematis.

2. Metode
Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015 di SMP Negeri
4 Metro yang terletak di Jalan Kemiri 15 A Metro Timur Kota Metro Lampung. Subjek
penelitian adalah siswa kelas VIID yang berjumlah 29 orang. Desain penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Model R & D yaitu dengan model ADDIE.
Model ini dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda pada tahun 1990 yang terdiri dari
lima tahapan pengembangan yaitu: Analysis, Design, Development, Implementation and
Evaluation. (Wiyani, 2013) pemilihan ini dilakukan karena model ini lebih sederhana dan
sistematik dibandingkan model R & D yang lain sehingga sangat sesuai dengan karakteristik
pengembangan bahan ajar lingkaran pada mata pelajaran matematika. Tahapan pengembangan
yang dilakukan (1) Analysis. Pada tahap ini dilakukan needs assessment ( analisis kebutuhan)
yaitu menganalisis silabus, RPP dan tujuan umum pembelajaran matematika kelas VII SMP
untuk materi transformasi dan juga tentang kemampuan Teknologi dan Komunikasi (TIK)
siswa. (2) Design. Pada tahap ini kegiatan yang akan dilakukan yaitu merancang bentuk bahan
ajar berupa file APK menggunakan Adobe Flash CS6 . Hasil rancangan berupa prototipe I
atau draf I bahan ajar yang berupa file apk pada tahap selanjutnya akan divalidasi oleh ahli.
(3) Development. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah dimulai dari menyusun
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draft bahan ajar, yang telah disusun menggunakan Adobe flash CS6. Kemudian draft bahan
ajar ini dimintakan validasi kepada ahli media, dan ahli materi. Ahli media adalah ahli yang
mengetahui tentang smartphone/Android validasi ini dilakukan oleh Bapak Ikhsanudin, S.Pd.,
M.Pd. beliau adalah guru matematika SMA Negeri 1 MargaTiga Lampung Timur, telah
berpengalaman dalam IT dan ahli materi divalidasi oleh Ibu Dwi Budi Hastuti, S.Pd. guru
senior mata pelajaran matematika SMP beliau adalah guru SMPN 4 Metro Lampung. Dari
ahli-ahli ini diperoleh masukan berupa saran-saran perbaikan produk yang dikembangkan.
Saran-saran ini selanjutnya dipergunakan untuk merevisi draf yang telah disusun, sehingga
tersusunlah bahan ajar berbasis Android untuk diuji cobakan kepada kelompok kecil. Alur
kegiatan dalam tahap ini yaitu; draf I divalidasi ahli, kemudian dilakukan revisi I berdasarkan
masukan validator, selanjutnya menghasilkan draf II yang kemudian diujicobakan pada kelas
uji coba pada kelompok kecil/ terbatas, kelompok kecil terdiri dari 5 orang siswa kelas VIIA
yang berada di luar sampel, hasil analisisnya digunakan sebagai dasar revisi II dan diperoleh
draf III (draf final) . Draf III ini yang merupakan aplikasi bahan ajar yang valid yang layak
digunakan, (4) Implementation dan (5) Evaluation. Setelah bahan ajar draft III dianggap layak
digunakan menurut para ahli, selanjutnya diimplementasikan di sekolah. Produk yang sudah
valid diimplementasikan untuk satu kelas VII. Pada tahap implementasi dilakukan uji coba
pada kelas uji coba. Uji coba dilakukan dua kali dan diakhiri dengan tes. Tujuan dilakukan
penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep matematis siswa menggunakan
bahan ajar berbasis Android. Instrumen pengumpulan data berupa catatan lapangan digunakan
untuk melakukan refleksi dan juga evaluasi dan tindak lanjut, angket dan lembar validasi
menggunakan rating scale dan diolah dengan menggunakan rumus sebagai berikut Sugiono
(2011):

Keterangan:
P = angka persentase
Kategori tersebut dapat dinyatakan dalam rentang interval seperti terlihat Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Kategori Nilai Persentase
Rentang Interval Nilai p
≤ 37,5%
37,5% < p ≤ 57,5%
57,5% < p ≤ 87,5%
P > 87,5%

Kategori
Sangat Tidak Baik
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik

Kualitas bahan ajar dikatakan baik jika jumlah data hasil validasi dari validator terletak pada
interval kategori baik atau sangat baik
Selanjutnya teknik analisis data untuk mengetahui hasil tes kemampuan pemahaman konsep
matematis siswa setelah dilakukan penggunaan bahan ajar berbasis Android pada hasil belajar
menggunakan rumus :
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P=

∑ Ns
N

× 100

Keterangan:
P

: Indek Nilai Siswa

N

: Skor Maksimal

∑ Ns

: Jumlah skor yang diperoleh siswa

Selanjutnya Indek nilai siswa (P) dikonversi ke dalam skala 1,00 – 4,00
Dengan rumus sebagai berikut:
NA=
Keterangan:
NA

: Nilai Akhir

Dengan interpretasi indek nilai akhir siswa terlihat pada tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3 Interpretasi Indek Nilai Akhir Siswa
Indek Nilai Akhir

Interpretasi

NA

Tuntas

NA < 2,67

Tidak Tuntas

Adapun Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah (1) bahan ajar dikatakan valid
apabila mempunyai validitas dengan kategori minimal baik, (2) hasil tes kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa dikatakan meningkat apabila tingkat ketuntasan siswa
pada uji coba berikutnya lebih besar dibandingkan dengan tingkat ketuntasan siswa pada tes
uji coba sebelumnya, (3) siswa dikatakan tuntas jika memperoleh nilai ≥ 2,67

3. Hasil dan Pembahasan
Aplikasi ini terdiri dari halaman depan yang terdiri dari mata pelajaran, judul materi, tombol
mulai, nama penyusun, jenjang serta kelas dan semester, halaman selanjutnya merupakan
menu utama yang berisi pilihan materi transformasi, kompetensi yang akan dicapai juga berada
pada layar ini, topik materi refleksi dan translasi, uji kompetensi, daftar pustaka serta tombol
keluar, masing-masing pilihan pada menu utama ini mempunyai tombol yang akan menuju
pada apa yang dipilih dan pada layar ini juga diberikan petunjuk langkah yang seharusnya
dilakukan oleh pengguna aplikasi. Hasil uji validasi ahli media menyimpulkan bahwa bahan
ajar berbasis Android layak digunakan dengan revisi, secara perhitungan berdasarkan rating
scale yang digunakan untuk mengumpulkan data diperoleh hasil 63,16 %,. Sementara itu hasil
uji kevalidan yang dilakukan oleh ahli materi juga memberikan kesimpulan bahwa aplikasi
layak digunakan dengan revisi dan secara perhitungan diperoleh hasil 74,74%, beberapa saran
yang disampaikan para ahli diantaranya Jika mungkin diberi daftar pustaka, Instalasi agak
sulit namun sukses. Kendala lain aplikasi tidak dapat berjalan pada salah satu tipe Android,
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sebaiknya disertakan petujuk penggunaan secara tersendiri. Uji kepraktisan yang dilakukan
oleh 5 siswa diperoleh hasil perhitungan 90% dan menyatakan bahwa bahan ajar Android
layak untuk digunakan dalam pembelajaran.
Tahap selanjutnya yaitu implementasi produk melalui uji coba. Uji coba dilakukan sebanyak
dua kali pada kelas uji coba yaitu kelas VIID. Tujuan dilakukan uji coba ini untuk mengetahui
tingkat pemahaman konsep matematis siswa menggunakan bahan ajar berbasis Android.
Setelah dilakukan uji coba ternyata hasil respon siswa terhadap bahan ajar adalah dalam
kategori baik dan hasil tes pemahaman konsep matematis pada uji coba I mencapai 38 % siswa
tuntas dengan rerata nilai 2,36 pada skala 4 sementara hasil tes pemahaman matematis yang
dicapai pada uji coba II 76% siswa tuntas dengan rerata 3,11
Berdasarkan pada data yang diperoleh dari para ahli media dan materi kategori bahan ajar
yang dibuat adalah baik. Artinya bahwa bahan ajar yang berbasis Android yang dikembangkan
layak digunakan dalam pembelajaran, materi yang dirancang juga sesuai dengan kompetensi
dasar yang akan dicapai. Hal ini juga didukung oleh siswa yang melakukan uji kepraktisan,
dari saran dan komentar mereka bahwa bahan ajar Android ini merupakan bahan ajar yang
menyenangkan dan berharap pengembangannya dapat di perluas lagi ke mata materi yang lain,
siswa juga menganggap bahwa bahan ajar ini memiliki ketertarikan untuk membuat mereka
termotivasi dalam belajar.
Hasil uji coba yang dilakukan sebagai wujud impletasi dari produk bahan ajar yang
dibuat terlihat bahwa tingkat kemampuan siswa dalam pemahaman matematis mengalami
peningkatan dari uji coba I ke uji coba II siswa yang mencapai nilai akhir lebih atau sama
dengan 2,67 pada skala 4 mencapai 38% yaitu sebanyak 11 orang dari 29 siswa dan pada uji
coba II mencapai 76% yaitu sebanyak 22 siswa dari 29 siswa, terlihat juga bahwa rerata pada
tes pemahaman matematis mengalami peningkatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat
peningkatan persentase ketuntasan siswa yang menggunakan bahan ajar berbasis Android
dalam pembelajarannya.

4. Simpulan dan Saran
Dari hasil dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bahan ajar berbasis Android
yang dikembangkan mempunyai kelayakan untuk menjadi bahan ajar yang dapat digunakan
pada pembelajaran dalam kelas, bahan ajar ini juga dapat meningkatkan pemahaman matematis
siswa pada materi transformasi dengan topik refleksi dan translasi.
Sebagai saran peneliti kepada guru dan pengembang bahan ajar, bahan ajar ini dapat digunakan
sebagai bahan ajar berbasis Android yang dpat diinstal pada perangkat Android dan dapat
digunakan oleh siswa kapanpun dan di manapun, selanjutnya kepada pengembang juga
disarankan agar mengembangkan aplikasi ini untuk materi atau topik yang lain
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Sebagai bentuk ungkapan rasa sukur karena pengembangan bahan ajar ini telah selesai disusun
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MENUMBUHKEMBANGKAN KARAKTER SISWA
SMP NEGERI 1 MARGOMULYO YANG MENGALAMI
KESULITAN BELAJAR DAN KOMUNIKASI DALAM
PROSES BELAJAR MATEMATIKA
Sriyati
SMPN 2 Padangan, Bojonegoro; sriyatispd69@gmail.com

Abstrak. Mengelola siswa yang mengalami kesulitan belajar memerlukan pendekatan
khusus. Penanganan akan lebih mendalam lagi jika siswa tersebut juga mengalami
kesulitan dalam berkomunikasi. Kemampuan manusia ditentukan oleh pendidikan serta
lingkungan. Prestasi anak tergantung metode pendidikan yang diterimanya. Pendidikan
di sekolah memegang peranan penting dalam mengembangkan karakter siswa. Kesulitan
belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang
mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajar atau tulisan. Gangguan komunikasi
pada siswa meliputi gangguan bahasa dan gangguan bicara. Tempat penelitian dalam
penyusunan makalah ini adalah SMP Negeri 1 Margomulyo, pada semester ganjil tahun
pelajaran 2014/2015 dan 2015/2016. Materi, jenjang kelas, dan usia siswa memang berbeda,
tetapi dianggap tidak berpengaruh terhadap kesimpulan. Pengamatan dititikberatkan pada
bagaimana perubahan reaksi/respon siswa ketika menghadapi masalah setelah adanya
stimulus-stimulus yang disampaikan secara pribadi. Berdasar pengamatan, stimulus dan
penciptaan rasa nyaman pada diri siswa mampu mengubah respon dalam menghadapi
soal. Munculnya respon yang positif mampu menumbuhkembangkan karakter berilmu,
cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, sehat, mandiri, dan percaya diri; toleran, peka sosial,
demokratis, dan bertanggung jawab. Sedangkan karakter beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur diintegralkan dalam
pembelajaran matematika.
Kata Kunci. Karakter siswa, kesulitan belajar, komunikasi

1.

Pendahuluan

Menganalisa prestasi siswa sebelum dilaksanakan proses belajar mengajar di kelas, atau dalam
penentuan kriteria ketuntasan minimal disebut sebagai faktor intake, dapat memberi gambaran
posisi siswa.Gambaran keadaan siswa ini sangat membantu guru dalam mengambil langkah
dalam menentukan model - model pembelajaran yang dianggap sesuai guna mencapai indikator
pendidikan. Guru dalam mengelola siswa yang mengalami kesulitan belajar memerlukan
pendekatan khusus, karena proses belajar siswa semacam ini tidak bisa disamakan dengan
siswa lainnya di sekolah umum. Penanganan akan lebih mendalam lagi jika siswa tersebut
juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi.
Selanjutnya, bagaimana menanamkan, menumbuhkembangkan, atau membangkitkan
karakter siswa yang mengalami kesulitan belajar dan atau kesulitan berkomunikasi dalam
proses belajar matematika. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi guru matematika.
Menumbuhkembangkan karakter siswa guna menghadapi jamannya, harus dipupuk dan dijaga
terus sepanjang hayat, terutama terhadap anak-anak yang memerlukan perhatian lebih.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 menyebutkan, bahwa pendidikan
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nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.Menurut (Ibuka, 2009: 35)
kemampuan manusia ditentukan oleh pendidikan serta lingkungan. Prestasi anak tergantung
metode pendidikan yang diterimanya. Pendidikan di sekolah memegang peranan penting dalam
mengembangkan karakter siswa. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan
sangat berkaitan dengan pembentukan karakter siswa.
Kesulitan belajar yang didefinisikan oleh The United States Office of Education (USOE)
yang dikutip oleh Abdurrahman (2003: 06), menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu
gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman
dan penggunaan bahasa ajar atau tulisan. Menurut Djamarah faktor kesulitan belajar sisiwa
meliputi: 1) faktor peserta didik, yang meliputi: a) inteligensi yang kurang baik, b) bakat
yang kurang atau tidak sesuai dengan bahan pelajaran yang diberikan oleh guru, c) aktifitas
belajar yang kurang, d) kebiasaan belajar yang kurang baik, belajar dengan penguasaan ilmu
pengetahuan pada tingkat hafalan, tidak dengan pengertian, e) tidak ada motivasi dalam
belajar (Djamarah, 2002: 203). 2) faktor sekolah, seperti: a) pribadi guru yang tidak baik,
b) guru yang tidak berkualitas dalam mengambil metode yang digunakan dalam mengajar,
c) suasana sekolah yang kurang menyenangkan, d) waktu sekolah dan disiplin yang kurang,
e) perpustakaan belum lengkap (Djamarah, 2002:207). Menurut Puspita (2015) strategi agar
sukses dalam menangani anak dengan kesulitan belajar, yaitu dengan mengembangkan struktur
dan cara belajar yang tepat, dengan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan anak, fokus
dengan kemampuan dasar anak, memanfaatkan teknologi yang ada, menghindari kericuhan
dalam pengerjaan tugas dan bersikap tenang.
Gangguan komunikasi pada siswa meliputi gangguan bahasa, gangguan bicara, dan gangguan
suara.Anak dengan gangguan komunikasi seringkali menunjukkan prestasi akademis yang
kurang baik. Mereka perlu berjuang untuk membaca, kesulitan memahami dan mengekspresikan
pikiran, tidak dapat menginterpretasikan simbol-simbol sosial. Gangguan komunikasi
memiliki potensi untuk mengakibatkan anak terisolir dari lingkungan sosial dan pendidikannya.
Kesulitan belajar dan komunikasi dalam penelitian ini tidak disamakan dengan autis, karena
masih banyak lagi sifat-sifat autisme yang tidak terpenuhi, tetapi tidak ada jeleknya beberapa
teknik dalam mengajar anak autis dijadikan sebagai wacana. Berikut adalah beberapa teknik
yang bisa dilakukan untuk mengajar anak-anak dengan autisme menurut Amazine.Co-Online
Popular Knowledge: 1) tidak melakukan modifikasi jadwal, karena anak autis menyukai
rutinitas daripada variasi; 2) memilih gaya belajar, karena anak autis cenderung kehilangan
minat bila mereka tidak mengerti apa yang diajarkan; 3) menggunakan bahasa sederhana,
kalimat yang panjang hanya akan membuat bingung; 4) menggunakan obyek menarik ketika
belajar; 5) menangani masalah menulis; 6) mengenali bakat, dan mengembangkannya untuk
masa depannya.
Orton (1991:154) mengemukakan bahwa hendaknya siswa tidak belajar matematika hanya
dengan menerima dan menghafal saja, tetapi harus belajar secara bermakna, belajar bermakna
merupakan suatu cara belajar dengan pengertian. Soejadi (1985) menyatakan bahwa untuk
menguasai matematika diperlukan cara belajar yang berurutan, setapak demi setapak dan
berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan Hudojo (1988:4) yang mengatakan bahwa untuk
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mempelajari matematika haruslah bertahap, berurutan, serta berdasarkan pengalaman belajar
yang lalu.

2. Metode Penelitian
Tempat penelitian adalah SMP Negeri 1 Margomulyo, pada semester ganjil tahun pelajaran
2014/2015 dan 2015/2016. Sumber data adalah adalah hasil penelitian (tesis) terhadap
siswa kelas 9 dan satu siswa kelas 7 yang sejak awal masuk sudah mendapat predikat anak
berkebutuhan khusus. Pada ujian sekolah dasar 2015 subyek memperoleh nilai 45 untuk mapel
matematika dan pada seleksi penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 1 Margomulyo subyek
dinyatakan tidak diterima, tetapi berdasar pertimbangan penuntasan wajib belajar di kabupaten
Bojonegoro subyek harus diterima karena terancam DO dari SD pada usia 16 tahun. Penentuan
subyek tersulit untuk diubah melalui pembelajaran di sekolah umum dengan guru umum juga,
dengan anggapan jika subyek berhasil meningkat kemampuan belajar dan komunikasinya, maka
demikian pula dengan siswa lainnya. Materi, jenjang kelas, dan usia siswa yang dipakai dalam
penelitian dan pengamatan satu siswa memang berbeda, tetapi dianggap tidak berpengaruh
terhadap kesimpulan. Penelitian pada tesis dilakukan terhadap sebelas siswa yang diambil
secara heterogen, tetapi dalam makalah ini pengamatan hanya dilakukan terhadap tiga subyek
kelompok bawah, sehubungan dengan kedekatan masalah kesulitan belajar dan komunikasi
dengan siswa kelompok bawah. Pengumpulan data tesis dilakukan dengan tes dan wawancara
setelah dilaksanakan pembelajaran, sedangkan pengamatan terhadap satu siwa kelas 7 (yaitu
MM) dimulai dari hasil ujian sekolah sekolah dasar 2015, proses belajar, ulangan harian,
remidi dengan perubahan metode mengajar, pendekatan, kemudian tes.
Data yang diperoleh pada tesis dianalisis dengan mengkategorikan respon siswa dalam level
prastruktural, unistruktural, multistruktural, relational, dan extended abstrak, sesuai level
pada Taksonomi SOLO. Dalam pengamatan ini respon siswa prastruktural, unistruktural
dianggap respon kelompok bawah, multistruktural dianggap respon kelompok sedang, dan
relational, extended abstrak adalah respon kelompok atas. Dalam tanya jawab, pendekatan
serta pembelajaran ulang selalu disisipkan stimulasi dan penciptaan suasana nyaman pada
siswa. Pengamatan dititikberatkan pada bagaimana perubahan reaksi/respon siswa ketika
menghadapi masalah setelah adanya stimulus-stimulus yang disampaikan secara pribadi.
Subyek dinyatakan telah tertanggulangi kesulitan belajar dan komunikasinya jika telah
mengalami perubahan reaksi/respon atau sikap dalam menghadapi masalah matematika.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian terhadap satu siswa kelas 7 semester ganjil T.P 2015/2016 tidak bisa dilaksanakan
sendiri oleh guru sebagai peneliti. Proses melibatkan seluruh siswa dalam kelas. Hal ini
sekaligus menanamkan akhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis serta
tanggung jawab pada diri siswa. Hasil analisis tesis terhadap tiga subyek kelompok bawah dan
satu subyek dalam penelitian ini digambarkan dalam tabel berikut:
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Tabel 1. Deskripsi Siswa
Kelompok
Penelitian

I
II

Respon
Soal
1
2
3
1
2

Bawah

Sedang

Prastruktural

Unistruktural

Multistruktural

Sh

MS

HC
HC, MS, Sh

Sh

HC
MM

Atas
Relasional

Extended
Abstrak

MS
MM

Berdasar data pada tabel, subyek Sh berada pada level prastruktural karena pengetahuannya
hanya pada tingkat hafalan, tidak dengan pengertian tentang aturan-aturan lain yang
berhubungan. Sh termasuk siswa yang mengalami kesulitan belajar dan komunikasi. Sh
sullit mengungkapkan hal yang ada dalam pikirannya, dilihat dari hasil rekaman penelitian.
Peningkatan respon pada soal kedua dimungkinkan motivasi yang terus menerus diberikan
selama proses penelitian berhasil membentuk pola berpikir. Subyek MS mengalami peningkatan
respon secara terus menerus. MS termasuk siswa yang mengalami kesulitan belajar, tetapi
dengan kemampuan berkomunikasinya memudahkan guru untuk memberi motivasi. Subyek
HC sebenarnya bukan siswa yang berada dalam kelompok bawah, tetapi motivasi dari dalam
diri sering tidak stabil, sehingga prestasi belajar matematikanya kurang memuaskan.
Subyek MM pada materi bilangan bulat mengalami kesulitan belajar, dibuktikan dengan hasil
ulangan harian mendapat nilai 25 dan rata-rata tugas 55,5. MM kurang mampu mengikuti
kecepatan teman dan guru dalam berkomunikasi (berdiskusi). MM sering tergagap dalam
menanggapi pertanyaan dan tidak berhasil menjawab, sehingga menjadikan bahan tertawaan
teman-temannya. Menciptakan rasa nyaman dengan memberi perhatian khusus yaitu pemberian
sangsi pada siswa lain yang menertawakannya, sedikit demi sedikit mampu meningkatkan
konsentrasi belajar. Salah satu penyebab MM dianggap sebagai remaja dengan keterbelakangan
mental adalah sering membuat ulah seperti layaknya anak kecil, misal menganggu temannya
ketika sedang belajar. Untuk mengurangi keusilannya ini guru sering meminta MM tenang dan
mengurangi gerakan. Tindakan guru sering terlihat lucu, ibarat menenangkan binatang yang
lepas kendali. Kelucuan ini berangsur membuat MM malu untuk mengulang perbuatannya.
Dalam perbaikan pembelajaran guru mengusahakan menggunakan kalimat-kalimat pendek,
menyertakan dialek siswa sehari-hari, dan sering mengulangnya sebagai penekanan. Subyek
sering diminta pendapat tentang jawaban-jawaban temannya dalam tanya jawab, dan sekali lagi
guru harus menerjemahkan ke dalam bahasa sederhana jawaban dari siswa lain yang dianggap
berbelit. Dalam mencari contoh soal, subyek dilibatkan sebagai contoh, tentunya contoh yang
membanggakan. Siswa lain diminta pengertiannya untuk membantu dengan membiasakan
melakukan hal-hal yang dicontohkan guru terhadap MM. Melalui motivasi-motivasi, peran
aktif teman sekelas,MM yang pada awal ulangan harian hanya mampu mengingat atau
mengungkapkan sedikit hal, dalam waktu sekitar dua minggu berhasil mengingat lebih banyak
dan mengaitkannya.
Pembelajaran matematika untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar secara teoritis
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dapat di atasi melalui penggunaan media belajar yang sesuai.Stimulus dan penciptaan rasa
nyaman pada diri siswa mampu mengubah respon dalam menghadapi soal. Respon siswa
yang tidak stabil diperkirakan stimulus yang masuk frekuensinya tidak tetap, munculnya
capek yang menumbuhkan rasa jenuh pada siswa, atau adanya gangguan dari luar yang kurang
bisa dikontrol. Munculnya respon yang positif secara otomatis turut menumbuhkembangkan
karakter berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, sehat, mandiri, dan percaya diri; toleran,
peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Sedangkan karakter beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur diintegralkan dalam
pembelajaran matematika.

4. Kesimpulan dan Saran
Berdasar uraian di atas maka langkah-langkah menumbuhkembangkan karakter siswa yang
mengalami kesulitan belajar dan komunikasi dalam proses belajar matematika adalah: 1)
menciptakan rasa nyaman dengan memberi perhatian khusus; 2) menenangkan kekacauan/
keriuhan; 3) membuat pengibaratan secara tidak langsung guna membuat efek jera; 4)
penggunaan kalimat-kalimat pendek, bahasa sehari-hari, dan sering mengulangnya sebagai
penekanan; 5) subyek sering diminta mengemukakan pendapatnya; 6) melibatkan subyek
dalam contoh dalam soal matematika; 7) dukungan siswa lain dalam pembiasaan.
Saran setelah dilaksanakannya penelitian ini adalah belajar dan mengajar seyogyanya dilakukan
dengan ikhlas dan senang hati. Ketertarikan akan meningkatkan minat yang merupakan
motivasi terbaik guna menumbuhkembangkan karakter siswa. Melalui karakter positif yang
kuat sekaligus kita meyiapkan genarasi yang mampu menghadapi jamannya.
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PERBANDINGAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
BERPIKIR KRITIS MATEMATIS ANTARA SISWA YANG
MEMPEROLEH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
JIGSAW DENGAN PEMBELAJARAN LANGSUNG
(STUDI QUASI-EXPERIMENT UNTUK MATERI LINGKARAN PADA SISWA
KELAS VIII SMPN 1 BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT)
Suci Kurnia
SMPN 1 Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat NTB; kurniasuci11@gmail.com

Abstrak. Sampel penelitian teknik cluster random sampling diperoleh kelas eksperimen
40 siswa dan kelas kontrol 41 siswa di SMPN 1 Brang Ene. Desain penelitian Control
group pre-test post-test. Hasil pre-test dan post-test digunakan untuk menghitung
besarnya peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis yang dimiliki siswa
dengan menggunakan rumus N-gain. Pengujian hipotesis statistik yang akan dilakukan
adalah Uji t-student atau Uji Mann-Whitney U-Test (jika data tidak memenuhi asumsi
normalitas). Hasil analis data diperoleh data skor N-gain Zhitung< Ztabel(-6,457 < -1,96)
sehingga peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang
memperoleh pembelajaran langsung. Dan data skor N-gain kemampuan berpikir kritis
matematis berdasarkan tes kemampuan awalUhitung< Utabel (41,5 < 65) sehingga siswa
kelompok tinggi memiliki peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis lebih tinggi
secara signifikan daripada siswa kelompok sedang. Dan Uhitung< Utabel (19 < 30) sehingga
siswa kelompok sedang memiliki peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis
lebih tinggi secara signifikan daripada siswa kelompok rendah pada kelas eksperimen.
Sedangkan pada kelas kontrol Uhitung< Utabel (52 < 60) sehingga siswa kelompok tinggi
memiliki peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis lebih tinggi secara signifikan
daripada siswa kelompok sedang. Dan Uhitung< Utabel (1 < 21) sehingga siswa kelompok
sedang memiliki peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis lebih tinggi secara
signifikan daripada siswa kelompok rendah pada kelas kontrol yang memperoleh
pembelajaran langsung.
Kata kunci: Berpikir Kritis, Jigsaw.

1. Pendahuluan
Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang amat pesat, baik
materi maupun kegunaannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika
di kelas. Salah satunya adalah lemahnya kemampuan berpikir siswa. Kemampuan berpikir
kritis sangat diperlukan oleh siswa mengingat bahwa dewasa ini ilmu pengetahuan dan
teknologi berkembang sangat pesat dan memungkinkan siapa saja bisa memperolah informasi
secara cepat. Jika para siswa tidak dibekali dengan kemampuan berpikir kritis maka mereka
tidak akan mampu mengolah, menilai, dan mengambil informasi yang dibutuhkan dalam
menghadapi tantangan tersebut. Penyelesaian dalam masalah ini terletak pada pemilihan
model pembelajaran yang tepat. Sebagai guru yang mengajar matematika, penulis merasa
terpanggil untuk mencoba model pembelajaran yang diduga lebih tepat untuk materi lingkaran
dan diduga memiliki dampak positif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa.
Pendekatan yang diperkirakan baik untuk diterapkan pada pembelajaran matematika dan
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dalam rangka merangsang munculnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa adalah
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.
Untuk melihat sejauh mana keampuhan dan keutamaan pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw dalam rangka merangsang kemampuan berpikir kritis matematis siswa, maka perlu
dibandingkan dengan pendekatan lain. Karena selama ini pendekatan yang digunakan
adalah pembelajaran langsung, maka pembelajaran langsung inilah yang digunakan sebagai
pembanding. Namun demikian bukan berarti pendekatan pembelajaran langsung tidak mampu
merangsang kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Sutawidjaja (2011: 2.25) menyatakan
bahwa pembelajaran langsung dapat membantu siswa mempelajari berbagai keterampilan
dan pengetahuan dasar yang dapat diajarkan secara langsung langkah demi langkah. Dengan
demikian antara pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan pembelajaran langsung, keduanyaduanya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa sesuai dengan
kelebihan dan kelemahannya masing-masing.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipandang perlu diadakan penelitian tentang
perbandingan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang memperoleh
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan pembelajaran langsung untuk materi lingkaran
pada siswa kelas VIII SMPN 1 Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.Masalah dalam penelitian
ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis
siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi dari peningkatan
kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran langsung? (2)
Apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memiliki kemampuan
matematis awal tinggi lebih baik dari kemampuan matematis awal sedang, kemampuan
matematis awal sedang lebih baik dari kemampuan matematis awal rendah pada kelas yang
memperolehpembelajaran kooperatif tipe jigsaw? (3) Apakah peningkatan kemampuan
berpikir kritis matematis siswa yang memiliki kemampuan matematis awal tinggi lebih baik
dari kemampuan matematis awal sedang, kemampuan matematis awal sedang lebih baik dari
kemampuan matematis awal rendah pada kelas yang memperoleh pembelajaran langsung?
Dari fokus tersebut dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
(1) Ingin mengetahui apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang
memperoleh pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi dari peningkatan kemampuan
berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran langsung. (2) Ingin mengetahui
apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memiliki kemampuan
matematis awal tinggi lebih baik dari kemampuan matematis awal sedang, kemampuan
matematis awal sedang lebih baik dari kemampuan matematis awal rendah pada kelas yang
memperolehpembelajaran kooperatif tipe jigsaw. (3) Ingin mengetahui apakah peningkatan
kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memiliki kemampuan matematis awal tinggi
lebih baik dari kemampuan matematis awal sedang, kemampuan matematis awal sedang lebih
baik dari kemampuan matematis awal rendah pada kelas yang memperoleh pembelajaran
langsung.

2. Kajian Teori
2.1 Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Pembelajaran koopertif tipe jigsaw adalah pembelajaran melalui penggunaan kelompok
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kecil siswa yang bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai
tujuan pembelajaran dan mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal, baik pengalaman
individu maupun pengalaman kelompok. Pada pembelajaran tipe Jigsaw ini setiap siswa
menjadi anggota dari dua kelompok, yaitu anggota kelompok asal dan anggota kelompok ahli.
Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini memiliki sintaks pembelajaran sebagaimana terlihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Sintaks Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Fase

Perilaku Guru

Fase 1
Menyampaikan tujuan
dan memotivasi siswa

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai
pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar.

Fase 2
Menyajikan informasi

Guru menyajikan informasi kepada siswa dalam bentuk
pembagian tema materi pelajaran dalam menjadi bagian-bagian
subtema. Kemudian guru menjelaskan aturan pengerjaan tugas
dan diskusi serta evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan.

Fase 3
Mengorganisasikan
siswa ke dalam
kelompok-kelompok
belajar

Guru membagi siswa dalam kelompok jigsaw beranggotakan
4-6 orang (disesuaikan dengan subtema yang akan dibahas) dan
memilih ketua pada masing-masing kelompok.
Guru menyediakan sumber belajar yang berkaitandengantugas
subtema untuk dikaji oleh tiap-tiap anggota kelompok sesuai
dengan tugasnya, siswa diperbolehkan untuk menggali
pengetahuannya sendiri maupun berbagi dengan siswa dari
kelompok lain dengan tugas yang sama, sehingga mereka dapat
membentuk grup ahli untuk mendiskusikan bahasan yang sama.

Saat grup ahli terbentuk, Guru membimbing grup-grup tersebut
mengelola arah pembahasan grup tersebut hingga mereka dapat
menjadi ahli dalam tugas yang mereka bahas. Setelah dianggap
masing-masing siswa ahli dalam tugas yang dibahasnya, Guru
meminta setiap siswa kembali berkumpul dengan kelompok
Fase 4
M e m b i m b i n g jigsawnya masing-masing.
kelompok bekerja dan Setelah seluruh anggota kelompok jigsaw kembali berkumpul,
Guru memerintahkan setiap kelompok untuk menyatukan setiap
belajar
subtema/subkonsep menjadi tema/konsep yang utuh dalam
diskusi dan brainstorming (curah pendapat) antar kelompok.
Guru harus dapat memastikan tidak terjadi dominasi seseorang
atau pun kevakuman dalam proses tersebut.
Fase 5
Evaluasi
Fase 6
Memberikan
penghargaan

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah
dipelajari dalam bentuk kuis maupun tes akhir atau presentasi
hasil diskusi masing-masing kelompok.
Guru mencari cara-cara untuk menghargai, baik upaya maupun
hasil belajar individu dan kelompok.

(http://syaifulhijrah.blogspot.com/2010/04/model-pembelajaran-kooperatif.html)
2.2 Pembelajaran Langsung
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Pembelajaran langsung merupakan model mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang
proses belajar yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang
terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap, selangkah demi
selangkah. Menurut Arends dalam Sutawidjaja (2011: 2.7), ‰Model pembelajaran langsung
dimaksudkan untuk membantu siswa mempelajari berbagai keterampilan dan pengetahuan
dasar yang dapat diajarkan secara langsung langkah demi langkah. Dengan kata lain model ini
diharapkan dapat menuntaskan dua hasil utama siswa, yakni penguasaan isi akademik yang
distrukturisasikan dengan baik dan perolehan semua jenis keterampilan‰. Berikut bagan tujuan
pembelajaran langsung. Berikut perilaku guru pada setiap fasenya.
Tabel 2. Sintaks Pembelajaran Langsung
Fase
Fase 1
Mengklasifikasikan tujuan dan
establishing set

Perilaku Guru
Menyiapkan siswa untuk belajar dengan menjelaskan
tujuan-tujuan pembelajaran, memberikan informasi
latar belakang, dan menjelaskan mengapa
pembelajaran itu penting.

Fase 2
Presentasi dan mendemontrasikan
pengetahuan dan keterampilan

Mendemontrasikan keterampilan dengan benar atau
mempresentasikan informasi langkah demi langkah.

Fase 3
Memberikan praktik dan bimbingan

Menstrukturisasikan praktik awal.

Fase 4
Memeriksa pemahaman siswa dan
memberikan umpan balik

Memeriksa untuk melihat apakah siswa dapat
melakukan keterampilan yang diajarkan dengan
benar dan memberikan umpan balik kepada siswa.

Fase 5
Memberikan praktik dan transper
yang diperluas
(Sutawidjaja, 2011: 2.31)

Menetapkan syarat-syarat dengan memperhatikan
transfer keterampilan ke situasi yang lebih kompleks.

2.3 Kemampuan Berpikir Kritis Matematis
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 872), „Berpikir adalah menggunakan akal
budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu‰. Berpikir dapat diartikan sebagai
kegiatan akal budi atau kegiatan mental untuk mempertimbangkan, memahami, merencanakan,
memutuskan, memecahkan masalah, dan menilai tindakan.
Splitier (dalam Mayadiana, 2009: 11) mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kritis
adalah kemampuan bertanggung jawab yang memudahkan pengelolaan yang baik. Hal ini
dikarenakan berpikir kritis didasarkan pada suatu kriteria. Mengenai orang berpikir kritis
merupakan individu yang berpikir, bertindak secara normatif, dan siap bernalar tentang kualitas
dari apa yang mereka lihat, dengar, atau yang mereka pikirkan.Pendapat lain mendefinisikan
berpikir kritis sebagai proses kompleks yang melibatkan penerimaan dan penguasaan data,
analisis data, evaluasi data, dan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif, serta
membuat seleksi atau membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi (Gerhand dalam
Mayadiana, 2009: 11).
Menurut Ennis (dalam Mayadiana, 2009: 13-16), indikator berpikir kritis dikelompokkan
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dalam lima kemampuan berpikir, yaitu (1) memberikan penjelasan sederhana (Elementary
clarification); (2) membangun keterampilan dasar (Basic Support); (3) membuat inferensi
(Inference); (4) membuat penjelasan lebih lanjut (Advanced Clarification); dan (5) mengatur
strategi dan taktik (Strategies and tactics).

3. Metodologi Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Desain
penelitian eksperimental semu yang digunakan adalah Control group pre-test post-test.
Sampel penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling, sehingga diperoleh kelas
eksperimen sebanyak 40 siswa dan kelas kontrol sebanyak 41 siswa di SMPN 1 Brang Ene
Sumbawa Barat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes untuk mengetahui
kemampuan berpikir kritis matematis pada materi lingkaran pada siswa SMPN 1 Brang Ene
kabupaten Sumbawa Barat. Instrumen ini menggunakan alat evaluasi berupa tes, hasil tes inilah
yang digunakan sebagai data utama analisis. Tes yang digunakan berupa tes tertulis berbentuk
pilihan ganda untuk tes kemampuan matematis awal (TKMA) siswa yang diasumsikan dapat
mengukur tingkat penguasaan matematika siswa untuk tes kemampuan matematis awal,
sehingga nilai kemampuan matematis awal siswa ini dipandang dapat menggambarkan
betul-betul kemampuan awal siswa yang tidak dipengaruhi oleh waktu dan unsur subjektivitas.
Kemudian tes tertulis berbentuk essay untuk tes kemampuan berpikir kritis matematis siswa.
Tes essay sengaja dipilih untuk mengetahui proses penyelesaian yang dikerjakan siswa dan
bagaimana kemampuan siswa sesungguhnya melalui uraian jawaban yang diberikannya.
Hasil data kuantitatif akan dianalisis secara deskriptif yang meliputi mean, nilai tertinggi,
dan nilai terendah dari data hasil skor tes kemampuan matematis awal, skor pre-test, skor
post-test, dan skor gain ternormalisasi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebelum data pretest dan post-test dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu diperlukan uji persyaratan analisis
yaitu uji distribusi normal dan uji homogenitas. Hasil pre-test dan post-test digunakan untuk
menghitung besarnya peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis yang dimiliki siswa
dengan menggunakan rumus gain ternormalisasi, disingkat dengan N-gain.
Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada pengelompokkan siswa
dengan kemampuan matematis awal tinggi lebih baik dari kemampuan matematis awal
sedang, kemampuan matematis awal sedang lebih baik dari kemampuan matematis awal
rendah dalam pembelajaran di kelas yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
dan pembelajaran langsung menggunakan ANOVA satu arah. Melakukan uji kesamaan ratarata dengan menggunakan ANOVA satu arah ini untuk melihat apakah kemampuan matematis
awal seluruh kelas setara atau tidak. Pengujian hipotesis statistik yang akan dilakukan adalah
Uji t-student dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan peningkatan kemampuan
berpikir kritis matematis antara siswa dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Statistik uji
yang akan digunakan adalah dengan menggunakan rumus uji t dan Uji Mann-Whitney U-Test
digunakan untuk data yang tidak memenuhi asumsi normalitas.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian
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DATA

PENGUJIAN STATISTIKA
Pengujian Prasyarat

N-GAIN

Kelas Eksperimen:
Uji Normalitas (Chi Kuadrat)
X2hitung>X2tabel(57,395 > 11,070)
Tidak berdistribusi normal
Kelas Kontrol:
Uji Normalitas (Chi Kuadrat)
X2hitung>X2tabel (36,531 > 11,070)
Tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Uji Mann-Whitney U-Test dengan n1 dan n 2 ≥ 20
(pendekatan kurva normal)
Zhitung <Ztabel(-6,457 < -1,96)
peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang
memperoleh pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada kelas
eksperimen lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang
memperoleh pembelajaran langsung pada kelas kontrol.
Kelas Eksperimen:
Uji ANOVA satu arah
Fhitung>Ftabel ( 17 ,302 > 3,255 )
terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis
yang signifikan antara siswa kelompok tinggi, sedang, dan rendah pada
kelas eksperimen.
Pengujian Hipotesis

N-GAIN
Berdasarkan
TKMA

Uji Mann-Whitney U-Test dengan n1 = 14 dan n 2 = 18
Uhitung<Utabel(41,5 < 65)
siswa kelompok tinggi memiliki peningkatan kemampuan berpikir kritis
matematis lebih tinggi secara signifikan daripada siswa kelompok
sedang pada kelas eksperimen yang memperoleh pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw.
Uji Mann-Whitney U-Test dengan n1 = 18 dan n 2 = 8
Uhitung<Utabel(19 < 30)
siswa kelompok sedang memiliki peningkatan kemampuan berpikir
kritis matematis lebih tinggi secara signifikan daripada siswa kelompok
rendah pada kelas eksperimen yang memperoleh pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw.
Kelas Kontrol:
Uji ANOVA satu arah
Fhitung>Ftabel( 9,4
6 > 3,2
5 )
terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis
yang signifikan antara siswa kelompok tinggi, sedang, dan rendah pada
kelas kontrol.
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Pengujian Hipotesis
Uji Mann-Whitney U-Test dengan n1 = 20 dan n 2 = 12
Uhitung<Utabel(52 < 60)
siswa kelompok tinggi memiliki peningkatan kemampuan berpikir
kritis matematis lebih tinggi secara signifikan daripada siswa
kelompok sedang pada kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran
langsung.
Uji Mann-Whitney U-Test dengan n1 = 12 dan n 2 = 9
Uhitung<Utabel(1 < 21)
siswa kelompok sedang memiliki peningkatan kemampuan berpikir
kritis matematis lebih tinggi secara signifikan daripada siswa
kelompok rendah pada kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran
langsung.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis
matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di kelas
eksperimen dengan siswa yang memperoleh pembelajaran langsung di kelas kontrol. Selain itu
pada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, siswa dituntut untuk mengajarkan sesuatu kepada
siswa lain, sehingga ada tanggung jawab bagi setiap siswa untuk mengajarkan sesuatu kepada
siswa lain. Dari hasil analisis data melalui pengujian statistika nonparametris Mann-Whitney
U-Test untuk data skor pre-test diperoleh Zhitung = -0,538 lebih besar dari Ztabel= -1,96. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa rata-rata data skor pre-test kemampuan berpikir kritis matematis
antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Hipotesis Kesatu
Hasil analisis data pada hipotesis kesatu ini diambil dari data skor N-Gain peningkatan
kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw di kelas eksperimen dengan siswa yang memperoleh pembelajaran langsung di kelas
kontrol. Pada kelas eksperimen, jumlah siswa 40; mean 0,7182; standar deviasi 0,0058; varian
0,0759; serta skor tertinggi 0,9423 dan skor terendah 0,5758. Sedangkan pada kelas kontrol,
jumlah siswa 41; mean 0,5611; standar deviasi 0,0072; varian 0,0849; serta skor tertinggi
0,7963 dan skor terendah 0,3913. Deskripsi data N-Gain menunjukkan perolehan skor di kelas
eksperimen lebih baik dari perolehan skor di kelas kontrol.
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dengan menggunakan pengujian statistika
nonparametris Mann-Whitney U-Test untuk data skor N-Gain diperoleh ternyata Zhitung lebih
kecil dari Ztabel(-6,457 < -1,96). Sehingga dapat disimpulkan bahwa: peningkatan kemampuan
berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih
tinggi secara signifikan daripada peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa
yang memperoleh pembelajaran langsung.

Hipotesis Kedua
Hasil analisis data pada hipotesis kedua ini diambil dari data skor N-Gain kemampuan berpikir
kritis matematis siswa pada pengelompokan siswa dengan kemampuan matematis awal tinggi,
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sedang, dan rendah di kelas eksperimen. Jumlah siswa kategori tinggi 14; mean 0,774; standar
deviasi 0,072; varian 0,005. Jumlah siswa kategori sedang 18; mean 0,715; standar deviasi
0,033; varian 0,001. Sedangkan jumlah siswa kategori rendah 8; mean 0,628; standar deviasi
0,065; varian 0,004.
Untuk melihat apakah kemampuan matematis awal seluruh kelas setara atau tidak dengan
melakukan pengujian ANOVA satu arah. Diperoleh hargaFhitung lebih besar daripada harga Ftabel
( 17 ,302 > 3,255 ). Ditinjau dari kemampuan matematis awal secara menyeluruh terdapat
perbedaan data skor N-Gainkemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan data skor tes
kemampuan matematis awal siswa dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah pada kelas
eksperimen.
Hasil uji hipotesis berdasarkan data skor tes kemampuan matematis awal siswa kategori tinggi
dengan sedang menunjukkan bahwa dengan menggunakan pengujian statistika nonparametris
Mann-Whitney U-Test untuk data skor N-Gain diperoleh ternyata Uhitung lebih kecil dari Utabel
(41,5 < 65). Hasil uji hipotesis berdasarkan data skor tes kemampuan matematis awal siswa
kategori sedang dengan rendah menunjukkan bahwa dengan menggunakan pengujian statistika
nonparametris Mann-Whitney U-Test untuk data skor N-Gain diperoleh ternyata Uhitung lebih
kecil dari Utabel (19 < 30). Sehingga dapat disimpulkan bahwa: siswa kelompok tinggi memiliki
peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis lebih tinggi secara signifikan daripada
siswa kelompok sedang, siswa dengan kelompok sedang memiliki peningkatan kemampuan
berpikir kritis matematis lebih tinggi secara signifikan daripada siswa kelompok rendah pada
kelas yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.

Hipotesis Ketiga
Hasil analisis data pada hipotesis ketiga ini diambil dari data skor N-Gain kemampuan berpikir
kritis matematis siswa pada pengelompokan siswa dengan kemampuan matematis awal tinggi,
sedang, dan rendah di kelas kontrol. Jumlah siswa kategori tinggi 20; mean 0,606; standar
deviasi 0,083; varian 0,007. Jumlah siswa kategori sedang 12; mean 0,552; standar deviasi
0,038; varian 0,001. Sedangkan jumlah siswa kategori rendah 9; mean 0,486; standar deviasi
0,067; varian 0,004.
Untuk melihat apakah kemampuan matematis awal seluruh kelas setara atau tidak dengan
melakukan pengujian ANOVA satu arah. Diperoleh harga Fhitung lebih besar daripada harga
Ftabel ( 9,462 > 3,250 ). Ditinjau dari kemampuan matematis awal secara menyeluruh terdapat
perbedaan data skor N-Gain kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan data skor tes
kemampuan matematis awal siswa dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah pada kelas kontrol.
Hasil uji hipotesis berdasarkan data skor tes kemampuan matematis awal siswa kategori tinggi
dengan sedang menunjukkan bahwa dengan menggunakan pengujian statistika nonparametris
Mann-Whitney U-Test untuk data skor N-Gain diperoleh ternyata Uhitung lebih kecil dari Utabel
(52 < 60). Hasil uji hipotesis berdasarkan data skor tes kemampuan matematis awal siswa
kategori sedang dengan rendah menunjukkan bahwa dengan menggunakan pengujian statistika
nonparametris Mann-Whitney U-Test untuk data skor N-Gain diperoleh ternyata Uhitung lebih
kecil dari Utabel (1 < 21). Sehingga dapat disimpulkan bahwa: siswa kelompok tinggi memiliki
peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis lebih tinggi secara signifikan daripada
siswa kelompok sedang, siswa kelompok sedang memiliki peningkatan kemampuan berpikir
kritis matematis lebih tinggi secara signifikan daripada siswa kelompok rendah pada kelas
yang memperoleh pembelajaran langsung.
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Berpijak pada teori yang dikemukakan para ahli (khususnya Piaget), berpikir kritis sudah
dapat diterapkan pada anak SMP, karena anak usia SMP (12-15 tahun) sudah masuk dalam
kategori tahap operasi formal. Anak pada tahapan ini dapat diajak untuk menggunakan
pikirannya dalam menyelesaikan masalah yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi seperti
mengaitkan, menimbang, menguji, memutuskan, berpikir abstrak, memahami, menganalisa,
dan memecahkan masalah. Pemikir kritis yang ideal memiliki ciri-ciri tidak hanya oleh
keterampilan kognitif mereka tetapi juga oleh bagaimana mereka memiliki pendekatan hidup.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, pendekatan
pembelajaran yang digunakan tidak sama untuk masing-masing kelas. Pada kelas eksperimen,
siswa memperoleh pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, sedangkan pada kelas kontrol, siswa
memperoleh pembelajaran langsung. Walaupun pendekatan yang digunakan untuk masingmasing kelas berbeda, namun tujuan utama tetap sama yakni untuk meningkatkan kemampuan
berpikir kritis matematis siswa.
Pada pendekatan pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, guru dapat secara langsung
membimbing setiap individu yang mengalami kesulitan belajar. Guru akan lebih mudah
memberikan bantuan secara individu ketika mengajar atau membimbing siswa pada kelompok
kecil. Pembelajaran ini mampu mengarahkan siswa untuk aktif dalam memahami materi yang
diajarkan yang pada akhirnya berdampak pada tingginya kemampuan berpikir kritis matematis
siswa pada materi yang sedang dipelajari. Sedangkan pada pelaksanaan pembelajaran langsung,
guru dapat mengendalikan isi materi dan menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu
yang relatif singkat dan dapat diakses secara setara oleh seluruh siswa.
Pembelajaran dengan menggunakan pendekataan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini
dapat memberikan sumbangan lebih dalam usaha meningkatkan kemampuan berpikir kritis
matematis siswa dibandingkan dengan pembelajaran langsung. Masalah-masalah yang
dihadapkan kepada siswa serta aktivitas diskusi di kelas dapat mempengaruhi tumbuhnya
rasa percaya diri siswa untuk melakukan penemuan sendiri dalam penyelesaian permasalahan
dan cukup berpengaruh pada peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa.Hal ini
terlihat dari adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa dari nilai posttest siswa di akhir pembelajaran.
Dari hasil analisis data melalui uji statistika di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang
signifikan pada peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran matematika dengan pendekatan kooperatif tipe jigsaw dibandingkan dengan
siswa yang memperoleh pembelajaran langsung. Ini menunjukkan bahwa peningkatan
kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw lebih baik dari kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran langsung pada siswa kelas VIII SMPN 1 Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
(1) Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw pada kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan daripada peningkatan
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kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran langsung pada
kelas kontrol. (2) Pada kelas yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe jigsaw diketahui
bahwa siswa kelompok tinggi memiliki peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis lebih
tinggi secara signifikan daripada siswa kelompok sedang, siswa kelompok sedang memiliki
peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis lebih tinggi secara signifikan daripada
siswa kelompok rendah. (3) Pada kelas yang memperoleh pembelajaran langsungdiketahui
bahwa siswa kelompok tinggi memiliki peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis
lebih tinggi secara signifikan daripada siswa kelompok sedang, siswa kelompok sedang
memiliki peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis lebih tinggi secara signifikan
daripada siswa kelompok rendah.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai
berikut: (1) Guru matematika berusaha untuk menjadi pribadi yang proaktif, aktif, dan kreatif
supaya memiliki pandangan yang luas mengenai pendekatan maupun model pembelajaran
matematika. Dengan demikian guru dapat menerapkan metode yang cocok bagi kelas yang
diajarnya. (2) Dalam memilih metode pembelajaran hendaknya guru memperhatikan faktorfaktor yang mempengaruhi proses dan kemampuan berpikir kritis matematis belajar siswa.
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MINAT BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA MENGGUNAKAN PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN KARTUN ANIMASI DI SMP
NEGERI 5 LEMBANG
Sudrajat
Guru SMP Negeri 3 Bantarsari, Cilacap, gojet81@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level minat belajar siswa dalam
pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran problem based learning
berbantuan kartun animasi. Bentuk penelitian yang paling relevan dengan tujuan penelitian
tersebut adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti sebagai instrument penelitian
yang mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan
peristiwa, kemudian mendeskripsikan makna dari serangkaian hasil pengamatan. Sasaran
penelitian ini adalah 28 siswa kelas VIII B SMP Negeri 5 Lembang tahun pelajaran
2014/2015. Data dikumpulkan dari hasil observasi di kelas, wawancara dan angket.
Berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran terlihat
besarnya perhatian dan partisipasi siswa dari awal sampai ahir pembelajaran. Hal ini
merupakan indikator dari tingginya minat belajar siswa. Dari hasil wawancara didapatkan
bahwa siswa sangat berminat dengan kegiatan pembelajaran.Hasil angket minat siswa
menunjukan bahwa 64,29% menyatakan berminat, 28,57% siswa menyatakan sangat
berminat, hanya ada 7,14% siswa yang menyatakan kurang berminat dan tidak ada siswa
yang menyatakan tidak berminat terhadap pembelajaran.
Kata Kunci. Minat belajar, Problem Based Learning, Animasi

1. Pendahuluan
Teknologi sebagai hasil kreatifitas dan inovasi manusia selain memiliki potensi untuk membantu
mempermudah pekerjaan dan kebutuhan manusia.Salah satu pemanfaatan teknologi adalah
penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan
teknologi terutama komputer sebagai media pembelajaran,Wintrop dan Smith (2012)
mengemukakan bahwa penelitian tentang efektivitas belajar menggunakan komputer di ruang
kelas hasilnya berbeda-beda.Dari kebanyakan penelitian diketahui bahwa hanya memiliki
komputer di kelas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Di
sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa komputer dapat membantu meningkatkan
prestasi siswa dalam matematika dan keterampilan membaca ketika digunakan sebagai alat
untuk melengkapi pembelajaran di kelas dan dilengkapi filsafat pedagogis guru. Maknanya
penggunaan media pembelajaran haruslah terintegrasi dalam suatu sistem pembelajaran, bukan
hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu
dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu. Model dan media pembelajaran merupakan dua
komponen yang saling berkaitan. Pemilihan salah satu model pembelajaran tertentu akan
mempengaruhi pemilihan jenis media pembelajaran yang sesuai.
Model pembelajaran yang saat ini dianggap paling inovatif dalam sejarah pendidikan adalah
model Problem Based Learning (PBL). Sebuah model pembelajaran yang awalnya dirancang
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untuk menjawab kritik bahwa model pengajaran dan pembelajaran tradisional gagal untuk
mempersiapkan siswa kedokteran dalam memecahkan permasalahan yang ada di klinik. Hal
ini disebabkan pembelajaran tradisional lebih menekankan kepada menghafal pengetahuan
daripada praktik sehingga mahasiswa kurang terlibat dalam permasalahan yang nantinya akan
dihadapi setelah terjun ke dunia nyata. Asumsi utama dikembangkannya PBLadalah bahwa
ketika kita memecahkan banyak masalah yang kita hadapi sehari-hari, maka pada saat itulah
proses belajar berlangsung (Barrows dan Tamblyn, 1980, p.1). PBL awalnya dikembangkan
oleh pendidik medis di McMasters University di Kanada. Kemudian diikuti sekolah medis
lainnya di berbagai negara, seperti Michigan State University di Amerika Serikat, Maastricht
University di Belanda, dan Newcastle University di Australia (Barrows, 1996). Setelah
keberhasilan pelaksanaan PBL di bidang pendidikan kedokteran, kemudian bidang pendidikan
yang lain juga menerapkan PBL, sehingga PBL menjadi model pembelajaran yang paling
populer di seluruh disiplin ilmu. (Hmelo-Silver, 2004).
Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk
memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari
pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki ketrampilan
untuk memecahkan masalah (Kamdi, 2007: 77). Problem Based Learning sebagai sebuah
model pembelajaran memiliki karakteristik. Berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow,
Min Liu (2005) menjelaskan karakteristik dari PBL, yaitu :(a) pembelajaran berpusat pada
siswa; (b) masalah otentik merupakan fokus pengorganisasian pembelajaran; (c) informasi baru
diperoleh melalui pembelajaran mandiri; (d) pembelajaran terjadi dalam kelompok-kelompok
kecil; dan(e) guru bertindak sebagaifasilitator. Jadi PBL merupakan model pembelajaran yang
berorientasi pada kerangka kerja teoritik konstruktivisme.
Setiap model pembelajaran juga memiliki langkah-langkah pembelajaran (sintaks) yang
membedakan antara satu model pembelajaran dengan model pembelajaran yang lain. Adapun
langkah-langkah PBL menurut Barret (2005) adalah sebagai berikut:
1. Siswa diberi permasalahan oleh guru (atau permasalahan diungkap dari pengalaman
siswa)
2. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil dan melakukan hal-hal berikut.
•

Mengklarifikasi kasus permasalahan yang diberikan

•

Mendefinisikan masalah

•

Melakukan tukar pikiran berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki

•

Menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah

•

Menetapkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah

3. Siswa melakukan kajian secara independen berkaitan dengan masalah yang harus
diselesaikan.
4. Siswa kembali kepada kelompok semula untuk melakukan tukar informasi, pembelajaran
teman sejawat, dan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah.
5. Siswa menyajikan solusi yang mereka temukan
6. Siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan
pembelajaran. Hal ini meliputi sejauhmana pengetahuan yang sudah diperoleh oleh siswa
serta bagaiman peran masing-masing siswa dalam kelompok.
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Berbagai penelitian dari berbagai disiplin ilmu telah melaporkan tentang efektivitasPBL
untuk memfasilitasi siswa dalam pemecahan masalah dan keterampilan belajar mandiri.
Namun bukan berarti tidak ada hambatan dalam implementasi PBL di kelas, Ates, O,
Eryilmaz, A. (2010 mengemukakan hasil catatan pengamatannya bahwa selama pembelajaran
PBL beberapa siswa hanya mendengarkan teman-teman mereka. Sementara siswa tertentu
cenderung untuk menjawab semua pertanyaan atau mencoba untuk mengajukan ide, di sisi
lain selalu ada beberapa siswa tidak berpartisipasi dan lebih memilih hanya mendengarkan
diskusi atau tampak tidak tertarik tentang pembelajaran yang sedang berlangsung.
Adanya siswa yang kurang memberikan perhatian dan berpartisipasi dalam pembelajaran
bisa jadi merupakan indikator dari rendahnya minat siswa terhadap proses pembelajaran.
Ketika siswa memiliki minat belajar yang tinggi maka dia akan mencurahkan perhatian pada
proses pembelajaran. Sebagaimana diungkapkan The Liang Gie (1994:28) bahwa minat
dapat diartikan sebagai sibuk, tertarik, atau terlibat sepenuhnya dengan suatu kegiatan karena
menyadari pentingnya kegiatan itu.
Minat belajar yang tinggi akan menumbuhkan motivasi belajar yang kuat dan motivasi yang
kuat akan membuat siswa tangguh dalam menghadapi tantangan permasalahan. Penelitian
Katz, Assor, Maymon and Meyer (2006) menemukan bahwa secara keseluruhan, hasil
penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan tingkat minat yang tinggi memiliki motivasi
intrinsik yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas dibanding anak-anak yang
memiliki minat rendah, danefek positif dari minat yang tinggi terdeteksi juga ketika anakanak menerima umpan balik positif, dan hal ini tidak bergantung dari jenis kelamin anakanak. Ketika siswa memiliki motivasi yang tinggi, ia cenderung menghadapi tantangan tugas
dengan penuh semangat, bertahan dalam kesulitan, dan mengambil kesenangan dalam prestasi
mereka (Stipek, 1993). Oleh karena itu Terrel H. Bell mengatakan, „There are three things
to remember about education. The first one is motivation. The second one is motivation. The
third one is motivation‰, mengingat begitu pentingnya peran motivasi dalam pendidikan.
Minat memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar, bila materi dan kegiatan
pembelajaran tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaikbaiknya. Sebaliknya jika siswa yang memiliki minat yang tinggi dalam pembelajaran makaakan
menikmati proses pembelajaran, menaruh perhatian, tidak mudah terusik oleh gangguan dari
luar, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana diungkap oleh safari
(2003), bahwa indikator dari minat yaitu: adanya perasaan senang, adanya ketertarikan siswa,
besarnya perhatian siswa, dan keterlibatan siswa. Ahmad Tafsir (1992: 24) menyatakan bahwa
minat adalah kunci dalam pembelajaran. Bila siswa telah berminat terhadap kegiatan belajar
mengajar, maka hampir dapat dipastikan proses belajar mengajar akan berlangsung dengan
baik.
Mengingat pentingnya minat, maka seorang guru hendaknyaselalu berusaha untuk
menumbuhkan minat belajar siswa dalam pembelajarannya.Salah satu cara yang bisa dilakukan
seorang guru untuk menumbuhkan minat belajar siswa adalah dengan menggunakan media
yang tepat di dalam pembelajaran. Hamalik (2001) mengemukakan bahwa penggunaan media
pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat
yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa
pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Levie & Lents (1982) mengemukakan
bahwa teknologi sebagai media pembelajaran memiliki fungsi atensi, afektif, kognitif, dan
kompensatoris. Fungsi atensi merupakan inti dari media pembelajaran, yaitu menarik dan
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mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan
makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.
Penggunaan multimedia untuk meningkatkan kualitas PBL didasarkan pada asumsi bahwa
PBL harus dilakukan dalam konteks yang otentik (Albion dan Gibson, 1998) selain itu
penggunaan multimedia juga untuk membantu siswa dalam mengkodekan spesifikasi
informasi, yang merupakan salah satu kondisi yang diperlukan untuk terjadinya pembelajaran
(Schmidt ,1983). Banyak penelitian yang menemukan bahwa penggunaan media dalam PBL
akan meningkatkan kualitas pembelajaran PBL, meskipun tidak semuanya menyatakan bahwa
penggunaan media dalam PBL memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar.
Penelitian Zumbach, dkk.(2004). Menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam
perolehan pengetahuan dan keterampilan problemsolving faktual siswa SD baik dengan PBL
berbantuan multimedia ataupun kelas tradisional; Namun, penggunaan multimedia pada
pembelajaran PBL menunjukkan tingkat motivasi belajar serta retensi pengetahuan yang
signifikan lebih tinggi daripada kelas tradisional.
Penggunaan media dalam pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan dan
penggunaan media pembelajaran. Pemilihan media yang tepat akan memaksimalkan fungsi
media pembelajaran itu sendiri.Salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat diintegrasikan
dengan pembelajaran PBL adalah kartun animasi.Kelebihan media kartun, menurut Deskoni
(2012) antara lain: digemari kanak-kanak dan orang dewasa karena perwatakannya yang lucu
sehingga dapat menarik minat pembaca, menjadikan proses pembelajaran berjalan dalam
suasana yang gembira dengan telatah kartun dan secara tidak langsung dapat menyampaikan
pesan dan lebih mudah dipahami, menimbulkan rangsangan serta motivasi untuk melukis,
serta bahan yang menarik dari segi lukisannya dan segar dari segi karakternya.
Kata kartun berasal dari bahasa Italia, cartone, yang berarti kertas.Menurut Sudjana (2001),
Kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan
atau situasi yang didisain untuk mempengaruhi opini siswa. Sedangkan animasi merupakan
serangkaian gambar gerak cepat yang kontinu atau terus-menerus yang memiliki hubungan
satu dengan lainnya.(Adinda & Adjie, 2011).Jadi dapat dikatakan kartun animasi adalah kartun
yang dapat bergerak atau hidup secara visual dan bersuara.
Kelebihan media pembelajaran kartun animasi adalah penggabungan unsur-unsur media
seperti audio, teks, video, image, dan grafik dalam satu kesatuan penyajian, sehingga
mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa baik yang memiliki tipe visual,
auditif, maupun kinestetik. Dalam penelitian ini penggunaan kartun animasisebagai media
pembelajaran digunakan pada langkah 1 PBL yaitu ketika siswa diberi permasalahan oleh
guru. Permasalahan yang digunakan sebagai basis pembelajaran dikemas dalam bentuk kartun
animasi yang dibuatmenggunakan program macromedia flash professional 8.
Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui level minat belajar siswa dalam
pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning
berbantuan kartun animasi

2. Metode Penelitiant
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui
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level minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran
Problem Based Learning berbantuan kartun animasi. Subjek penelitian ini adalah 28 siswa
kelas VIII B SMP Negeri 5 Lembang. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, angket, dan wawancara
Pada pengumpulan data melalui observasi peneliti membuat catatan anekdot, yaitu catatan
khusus mengenai hasil pengamatan tentang tingkah laku anak yang dianggap penting selama
proses pembelajaran. Wawancara dilakukan guna mendapatkan data lebih lengkap mengenai
minat siswa pada pembelajaran matematika. Sedangkan angket digunakan yang digunakan
untuk pengukuran minat belajar siswa menggunakan angket yang diadaptasi dari model
Attention, Relevance, Convidence, and Satisfation (ARCS) oleh John Keller (Keller, 1988)

3. Pembahasan
3.1 Hasil Observasi pada tiap Langkah PBL
Langkah 1.

Siswa diberi permasalahan oleh guru

Pada fase ini seluruh siswa terlihat sangat antusias menyimak permasalahan yang dikemas
dalam bentuk kartun animasi.Kartun animasi tersebut bercerita tentang petualangan Kapten
Asep ke luar angkasa untuk menemui sahabatnya yang bernama zolza. Permasalahan muncul
ketika zolza bertanya tentang apakah kubus.Kapten Asep kesulitan mendefinisikan kubus
kemudian meminta bantuan siswa kelas VIIIB SMPN 5 Lembang untuk mendefinisikan kubus
berdasarkan observasi terhadap unsur-unsurnya.Seluruh serempak siswa mengatakan siap
membantu Kapten Asep.

Gambar 1. Siswa antusias menyimak permasalahan

Langkah 2. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil
Setelah dibagikan lembar kerja untuk membimbing observasi, siswa melakukan diskusi
kelompok. Pada langkah pembelajaran ini terlihat juga besarnya perhatian dan partisipasi siswa
dalam kegiatan dikusi kelompok. Masing-masing kelompok membahas langkah-langkah yang
diperlukan untuk menyelesaikan masalah.Hampir seluruh siswa aktif bekerja.Namun dari
hasil pengamatan observer ada tiga anak yang terlihat kurang antusias dalam diskusi kelompok
yaitu Aep Dadan dari kelompok 1, Dadi R dari kelompok 2, dan Indra dari kelompok 4. Pada
saat anggota kelompok lain berdiskusi sesekali mereka terlihat melamun.
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Gambar 2. Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil

Langkah 3. Siswa melakukan kajian secara independen berkaitan dengan
masalah yang harus diselesaikan dan melakukan tukar informasi dengan
anggota kelompok yang lain.
Pada langkah pembelajaran ini siswa juga terlihat aktif dalam melakukan observasi mandiri
guna menyelesaikan permasalahan. Masing-masing siswa melakukan observasi kemudian
mendiskusikan hasilnya dengan anggota kelompok yang lain. Pada fase ini yang terlihat kurang
aktif hanya dua anak yaitu Aep Dadan dari kelompok 1 dan M. Jam jam dari kelompok 6.

Langkah 4. Siswa menyajikan solusi yang mereka temukan
Pada fase ini siswa menyajikan hasil diskusi kelompok pada lembar yang telah disediakan
didinding. Siswa masih terlihat antusias menjalankan perannya dalam kelompok.Masingmasing kelompok berusaha menampilkan hasil diskusi kelompok dengan semenarik mungkin.

Gambar 3. Siswa menyajikan hasil diskusi kelompok

Langkah 5. Siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan
seluruh kegiatan pembelajaran.
Pada langkah ini masing-masing kelompok mengevaluasi hasil pekerjaan kelompok lainnya
dengan bertanya, mengkritisi dan memberikan catatan-catatan kecil pada pekerjaan kelompok
yang dievaluasi. Sebagian besar siswa masih terlihat bersemangat, namun beberapa anak
terlihat mulai kurang antusias. Mungkin ada faktor kelelahan setelah hampir dua jam pelajaran
mereka bekerja dengan penuh semangat.
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Gambar 4. Siswa melakukan evaluasi terhadap pekerjaan kelompok lain
Pada akhir pembelajaran guru bersama siswa melakukan refleksi dan evaluasi terkait dengan
kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung.Sampai pada tahap ini pun siswa masih terlihat
antusias mengikuti pembelajaran.

Gambar 5. Guru bersama siswa melakukan refleksi dan evaluasi
Berdasarkan hasil observasi siswa pada tiap langkah PBL didapatkan simpulan bahwa minat
siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika menggunakan model Problem Based
Learning berbantuan kartun animasi adalah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya
ketertarikan, perhatian dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dalam catatan
peneliti setidaknya ada dua anak yang terlihat kurang partisipatif dalam pembelajaran.Perlu
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kurangnya partisipasi kedua siswa tersebut
dalam pembelajaran.

3.2 Hasil Angket
Tabel 1.Frekuensi Predikat Minat Belajar Siswa
Rentang Skor
51-84
84-118
119-152
153-170
Jumlah

Predikat
Tidak Berminat
Kurang Berminat
Berminat
Sangat Berminat

Frekuensi
0
2
18
8
28

%
0
7,14
64,29
28,57
100

Berdasarkan tabel di atas, didapat persentase siswa yang menyatakan tidak berminat
sebesar 0% berarti tidak ada siswa yang berpredikat tidak berminat, persentase siswa yang
menyatakan kurang berminat sebesar 7,14% yaitu sebanyak 2 siswa, sedangkan persentase
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siswa yang menyatakan berminat sebesar 64,29% atau sebanyak 18 siswa, dan persentase yang
menyatakan sangat berminat adalah sebesar 28,57% yaitu sebanyak 8 siswa. Sedangkan skor
rata-rata minat belajar siswa adalah 83,89% masuk dalam kategori sangat baik.

3.3 Hasil Wawancara
Penulis mewawancari tiga siswa yang dipilih secara acak mengenai minat belajar siswa tersebut
terhadap pembelajaran matematika menggunakan model Problem Based Learning berbantuan
kartun animasi. Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa siswa memiliki minat
yang tinggi terhadap pembelajaran.

4. Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan
angket, didapatkan simpulan bahwa minat belajar matematika siswa dengan menggunakan
model Problem based Learning berbantuan kartun animasi siswa kelas VIII B SMP Negeri 5
Lembang masuk dalam kategori sangat berminat, walaupun pada penelitian ini masih ada 2
orang siswa yang dikategorikan kurang berminat. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata minat
belajar siswa yang mencapai 83.89%.

4.2 Saran
Mengingat pentingnya faktor minat baik dalam proses pembelajaran maupun terhadap
hasil belajar, maka sangat penting bagi seorang guru untuk memilih dengan tepat media
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik model pembelajaran dan konten materi
pelajaran. Pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning berbantuan kartun
animasi bisa menjadi alternatif pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat belajar siswa.
Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pembelajaran menggunakan model
Problem Based Learning berbantuan kartun animasi terhadap hasil belajar matematika siswa.
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI SIFAT
GARIS DAN SUDUT DENGAN MENGGUNAKAN
PAPAN DUGASE DIPOTSEGA SISWA KELAS VIIA SMP
NEGERI 11 BULUKUMBA
Sugiati Tabrang
SMP Negeri 11 Bulukumba, Desa Balleanging, Bulukumba; ugikarra@gmail.com
Abstrak. Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindah tangankan dari pikiran
seseorang yang telah mempunyai pengetahuan kepada pikiran orang lain yang sama
sekali belum memiliki pengetahuan tersebut. Jika seorang guru bermaksud mentransfer
konsep, ide dan pengetahuannya kepada siswa, alangkah baiknya jika proses tersebut
dikonstruksi sendiri oleh siswa melalui pengamatan dan pengalamannya sendiri. Salah
satu yang sangat membantu siswa dalam melakukan pengamatan sendiri adalah dengan
bantuan alat peraga. Selama ini sudah banyak informasi tentang kesulitan siswa dalam
mempelajari matematika, kurangnya minat dan aktivitas siswa yang akhirnya berakibat
pada rendahnya hasil belajar matematika. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya,
salah satu diantaranya adalah kurangnya penggunaan alat peraga. Siswa kelas VIIA SMP
Negeri 11 Bulukumba tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan nilai hasil ulangan rata-rata
73,25 dan ini berada di bawah nilai KKM. Aktivitas belajar siswa juga menunjukkan
hasil yang berada pada kategori rendah ditunjukkan oleh persentase rata-rata sebesar
34,95%. Hal ini tidak dapat dibiarkan, karena dikuatirkan semakin lama siswa akan
semakin mendapatkan hasil belajar yang rendah demikian pula dalam aktivitas belajarnya.
Dibutuhkan sebuah alat peraga yang dipadukan dengan model pembelajaran yang sesuai
sehingga dapat merangsang aktivitas belajar siswa yang pada akhirnya akan meningkatkan
hasil belajarnya. Selama ini pembelajaran garis dan sudut dari tahun ke tahun dilakukan
dengan menggunakan gambar saja dengan bantuan mistar dan busur derajat sehingga bisa
dikatakan kurang variasi dalam pembelajaran serta kurang merangsang kemampuan siswa
dalam bereksplorasi. Untuk mendukung lancarnya kegiatan pembelajaran dipilih model
pembelajaran penemuan terbimbing dengan metode belajar kelompok. Diharapkan dengan
menggunakan alat peraga Papan Dugase Dipotsega melalui penemuan terbimbing, siswa
dapat lebih meningkatkan aktivitas belajar dan meningkatkan kemampuan memahami
garis dan sudut, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajarnya.Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Aktivitas siswa Kelas VIIA SMP Negeri 11
Bulukumba dalam pembelajaran memahami garis dan sudut sebesar 56,99% (kategori
sedang) di siklus satu satu menjadi 65,59 % (kategori tinggi) di siklus dua. (2) Hasil
belajar siswa Kelas VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba dalam memahami sifat garis dan
sudut menggunakan Dugase Dipotsega mengalami peningkatan dari 76,13 di siklus satu
menjadi 88,71 di siklus dua (di atas nilai KKM) dengan ketuntasan 93,55%.
Kata Kunci. papan dugase dipotsega, garis dan sudut, aktivitas, hasil belajar

1. Pendahuluan
Tujuan proses pembelajaran matematika di sekolah adalah untuk mendapatkan pengetahuan
yang baru. Pengetahuan merupakan proses pengalaman khusus yang bertujuan menciptakan
perubahan terus menerus dalam perilaku atau pemikiran. Perubahan tingkah laku atau
pemikiran itu dimaksudkan kearah yang lebih baik dibandingkan sebelum melakukan proses
pembelajaran. Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindah tangankan dari pikiran
seseorang yang telah mempunyai pengetahuan kepada pikiran orang lain yang sama sekali
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belum memiliki pengetahuan tersebut. Jika seorang guru bermaksud mentransfer konsep, ide
dan pengetahuannya kepada siswa, alangkah baiknya jika proses tersebut dikonstruksi sendiri
oleh siswa melalui pengamatan dan pengalamannya sendiri. Salah satu yang sangat membantu
siswa dalam melakukan pengamatan sendiri adalah dengan bantuan alat peraga. Selama ini
sudah banyak informasi tentang kesulitan siswa dalam mempelajari matematika, kurangnya
minat dan aktivitas siswa yang akhirnya berakibat pada rendahnya hasil belajar matematika.
Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satu diantaranya adalah kurang beraviasinya
penggunaan alat peraga. Seperti yang terjadi di SMP Negeri 11 Bulukumba khususnya kelas
VIIA tahun ajaran 2014/2015, nilai hasil ulangan siswa rata-rata 73,25 sebelumnya dan
ini berada di bawah nilai KKM. Hasil ini jauh dari harapan penulis sebagai guru dengan
pertimbangan materi sebelumnya adalah materi yang termasuk mudah karena sebagian besar
menyangkut pemahaman yaitu pada KD 5.1.Menentukan hubungan antara dua garis, serta
besar dan jenis sudut.Selain itu aktivitas belajar siswa juga menunjukkan hasil yang berada
pada kategori rendah ditunjukkan oleh persentase rata-rata sebesar 34,95%. Hasil ini juga
menunjukkan hal yang kurang menggembirakan yang menggambarkan sangat kurangnya
aktivitas siswa dalam pembelajaran kelompok, dikarenakan pada materi sebelumnya tidak
adanya benda atau alat yang digunakan siswa secara bersama-sama dengan rekan kelompoknya
walaupun pembelajaran dilakukan secara kooperatif. Selain itu jika diamati dalam pembelajaran
dikelompoknya didominasi oleh anggota kelompok yang tau saja, sementara anggota lainnya
hanya tinggal melihat hasil dari teman tersebut. Namun ini tidak menunjukkan sikap yang
positif karena akibatnya yang tidak tau akan semakin ketinggalan. Dalam diskusi kelompok
juga demikian, siswa yang aktif bertanya hanyalah orang tertentu yang itu-itu saja walaupun
sebagian besar tidak tahu proses atau cara kerjanya. Kenyataan ini menggugah penulis sebagai
guru dalam melakukan sebuah inovasi pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk penelitian
khususnya dalam mempelajari garis dan sudut. Selama ini pembelajaran garis dan sudut dari
tahun ke tahun dilakukan dengan menggunakan gambar saja dengan bantuan mistar dan busur
derajat sehingga bisa dikatakan kurang variasi dalam pembelajaran serta kurang merangsang
kemampuan siswa dalam bereksplorasi.Diharapkan dengan alat peraga Papan Dugase
Dipotsega menggunakan model penemuan terbimbing, siswa dapat lebih memahami garis dan
sudut serta meningkatkan aktivitas belajarnya.

1.1. Identifikasi Masalah
Dari kondisi yang dialami siswa kelas VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba diidentifikasi
beberapa masalah diantaranya :
1. Rata-rata nilai tes awal di bawah nilai KKM yaitu 73,25.
2. Hanya siswa yang berkemampuan dasar tinggi yang aktif dalam pembelajaran.
3. Siswa tidak berani bertanya walaupun tidak tahu.
4. Guru menggunakan alat peragagaris dan sudut yang umum digunakan
5. Kurangnya kerjasama dan sikap peduli terhadap teman.

1.2. Batasan Masalah
Agar penelitian lebih jelas dan terarah maka masalah dalam penelitian dibatasi untuk hal-hal
berikut:
1. Subyek penelitian adalah Siswa Kelas VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba tahun ajaran
2014/2015.
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2. Materi yang disampaikan adalah garis dan sudut yang mencakup hubungan antar sudut,
kedudukan dua garis, serta sifat sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong
oleh sebuah garis.
3. Aktivitas yang diteliti adalah aktivitas belajar matematika secara berkelompok.
4. Kemampuan siswa yang dimaksud adalah hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal
tentang garis dan sudut.

1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan Identifikasi Masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah:
1. Apakah dengan menggunakan Papan Dugase Dipotsega dapat meningkatkan aktivitas
siswa Kelas VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba dalam mempelajari tentang garis dan
sudut?
2. Apakah dengan menggunakan Papan Dugase Dipotsega dapat meningkatkan hasil belajar
siswa Kelas VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba dalam menyelesaikan soal tentang garis dan
sudut?

1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk meningkatkan aktivitas siswa Kelas VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba dalam
mempelajari tentang garis dan sudut
2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba dalam
menyelesaikan soal tentang garis dan sudut.

1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Bagi siswa: memudahkan siswa dalam mengamati dan menyimpulkan tentanggaris dan
sudut.
2. Bagi guru: sebagai bahan masukan alat peraga yang dapat digunakan dalam mengajarkan
garis dan sudut.
3. Bagi sekolah: sebagai bahan pertimbangan agar guru lainnya juga dapat menggunakan
bahkan mengembangkan alat peraga dalam pembelajaran.
4. Bagi dunia pendidikan: sebagai sumbang saran dan pemikiran agar alat peraga Papan
Dugase Dipotsega ini juga dapat digunakan sebagai alat peraga secara resmi sehingga
dapat dipergunakan oleh guru matematika dalam mengajarkan garis dan sudut.

2. Landasan Teori
2.1. Hasil Belajar
Belajar adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan
belajar dapat berlangsung di mana saja, baik itu di sekolah, di keluarga dan di masyarakat
disadari atau tidak disadari. Proses belajar akan tercermin pada hasil belajar. Hasil belajar
merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya seorang siswa dalam proses belajar mengajar.
Bloom, dalam Abadi(2005:2) mengklasifikasikan hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu ranah
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kognitif, afektif dan psikomotorik. Ranah kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir. Ranah
afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan
penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Sedang ranah psikomotorik berorientasi pada
ketrampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh, atau tindakan (action)yang
memerlukan koordinasi syaraf dan otot. Ketiga hasil belajar tersebut dalam diri siswa tidak
berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan. Hasil belajar terdiri dari informasi verbal,
keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap dan siasat kognitif.Pendapat lain tentang
hasil belajar dikemukakan oleh Briggs (dalam Umar, 2008:7) yang mengatakan bahwa hasil
belajar adalah seluruh kecakapan dan hasil yang dicapai melalui proses belajar mengajar di
sekolah yang dinyatakan dengan angka-angka atau nilai-nilai berdasarkan tes hasil belajar. Hal
senada dikemukakan oleh Rasyid (2008:9) bahwa jika ditinjau dari segi proses pengukurannya,
kemampuan seseorang dapat dinyatakan dengan angka. Dengan demikian hasil belajar siswa
dapat diperoleh guru dengan terlebih dahulu memberikan seperangkat tes kepada siswa untuk
menjawabnya. Hasil tes belajar siswa tersebut akan memberikan gambaran informasi tentang
kemampuan dan penguasaan kompetensi siswa pada suatu materi pelajaran yang kemudian
dikonversi dalam bentuk angka-angka.

2.2. Aktivitas Belajar
Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik
sampai kegiatan psikis (Hamzah, 2002). Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan
dasar sedangkan kegiatan psikis berupa keterampilan terintegrasi.Keterampilan dasar
yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan
mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan terintegrasi terdiri dari mengidentifikasi
variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan
hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis penelitian,
menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian dan
melaksanakan eksperimen.

2.3. Alat Peraga
Alat peraga adalah alat (benda) yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip,
atau prosedur tertentu agat tampak lebih nyata atau konkrit (Umar, 2008). Sejalan dengan itu
menurut Estiningsih (dalam A.Suharjana,2009:3) alat peraga merupakan media pembelajaran
yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dan konsep yang dipelajari. Fungsi utama dari
alat peraga adalah untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep yang abstrak,
agar siswa mampu menangkap arti sebenarnya dari konsep tersebut. Dengan melihat, meraba
dan memanipulasi obyek/alat peraga maka siswa mengalami pengalaman-pengalaman nyata
dalam kehidupan tentang arti dari suatu konsep.

2.4. Model Penemuan
Menurut Cooney (dalam Fadjar, 2015: 27) model penemuan (discovery methods) ditunjukkan
Plato kepada kita dalam pembicaraan antara Socrates dengan seorang budak yang dikenal
sebagai model Socrates; yang memuat dialog antara guru dengan siswa sedemikian rupa
sehingga para siswa akan menemukan sendiri kesimpulan yang diharapkan melalui serangkaian
pertanyaan yang diajukan guru. Model penemuan yang dapat dikembangkan di kelas adalah
model penemuan terbimbing di mana para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas
untuk mengumpulkan data, membuat dugaan (hipotesis), mencoba-coba (trial and error),
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mencari dan menemukan keteraturan (pola), menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta
bentuk umum, serta membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Pada model penemuan ini,
siswa didorong untuk berfikir sehingga dapat menemukan prinsip umum berdasar bahan yang
disediakan dan bantuan guru.

2.5. Garis dan Sudut
2.5.1. Garis Sejajar
Dua garis dikatakan sejajar jika :
1. Kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar
2. Kedua garis tersebut tidak akan pernah bertemu atau berpotongan.
Contoh dua garis yang sejajar seperti pada gambar 1 berikut :

Gambar 1. Garis Sejajar

2.5.2. Garis Berpotongan
Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar
dan mempunyai satu titik potong. Seperti tampak pada gambar 2 berikut :

Gambar 2. Garis Berpotongan

2.5.3. Sudut

Gambar 3. Daerah sudut
Pada gambar 3, titik A disebut titik sudut, sedangkan
dan
disebut kaki sudut,
sedangkan daerah yang diarsir adalah daerah sudut yang sering disebut besar sudut.

2.6. Papan Dugase Dipotsega
Papan Dugase Dipotsega selembar papan tripleks dengan ukuran tertentu, dan diberi bingkai
dari kayu pada keempat tepinya dan ditancapkan paku-paku kecil yang akan dijadikan tempat
mengikat tali. Jarak satu paku dengan paku lainnya pada setiap tepi bingkai adalah 1 cm,
dimaksudkan untuk memudahkan siswa dalam membuat garis sejajar dengan mengingat bahwa
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jarak antara dua garis sejajar adalah sama. Untuk membuat model garis sejajar digunakan
dua tali, dan seutas tali lainnya digunakan sebagai model sebuah garis yang memotong dua
garis sejajar tadi. Selain itu juga digunakan dua buah busur derajat berukuran 360°. Lebih
lengkapnya pada gambar berikut :

Gambar 4. Papan Dugase Dipotsega

3. Kerangka Berpikir
Siswa kelas VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba tahun ajaran 2014/2015menunjukkan nilai hasil
ulangan rata-rata sebelumnya adalah 73,25sementara materi yang dipelajari termasuk dalam
tingkat kesulitan yang rendah (mudah). Selain itu aktivitas belajar siswa juga menunjukkan
hasil yang berada pada kategori rendah ditunjukkan oleh persentase rata-rata sebesar 34,95
yang menggambarkan sangat kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran kelompok,
dikarenakan pada materi sebelumnya tidak adanya benda atau alat yang digunakan siswa
secara bersama-sama dengan rekan kelompoknya walaupun pembelajaran dilakukan secara
kooperatif. Diharapkan dengan menggunakan Papan Dugase Dipotsega dengan model
pembelajaran penemuan terbimbing, siswa dapat lebih meningkatkan aktivitas belajar dan
meningkatkan hasil belajar dalam memahami garis dan sudut.

4. Hipotesis Penelitian
Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menggunakan Papan Dugase Dipotsega dapat meningkatkan aktivitas siswa Kelas VIIA
SMP Negeri 11 Bulukumba dalam mempelajari garis dan sudut.
2. Menggunakan Papan Dugase Dipotsega dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas
VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba dalam menyelesaikan soal tentang garis dan sudut.

5. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif dan telah dilaksanakan di SMP Negeri 11 Bulukumba
yang berlokasi di Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

6. Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah siswa kelas VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba Tahun Pelajaran
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2014/2015 sebanyak 31 orang siswa terdiri dari 17 orang laki-laki dan 14 orang perempuan.

7. Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba tahun ajaran
2014/2015. Data diperoleh dari:
a.

Hasil Belajar siswa kelas VIIA pada materi garis dan sudut.

b. Lembar observasi aktivitas siswa kelas VIIA selama kegiatan pembelajaran garis dan
sudut.

8. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data untuk mengetahui hasil belajar siswa berupa tes dalam bentuk tugas
individu. Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengamati guru dan aktivitas peserta
didik, kesesuaian antara pelaksanaan tindakan dan perencanaan yang telah disusun, serta
untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan dapat menghasilkan perubahan sesuai
dengan yang dikehendaki. Lembar observasiaktivitas siswa disertai catatan kejadian yang
terjadi selama pembelajaran untuk melengkapi data.

9. Teknik Analisis Data
Data hasil tes belajar dianalisis menggunakan analisis kuantitatif. Untuk keperluan ini digunakan
analisis deskriptif yaitu skor rata-rata serta ketuntasan setiap siklus dan persentasenya.
Data aktivitas siswa diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator,
dianalisis kualititatif dengan menggunakan skor total aspek, skor setiap indikator, rata-rata
dan persentasenya. Adapun untuk keperluan analisis kualitatif akan digunakan kategorisasi
dengan skala lima berdasarkan teknik kategorisasi standar yang diterapkan oleh Departemen
Pendidikan Nasional (Rusli Umar, 2008:21) yaitu:
•

0 % - 34 % dikategorikan sangat rendah

•

35 % - 54 % dikategorikan rendah

•

55 % - 64 % dikategorikan sedang

•

65 % - 84 % dikategorikan tinggi

•

85% - 100% dikategorikan sangat tinggi

10. Indikator Kinerja
Penelitian ini dikatakan berhasil jika:
a.

Rata-rata aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran minimal berada pada kategori
tinggi (65% - 84%).

b. Rata-rata hasil belajar siswa melebihi nilai KKM yaitu lebih dari 76.

11. Prosedur Penelitian
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Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus yang masing masing siklus terdiri dari beberapa
tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi serta refleksi dari siklus I ke
siklus II. Siklus satu dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2015 dan 27 Februari 2015, siklus
dua dilaksanakan tanggal 2Maret 2015 dan 6 Maret 2015.

12. Hasil dan Pembahasan
Hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Hasil Belajar Siswa Setiap Siklus
No

Kondisi

Rata-rata Nilai

1
2
3

Pra Siklus
Satu
Dua

73,25
76,13
88,71

Ketuntasan
Tuntas
Tidak
11
20
20
11
29
2

Persen
Tuntas
35,48%
64,52%
93,55%

Dari tabel 1 terlihat bahwa hasil belajar mengalami peningkatan dari prasiklus ke siklus satu
selanjutnya ke siklus dua yaitu rata-rata nilai 73,25 di prasiklus menjadi 76,13 di siklus satu
selanjutnya menjadi 88,71 di siklus dua. Hasil di siklus satu telah menunjukkan peningkatan
yang cukup signifikan namun belum menggembirakan karena nilai rata-rata masih berada di
bawah KKM, namun setelah diadakan siklus dua ternyata hasil yang diinginkan tercapai yaitu
nilai rata-rata telah melampaui batas KKM. Persentase ketuntasan juga mengalami peningkatan
dari 35,48% di prasiklus menjadi 64,52% di siklus satu dan selanjutnya 93,55% di siklus dua.
Aktivitas siswa berdasarkan hasil observasi dapat dilihat pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Aktivitas Belajar Siswa Setiap Siklus
Pra siklus
(%)

Siklus 1
(%)

Siklus 2
(%)

Keaktifan

20,97

39,52

44,35

a. Menyatakan pendapat

16,13

25,81

35,48

b. Mengajukan pertanyaan

12,90

25. 81

29,03

c. Mengerjakan tugas dengan baik

48,39

80,65

80,65

d. Menjawab pertanyaan

6,45

25,81

32,26

No

1

Aktivitas
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2

3

Kerjasama

37,90

63,71

76,61

a. Memberi bantuan pada orang lain

25,81

45,16

58.06

b. Menghargai pendapat orang lain

54,84

93,55

93,55

c. Menunjukkan kekompakan

25,81

51,61

87,10

d. Menunjukkan peran aktif dalam kelompok

45,16

64,52

67,74

Tanggung jawab

45,97

67,74

75,81

a. Bertanggung jawab pada tugas

48,39

74,19

87,10

b. Tidak mengganggu teman lain

67,74

80,65

90,32

c. Melaksanakan tugas dengan rasa senang

38,71

58,06

64,52

d. Melaksanakan tugas dengan antusias

29,03

58,06

61,29

34,95

56,99

65,59

Rata-rata aktivitas siswa

Siklus satu dimulai dengan materi mengenal kedudukan dua garis (sejajar, berimpit,
berpotongan, bersilangan, garis vertikal dan garis horizontal) melalui benda konkrit dalam dua
kali pertemuan. Di siklusini siswa masih belum terbiasa dengan model penemuan terbimbing,
walaupun telah diinformasikan diawal pertemuan langkah kegiatan yang akan dilakukan
namun kelihatan siswa masih bingung dalam bekerja. Dari pengamatan kolaborator didapati
sebagian besar siswa bekerja tanpa meminta bimbingan guru, namun ternyata cara mereka
menggunakan Dugase Dipotsega kurang tepat, karena membentangkan tali kurang kuat dan
ada yang tidak memperhatikan prinsip garis sejajar. Ditemukan juga dalam meletakkan busur
derajat kurang pas, sehingga besar sudut yang bertolak belakang tidak sama. Akibatnya di
awal kegiatan terdapat beberapa kelompok yang mendapatkan hasil yang kurang sesuai.
Sehingga keaktifan pada siklus ini hanya sebesar 39,52%. Dari aspek kerjasama sebesar
63,71%, walaupun mengalami peningkatan lumayan besar dari prasiklus, namun di siklus ini
terlihat kekompakan dalam kelompok belum maksimal, karena masih ada kelompok yang
anggotanya bekerja sendiri, ada kelompok yang anggotanya tidak memberi bantuan sesama
anggota, serta peran aktif dalam kelompok masih didominasi oleh ketua kelompok sehingga
aspek menghargai yang lumayan tinggi mungkin dipengaruhi oleh kedudukan ketua kelompok.
Dari aspek tanggung jawab sebesar 67,74% dan hasil lumayan tinggi ditunjukkan oleh tidak
mengganggu teman lain sebesar 80,65% . Dari ketiga aspek ini diperoleh rata-rata aktivitas
siswa dalam pembelajaran sebesar 56,99% atau berada pada kategori sedang.
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Kegiatan di siklus dua diisi dengan dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Dalam
kegiatan ini siswa diarahkan untuk menemukan sifatsudut yang terjadi. Dari aspek keaktifan
siswa mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya menjadi 44,35%. Namun aktivitas
pribadi siswa belum terlalu menggembirakan, baik itu bertanya, menjawab dan menyatakan
pendapat. Ini dipengaruhi oleh masih kurangnya kepercayaan diri siswa. Dari aspek kerjasama
sebesar 76,61%. Namun terlihat dalam memberikan bantuan ke orang lain dalam kelompok
masih didominasi oleh siswa yang memang luwes dan ceria. Dalam menunjukkan peran aktif
kelompok sudah menunjukkan perubahan yang berarti, karena bukan saja ketua kelompok
namun sudah ditunjukkan oleh anggota kelompok lainnya. Dari aspek tanggung jawab
sebesar 75,81% yang berarti berada di kategori tinggi. Secara keseluruhan, aktiitas siswa di
siklus 2 menunjukkan rata-rata 65,59% dan berada dalam kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya
aktivitas siswa di kelas dapat dilihat pada gambar 9 berikut.

Gambar 5. Aktivitas siswa di kelas
Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa menggunakan Dugase
Dipotsega untuk meningkatkan aktivitas belajar dan kemampuan memahami garis dan sudut
berhasil.

13. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
a.

Aktivitas siswa Kelas VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba dalam pembelajaran memahami
garis dan sudut sebesar 56,99% (kategori sedang) di siklus satu satu menjadi 65,59 %
(kategori tinggi) di siklus dua.

b. Hasil belajar siswa Kelas VIIA SMP Negeri 11 Bulukumba dalam memahami sifat garis
dan sudut menggunakan Dugase Dipotsega mengalami peningkatan dari 76,13 di siklus
satu menjadi 88,71 di siklus dua (di atas nilai KKM) dengan ketuntasan 93,55%.
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MEMAHAMI HUBUNGAN ANTAR GARIS DENGAN
GASTELU
Suhari
SMK Negeri 11 Malang, Jl. Pelabuhan Bakahuni 1, Kota Malang; suhari@smkn11malang.sch.id

Abstrak. Tujuan dari pengembangan media pembelajaran GASTELU adalah untuk
memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada siswa SMK kelas XI dalam
mempelajari konsep hubungan antar garis menggunakan media pembelajaran GASTELU.
Kurikulum 2013 mengamanatkan adanya perubahan pola pikir dalam pembelajaran
diantaranya adalah: (1) Penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari dan gaya
belajarnya (learning style) untuk memiliki kompetensi yang sama; (2) Penguatan pola
pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam,
sumber/media lainnya); dan (3) Penguatan pembelajaran berbasis multimedia. Perubahan
pola pikir tersebut dapat terwujud jika guru dapat menyediakan media pembelajaran
melalui internet yang dibutuhkan oleh siswa dalam mengkonstruksi konsep-konsep mata
pelajaran matematika. Salah satu upaya untuk mewujudkan amanat kurikulum tersebut
yaitu dengan pembuatan media pembelajaran GASTELU.Konsep hubungan antar
garis pada Kurikulum 2013 SMK Kelas XI dapat dipelajari oleh siswa secara mandiri
menggunakan media pembelajaran GASTELU secara online, sehingga belajar dapat
dilakukan kapan saja dan di mana saja. Media pembelajaran GASTELU didesain dengan
memperhatikan tingkat pemahaman siswa berupa materi prasyarat (prior knowledge)
yang telah dikuasai agar siswa dapat membuat hubungan (making connection) dengan
pengetahuan baru, dan memperhatikan empat proses fundamental berfikir matematis
yaitu specialising, generalising, conjecturing, dan convinsing.
Kata Kunci. Media pembelajaran Gastelu, prior knowledge, making connection, GeoGebra

1. Pendahuluan
SMK Negeri 11 Malang merupakan salah satu SMK di Kota Malang yang dialihfungsikan
dari SMA Negeri 11 Malang karena adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Malang
untuk memenuhi rasio SMA : SMK menjadi 3:7 pada tahun 2007. Perbedaan mendasar pada
pembelajaran SMA dengan SMK yaitu di SMK ada program PSG di DU/DI. Pelaksanaan
PSG siswa SMK di kota Malang ada yang selama satu tahun, satu semester, atau tiga bulan.
PSG siswa SMK Negeri 11 Malang pada tahun pelajaran 2015/2016 menerapkan PSG selama
3 bulan. Dengan adanya program PSG, waktu pembelajaran di sekolah menjadi berkurang
yang berakibat terhadap berkurangnya aktivitas belajar siswa di sekolah dan berakibat pada
menurunnya kompetensi siswa terutama pada mata pelajaran matematika.
Oleh karena itu, perlu adanya inovasi pembelajaran matematika agar siswa mempunyai
kesempatan yang luas dalam mempelajari konsep-konsep matematika. Dengan menggunakan
media GASTELU, siswa dapat belajar secara mandiri konsep gradien garis lurus, persamaan
garis, persamaan garis sejajar dengan garis lain, persamaan garis yang tegak lurus garis lain,
dan menyelesaikan soal-soal kapanpun dan di manapun, asal dapat mengakses internet dengan
komputer PC, laptop, tablet atau smartphone.
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2. Landasan Teori
Pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan disebutkan
bahwa Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut:1).
Penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki
pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari dan gaya belajarnya (learning style) untuk
memiliki kompetensi yang sama; 2). Penguatan pola pembelajaran interaktif (interaktif
guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya); 3). Penguatan pola
pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana
saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); 4). Penguatan pembelajaran aktifmencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran
saintifik);5)Penguatan pola belajar sendiri dan kelompok (berbasis tim);6). Penguatan
pembelajaran berbasis multimedia; 7). Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal-massal
dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta
didik; 8). Penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan 9).
Penguatan pola pembelajaran kritis (Mendikbud, 2014).
Penerapan teknologi komputer pada pendidikan matematika sangat ditekankan pada Kurikulum
2013 sebagaimana disebutkan pada Lampiran 1 di atas. Siswa memperoleh keuntungan dengan
penerapan teknologi komputer dalam kegiatan belajar mengajar. Visualisasi konsep matematika
dan eksplorasi matematika menggunakan teknologi komputer dapat membantu pemahaman
siswa dengan cara baru. Pierce dan Stacey (2011), software geometri dinamis seperti GeoGebra
menawarkan peluang untuk meningkatkan keterlibatan dan memperdalam berfikir matematis
siswa dengan membawa dunia nyata ke dalam kelas matematika, menambahkan visualisasi
dan animasi, memungkinkan beberapa representasi dari konsep-konsep dan objek matematika.

2.1 Making Connection
Media pembelajaran GASTELU dibuat menggunakan software GeoGebra dengan
pertimbangan software ini gratis, mudah dalam pengoperasiannya, bersifat interaktif, dan
hasil penelitian menunjukkan bahwa GeoGebra dapat meningkatkan pengetahuan konseptual
dan prosedural siswa (Hutkemri dan Zakaria, 2012). Media pembelajaran GASTELU didesain
agar siswa mempunyai kesempatan yang luas dalam mempelajari konsep hubungan antar garis,
didesain dengan memperhatikan tingkat pemahaman siswa, dan memperhatikan pemahaman
konsep sebelumnya (prior knowledge). Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan
aktifitas kognitif siswa, sehingga siswa dapat membuat koneksi (making connections)
terhadap apa yang sudah diketahui (prior knowledge) untuk membangun sebuah pemahaman
baru (Biggs and Tang, 2011). Pada sub topik gradien, siswa melakukan pengamatan dan
eksplorasi menggunakan pemahaman tangen sudut yang telah dipelajari di Kelas X untuk
dikoneksikan dengan pemahaman gradien. Pada sub topik persamaan garis, siswa melakukan
pengamatan dan eksplorasi menggunakan pemahaman gradien yang telah dipelajari pada sub
topik sebelumnya untuk dikoneksikan dengan pemahaman persamaan garis, pada sub topik
dua garis sejajar, siswa melakukan pengamatan dan eksplorasi menggunakan sifat dua garis
sejajar untuk dikoneksikan dengan gradien kedua garis. Pada sub topik dua garis saling tegak
lurus, siswa melakukan pengematan dan eksplorasi terhadap dua garis yang saling tegak
lurus menggunakan pemahaman hukum Pythagoras yang pernah dipelajari di SMP untuk
dikoneksikan dalam pembuktian sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus.
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2.2 Thinking Mathematically
Berfikir matematis menurut Mason, Burton, dan Stacey (2010) terdapat empat proses
fundamental yaitu (1) specialising: mencoba kasus khusus, melihat contoh; (2) generalising:
mencari pola dan hubungan; (3) conjecturing: memprediksi hubungan dan hasil; dan (4)
convincing: mencari dan mengomunikasikan mengapa sesuatu itu benar. Siswa dalam
memahami konsep hubungan antar garis menggunakan media GASTELU melakukan proses
specialising pada sub topik gradien dengan mencoba menggeser kedudukan titik A atau B di
berbagai koordinat, melakukan pengamatan terhadap nilai-nilai gradien dari garis yang melalui
titik A dan B, dari pola nilai gradien pada berbagai kedudukan siswa melakukan generalisasi
terhadap nilai gradien garis yang melalui titik A( x1 , y1 ) dan B ( x2 , y2 ) .

Gambar 1. Tangen sudut dan gradien

Proses conjecturing dilakukan siswa dalam membuat hubungan antara nilai tangen
sudut dengan nilai gradien dan proses convinsing dengan menjawab soal-soal gradien.
Proses specialising pada sub topik persamaan garis, siswa melakukan eksplorasi
terhadap garis yang melalui dua titik tertentu P ( x1 , y1 ) dan Q( x2 , y2 ) serta sembarang
titik R( x, y ) , dengan melihat pola gradien siswa melakukan generalisasi persamaan
garisnya. Proses conjecturing dilakukan siswa dalam membuat hubungan gradien
dengan persamaan garis, dan proses convinsing dilakukan dengan menjawab soal.

Gambar 2. Persamaan garis melalui titik tertentu P dan Q serta sembarang titik R

Proses specialising pada sub topik dua garis sejajar, siswa melakukan pengamatan dan
eksplorasi terhadap dua garis sejajar di berbagai kedudukan, dengan melihat pola sudut
yang dibentuk oleh kedua garis terhadap sumbu X siswa melakukan proses generalisasi
bahwa gradien dua garis adalah sama. Proses conjecturing dilakukan dengan membuat
hubungan sifat gradien garis sejajar dengan persamaan garis, dan melakukan proses
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convinsing dengan menerapkan dalam menjawab soal persamaan garis sejajar.

Gambar 3. Dua garis sejajar

Proses specialising pada sub topik dua garis tegak lurus, siswa melakukan pengamatan
dan eksplorasi terhadap dua garis tegak lurus di berbagai kedudukan dari titik A, dengan
melihat pola segitiga siku-siku yang dibentuk oleh kedua garis siswa melakukan proses
generalisasi bahwa dengan hukum Pythagoras dapat berlaku hasil kali kedua gradien
dari garis yang saling tegak lurus sama dengan -1 . Proses conjecturing dilakukan
dengan membuat hubungan sifat gradien garis tegak lurus dengan persamaan garis, dan
melakukan proses convinsing dengan menerapkan dalam menjawab soal persamaan
garis tegak lurus.

Gambar 4. Dua garis tegak lurus

3. Perancangan Produk Inovasi Pembelajaran GASTELU
3.1 Spesifikasi Produk GASTELU
Media pembelajaran GASTELU adalah akronim dari Garis-garis Sejajar dan Tegak Lurus,
merupakan media pembelajaran yang dibuat menggunakan software open source GeoGebra
yang dapat didownload gratis melalui http://geogebra.org. Media ini dikhususkan bagi siswa
kelas XI SMK yang ingin belajar secara mandiri konsep hubungan antar garis dan dapat pula
digunakan oleh guru pada proses pembelajaran di kelas. Media pembelajaran GASTELU
dalam bentuk file ggb hanya dapat dijalankan menggunakan software GeoGebra, sedangkan
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bentuk file Java Applet dapat dijalankan di handphone Android, tablet, laptop atau PC (personal
computer) oleh siswa/guru melalui http://tube.geogebra.org (diupload pada hari Minggu, 13
September 2015), dengan menggunakan kata kunci gastelu.
Siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya (pengetahuan yang baru) didasarkan pada
pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya (prior knowledge). Oleh karena itu, media
pembelajaran GASTELU dirancang secara hierarki dari konsep yang sederhana sampai
konsep yang lebih kompleks. Siswa dapat melakukan pengamatan pada setiap sub topik/
menu dengan eksplorasi dan diharapkan menemukan pola-pola tertentu pada setiap subtopik.
Dengan menggunakan pola-pola yang diketahui, siswa diharapkan mampu menggeneralisasi
atau menemukan bentuk umum. Pemahaman siswa pada suatu konsep dapat diukur dengan
soal-soal yang diberikan secara acak mampu dijawab oleh siswa dengan benar. Menu/sub
topik pada media GASTELU disusun sebagai berikut.

Gambar 5. Tampilan media belajar mandiri GASTELU

3.2 Kebutuhan Pengembangan
Media belajar mandiri GASTELU dibuat menggunakan software GeoGebra dan diupload di
http://tube.geogebra.org dalam format Applets. Media belajar mandiri GASTELU dilengkapi
dengan video panduan yang diupload di http://youtube.com/ dengan nama Panduan Media
Gastelu.

4. Pengembangan Produk Inovasi GASTELU
Produk inovasi GASTELU dikembangkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada siswa
dalam memilih alternatif sumber belajar yang dapat diakses menggunakan smartphone, tablet,
laptop, personal computer dan media belajar mandiri GASTELU dapat pula diterapkan dalam
kegiatan belajar di kelas.

4.1 Proses Pengembangan Produk
Siswa di SMK Negeri 11 Malang banyak mengalami kesulitan menggambar titik dan garis
pada bidang koordinat apalagi dalam memahami konsep dua garis sejajar dan tegak lurus.
Dengan menggunakan media GASTELU, siswa dapat melakukan pengamatan, melakukan
eksplorasi, menemukan pola-pola, menerapkan konsep sebelumnya yang dikuasai pada
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konteks yang baru, sehingga belajar siswa lebih bermakna.
Media GASTELU dirancang dengan memperhatikan tingkat pemahaman siswa dan apa yang
sudah dikuasai oleh siswa. Konsep tangen sudut yang telah dipelajari di kelas X SMK/SMA
diterapkan pada konsep gradien, konsep persamaan garis didasari atas pemahaman konsep
gradien, pembuktian sifat dua garis tegak lurus didasari oleh rumus Pythagoras yang telah
di pelajari di SMP. Setiap latihan soal pada media GASTELU dilengkapi dengan feedback
BENAR atau SALAH atas jawaban siswa sehingga siswa dapat mengecek ulang apabila
jawaban yang diberikan salah.
Tahapan pembuatan media GASTELU diuraikan sebagai berikut; (1). Menu dibuat menggunakan
slider dengan caption judul dari setiap sub topik (gradien, persamaan garis, garis sejajar, garis
tegak lurus, soal A, dan soal B) dan nilai dari slider dipakai acuan untuk menampilkan objek
pada setiap sub topik; (2) Nilai gradien garis yang melalui dua titik, ditampilkan agar siswa
dapat melakukan pengamatan atas representasi garis dan nilai gradien. Soal latihan digunakan
agar siswa dapat meyakinkan diri bahwa jawabannya benar atau salah. Soal-soal acak dibuat
menggunakan script yang menampilkan angka secara random; (3) Persamaan Garis, sebuah
titik R ( x, y ) sembarang yang terletak pada sebuah garis, representasi dari dua gradien PQ
dan PR digunakan agar siswa menemukan persamaan garis lurus. Soal-soal acak dibuat
menggunakan script yang menampilkan angka secara random; (4) Garis Sejajar, representasi
dua garis sejajar membentuk sudut yang sama terhadap sumbu X, dengan pengamatan dan
eksplorasi siswa dapat menemukan sifat gradien dua garis yang sejajar; (5) Garis Tegak Lurus,
representasi dua garis tegak lurus dengan tiga segitiga siku-siku yang dibentuk digunakan
untuk proses pembuktian menggunakan rumus Pythagoras jika gradien garis k adalah m1 dan
gradien garis l adalah m2 dan berlaku

m1 × m2 = −1

(1)

maka garis k dan garis l saling tegak lurus ; (6) Soal A, soal-soal persamaan garis sejajar
dibuat menggunakan script yang menampilkan angka secara random; dan (7) Soal B, soalsoal persamaan garis tegak lurus dibuat menggunakan script yang menampilkan angka secara
random.

4.2 Penerapan Pada Pembelajaran
Konsep hubungan antar garis merupakan topik mata pelajaran matematika Kelas XI SMK/
SMA. Media pembelajaran GASTELU dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas dan
dapat pula dipelajari oleh siswa secara mandiri. Media GASTELU yang diperuntukkan bagi
siswa adalah media dalam format Applets sehingga source kode dan rumusan dari representasi
objek matematika tidak dapat diketahui secara langsng oleh siswa. Siswa harus melakukan
pengamatan dan eksplorasi untuk menemukan pola dan bentuk umum dari suatu konsep
hubungan antar garis dengan alamat http://tube.geogebra.org. Sedangkan media GASTELU
dalam format ggb diperuntukkan bagi guru yang ingin mempelajari source kode dari media
GASTELU.

5. Kesimpulan dan Saran
Media pembelajaran matematika GASTELU merupakan media pembelajaran interaktif yang
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dapat dijalankan secara online dengan harapan akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan
pendidikan matematika SMK/SMA. Memberikan kesempatan yang luas kepada siswa dalam
belajar dan memahami konsep hubungan antar garis, kapanpun dan di manapun siswa mau
belajar. Memfasilitasi guru dalam membelajarkan siswa pada konsep hubungan antar garis.
Meningkatkan aktifitas kognitif siswa yang berdampak pada peningkatan kompetensi siswa.
Pengembangan media pembelajaran matematika menggunakan software GeoGebra oleh
guru-guru matematika masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya dalam
penguasaan software GeoGebra, dukungan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi
kemajuan pendidikan di sekolah.
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MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR
MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE
DISCOVERY LEARNING DENGAN NILAI POIN PADA
SISWA KELAS XI MIPA 2 SMAN 1 TALANGPADANG
KABUPATEN TANGGAMUS PADA SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Sunaryo Dwikoranto
SMA Negeri 1 Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung,
Email : sunaryo.dk@gmail.com

Abstrak. Berdasarkan hasil nilai ulangan harian I pada siswa kelas XI MIPA 2 semester
genap Tahun Pelajaran 2014/2015 pada materi Statistika mempunyai prestasi belajar
yang rendah (48% siswa yang mencapai ketuntasan), penyebabnya siswa dalam
menyelesaikan soal-soal latihan belum dapat berperilaku jujur, tidak tangguh, tidak kritis,
tidak disiplin dan keaktifan siswa masih rendah. Berdasarkan hal tersebut, guru (peneliti)
akan memperbaiki proses pembelajaran dengan menerapkan Model Discovery Learning
dengan maksud untuk meningkatkan aktifitas dan prestasi belajar siswa pada aturan
Pencacahan, yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa kelas XI program
MIPA. Penelitian dilakukan mulai minggu pertama bulan Februari 2015 sampai dengan
minggu ke dua bulan Maret 2015 dengan sumber data penelitian dengan mengamati hasil
tes. Teknik pengumpulan data dengan cara memberi ceklis pada lembar aktifitas siswa,
lembar rubrik penilaian hasil belajar kelompok dan pengamatan hasil tes yang dilakukan
pada akhir setiap tindakan. Teknis pembahasan data dengan cara membandingkan hasil
rekaman/catatan observer (teman sejawat) pada aktifitas belajar siswa, pengamatan rubrik
hasil kerja kelompok dan mengamati hasil tes dari tindakan pada antar siklus sebelum
dan sesudahnya, dengan indikator yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penggunaan Model Discovery Learning dapat meningkatkan aktifitas dan prestasi belajar
siswa.

Kata Kunci-Model Discovery Learning, Hasil Belajar dan Prestasi Belajar

1. Pendahuluan
Dalam setiap kegiatan pembelajaran selain pencapaian penguasaan materi, siswa harus mampu
mentransformasikan diri dalam berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis dan
disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika (Permendikbud no. 69 tentang kurikulum
SMA-MA).
Berdasarkan hasil nilai ulangan harian 1, siswa kelas XI MIPA 2 semester Genap Tahun
2014/2015 pada Materi poko Statistika mempunyai prestasi belajar yang rendah (48% siswa
yang mencapai ketuntasan), penyebabnya siswa dalam menghadapi/menyelesaikan masalah
(soal-soal latihan matematika) siswa belum dapat berperilaku jujur, tidak tangguh, tidak kritis
dan tidak disiplin.
Salah satu usaha untuk mangatasi masalah ini, guru menggunakan model pembelajaran
Discovery Learning dengan Pemberian Poin. Dengan pembelajaraan model Discovery
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Learning dengan Pemberian Poin pada pelajaran matematika dapat meningkatkan prilaku
jujur, tangguh, kritis dan disiplin serta dalam aktivitas dalam belajar matematika dan pada
akhirnya hasil belajar siswa pada pelajaran matematika meningkat.

1.1 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Apakah penggunaan model Pembelajaran
Discovery Learning dengan Pemberian Poin dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika
siswa kelas XI MIPA 2 Semester Genap di SMA Negeri 1 Talangpadang Tahun 2015? (2)
Apakah penggunaan model Pembelajaran Discovery Learning dengan Pemberian Poin dapat
meningkatkan Hasil belajar Matematika siswa kelas XI MIPA 2 Semester Genap di SMA
Negeri 1 Talangpadang Tahun 2015?

1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian(1) Meningkatkan aktivitas siswa pada aspek jujur, tangguh, kritis
dan disiplin dalam menyelesaikan masalah matematika pada siswa kelas XI MIPA 2 SMAN
1 Talangpadang di Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus semester genap Tahun
2015. (2) Meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas XI MIPA 2 SMAN
1 Talangpadang di Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus semester genap Tahun
2015.

1.3 Indikator Keberhasilan
Indikator yang digunakan untuk mengukur keaktifan siswa menggunakan skala (1) Siswa
dikatakan aktif jika memperoleh nilai skor rata-rata lebih dari atau sama dengan 75,6% ,(2)
Siswa dikatakan tuntas dalam belajar jika memperoleh nilai prestasi belajar lebih dari atau
sama dengan 75%,dan (3) Dalam satu kelas dikatakan tuntas klasikal jika banyak siswa yang
tuntas mencapai lebih dari atau sama dengan 80%.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Aktivitas Belajar
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:361), kata kegiatan berarti „aktivitas, usaha,
pekerjaan, kekuatan dan ketangkasan dalam berusaha; kegairahan‰. Sedangkan Sardiman
A.M dalam bukunya Interaksi dan Motivasi Belajar berpendap[at : „tidak dikatakan belajar
apabila di dalamnya tidak terdapat aktivitas, oleh sebab itu aktivitas merupakan prinsip atau
azas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar‰(Sardima.A.M.2004:95)
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kata aktivitas adalah kegiatan siswa yang meliputi
aspek: jujur, tangguh, kritis dan disiplin.
Menurut Hilgard (Mudjijana, 2002) belajar merupakan proses yang aktif untuk membangun
pengetahuan dan ketrampilan siswa. Depdiknas (Mudjijana, 2002)menyatakan belajar sebagai
kegiatan yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada diri individu yang sedang belajar,
baik potensial maupun aktual.
Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan aktivitas belajar adalah suatu
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usaha yang dilakukan oleh siswa secara terus menerus sehingga terjadinya suatu perubahan
peningkatan perilaku: jujur, tangguh, kritis dan disiplin serta pengetahuannya yang bersifat
menetap.

2.2 Matematika
Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern,
mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan mengembangkan daya pikir manusia
(permendiknas 2017).
Matematika menurut Erman Suherman (2003:253) adalah disiplin ilmu tentang tata cara
berfikir dan mengolah logika, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Johnson dan
Rising (Erman Suherman, 2003:19) mengartikan bahwa matematikaadalah pola piker, pola
mengorganisasi, pembuktian yang logis, bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan
dengan cermat dan akurat representasinya dengan syimbol dan padat.
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu yang universal
yang mempelajari pola piker, pola mengorganisai, pembuktian yang logis, cermat, jelas dan
akurat.
Sehingga siswa telah melaksanakan kegiatan aktivitas belajar matematika apabila pada diri
siswa tersebut telah melakukan serangkaian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan
tingkah laku (jujur, tangguh, kritis dan disiplin) dan pengetahuannya yang berkaitan dengan
pola berfikir, pola mengorganisasi, pembuktian yang logis, cermat dan akurat dan mampu
menggunakannya dalam kehirupan sehari-hari yang relative menetap melalui pengalaman dan
latihan yang melibatkan aktivitas mental.

Metode Discovery Learning.
Menurut Suwangsih dan Tiurlina (2006: 203) metode Discovery adalah metode mengajar
yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang
sebelumnya belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan; sebagian atau seluruhnya
ditemukan sendiri. Menurut Bruner (Gagne/Berliner, 319-320 dalam Winataputra, 2008:3.18)
belajar bermakna hanya dapat terjadi melaluibelajar penemuan (discovery learning). Agar
belajar menjadi bermakna dan memiliki struktur informasi yang kuat, siswa harus aktif
mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci yang ditemukannya sendiri, bukan hanya sekedar
menerima penjelasan dari guru saja.
Pada pembelajaran menggunakan metode Discovery Learning guru harus dapat menciptakan
situasi belajar yang problematik, menstimulus siswa dengan pertanyaan-pertanyaan,
dan mendorong siswa untuk mencari jawaban sendiri, melalui 5 tahapan: mengamati,
menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan.
Sehingga pembelajaran dengan metode Discovery dapat membuat siswa aktif untuk mencari,
menemukan informasi, dan memperoleh pengetahuannya sendiri melalui pengamatan atau
diskusi dalam rangka mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna.

3. Metodologi Penelitian
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3.1 Desain Penelitian Tindakan
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas dengan prosedur penelitian
menggunakan model siklus dengan setiap siklus 2 kali pertemuan dan setiap siklus meliputi
4 tahapan yaitu : (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan 4) refleksi
dalam tiap-tiap siklus

3.2 Subjek dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus pada Februari-April 2015. Subjek penelitian
ini adalah siswa kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 1 Talangpadang Kabupaten Tanggamus yang
berjumlah 26 orang terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan dengan katagori
yang heterogen.

4. Sumber Data
Untuk memperoleh data, peneliti dibantu oleh Bapak Amaludin dan Ibu Nuril Hayatie sebagai
observer. Observer bertugas mencatat dengan memberi tanda daftar cek pada lembar observasi
yang telah tersedia yaitu: (a). Observasi/pengamatan yaitu dengan mengamati aktivitas siswa
meliputi aspek (1) jujur, (2) tangguh,(3) kritis dan (4) disiplin selama kegiatan PBM dicatat
dengan memberi tanda cek (3) pada format yang telah disediakan. (b). Pengamatan Rubrik
hasil kerja kelompok meliputi aspek kerjasama dalam kelompok , keaktifan siswa dalam diskusi
kelompok, partisipasi dalam menanggapi presentasi kelompok lain, ketelitian dalam membuat
laporan tugas, dan kebenaran dalam membuat laporan tertulis. Hasil observasi dicatat/direkam
dengan cara memberi tanda cek (3) pda aspek yang diamati pada format instumen (c). Hasil
postes dilaksanakan setiap akhir proses pembelajaran pada siklus.

5. Tehnik Analisis Data
5.1. Data aktivitas masing-masing siswa
Data aktivitas masing-masing siswa dihitung dan dikonversikan kedalam :
-

Jika 75,6 < nilai keaktifan siswa < 100,0 , maka dikatagorikan baik/aktif,

-

Jika 59,4 < nilai keaktifan siswa < 75,6 dalam katagori cukup baik/cukup aktif dan

-

Jika nilai keaktifan siswa < 59,4 dalam katagori kurang baik/kurang aktif.

5.2 Data hasil observasi untuk penilaian dokumen kerja kelompok
Data hasil observasi untuk penilaian dokumen kerja kelompok yang meliputi aspek :
kerjasama, keaktifan, partisipasi, ketelitian, dan kebenaran dalam membuat laporan tertulis
dihitung dengan aturan :
–

Untuk yang mendapat nilai A diberi skor 4 ,

–

Untuk yang mendapat nilai B diberi skor 3,

–

Untuk yang mendapat nilai C diberi skor 2,

–

Untuk yang mendapat nilai D diberi skor 1
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Dari hasil perhitungan, maka proses pembelajaran masuk dalam :
Tabel. 1
Katagori

Skor rata-rata

Keterangan

1
2
3
4

Kurang dari 25%
25% sampai dengan 50%
50% sampai dengan 75%
75% sampai dengan 100%

Tidak baik/tidak aktif
Kurang baik/kurang aktif
Baik/aktif
Sangat baik/sangat aktif

Data Hasil Test Tertulis
Hasil ter tertulispada setiap akhir pembelajaran dianalisis untuk menentukan banyaknya siswa
telah mencapai KKM lebih dari atau sama dengan 75 dan menghitung persentase kelulusan
klasikal lebih dari atau sama dengan 80%.

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pembahasan penelitian tindakan kelas penggunaan Discovery Learning dengan pemberian
poin pada pelajaran Matematika di kelas XI MIPA 2 SMA Negri 1 Talangpadang Semester
Genap Tahun Pelajaran 2014-2015 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Pertemuan I siklus I dimulai dengan tahap perencanaan. (1) menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran ( RPP) KI 3.13. dengan materi pokok aturan pencacahan, menyiapkan model
pembelajaran Discovery Learning dengan Pemberian Poin, menyiapkan lembar observasi
keaktifan siswa, lembar observasi kerja kelompok dan menyiapkan soal postes dalam bentuk
soal pilihan ganda sebanyak 5 soal.(2) Tahap tindakan dan observasi dilaksanakan pada hri
kamis tanggal 12 februari 2015 pada jam ke 3 s.d jam ke 6 dengan menggunakan model
pembelajaran Discovery Learning dengan Pemberian Poin. Ketika tahap tindakan berlangsung,
maka dua orang observer yaitu bapak Amaludin dan Ibu Nuril Hayati membantu peneliti untuk
mencatat keaktifan siswa pada aspek (1) jujur, (2) tangguh,(3) kritis dan (4) disiplin pada lembar
pengamatan aktivitas siswa, serta mengamati dan mencatat keaktifan berdiskusi siswa pada
rubrik hasil kerja kelompok meliputi aspek: kerjasama dalam kelompok, keaktifan siswa dalam
diskusi kelompok, partisipasi dalam menanggapi presentasi kelompok lain, ketelitian dalam
membuat laporan tugas, dan kebenaran dalam membuat laporan tertulis. Kemudian 20 menit
sebelum Kegiatan Belajar Mengajar berakhir dilakukan kegiatan postes dengan soal berbentuk
pilihan ganda. Setelah kegiatan berakhir, guru (peneliti) dan guru observer melakukan diskusi
tentang jalannya Kegiatan Belajar Mengajar pertemuan I pada siklus I sebagai bahan refleksi
bagi peneliti.(3) Tahap refleksi, berdasarkan data hasil observasi yang telah dicatat oleh teman
sejawat, maka didapat pada hasil pengamatan aktivitas siswa dalam belajar siklus I pertemuan
I diperoleh data nilai rata-rata keaktifan siswa sebesar 58,46% dalam katagori kurang baik/
kurang aktif, pada pengamatan rubrik penilaian hasil kerja kelompok, persentase keaktifan
kelompok 49% dalam katagori kurang baik/kurang aktif, pada pengamatan hasil tes pada akhir
kegiatan diperoleh siswa yang telah lulus 10 siswa atau persentase tingkat kelulusan klasikal
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38,46%, belum mencapai ketuntasan klasikal lebih dari atau sama dengan 80%. Sehingga
berdasarkan hasil pengamatan tersebut, maka peneliti merencanakan kegiatan pembelajaran
II pada siklus I dengan maksud untuk memperbaiki keaktifan siswa, memperbaiki hasil kerja
kelompok dan untuk meningkatkan tingkat kelulusan klasikal.
Pertemuan II pada siklus I dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi pertemuan I pada siklus
I, dengan tujuan untuk memperbaiki keaktifan siswa dalam belajar, memperbaiki hasil
kerja kelompok dan meningkatkan tingkat kelulusan klasikal siswa. Langkah-langkah yang
dilakukan, (1) Menyusun RPP untuk K.I.3,KD 3.14 dengan materi Permutasi, menyiapkan
model pembelajaran discovery learning dengan pemberian poin, menyiapkan lembar observasi
dan menyusun soal postes dalam bentuk soal pilihan ganda.(2). Tahap pelaksanaan tindakan dan
observasi pertemuan II pada siklus I dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2015 jam
ke 1 sampai dengan jam ke 3 dengan menggunakan langkah-langkah pada Model Discovery
Learning dengan pemberian poin. Ketika tahap tindakan berlangsung, dua orang observer yaitu
bapak Amaludin dan ibu Nuril Hayati membantu peneliti untuk mencatat keaktifan siswa pada
lembar pengamatan aktivitas siswa dan mengamati serta mencatat keaktifan siswa berdiskusi
pada lembar pengamatan yang telah disediakan. Kemudian 20 menit sebelum KBM berakhir
dilakukan kegiatan postes dengan soal berbentuk pilihan ganda. Setelah kegiatan berakhir,
guru (peneliti) dan guru observer melakukan diskusi tentang jalannya KBM pertemuan II
pada siklus I sebagai bahan refleksi bagi peneliti.(3aaa). Tahap Refleksi, berdasarkan data
hasil observasi hasil pengamatan pada aktivitas siswa dalam belajar diperoleh nilai rata-rata
keaktifan siswa sebesar 60,00% dalam katagori cukup aktif, dari mengamati rubrik penilaan
hasil kerjasama kelompok dengan persentase keaktifan 62,00% dalam katagori baik/aaktif,
dari hasil postes didapat banyak siswa yang telah mencapai nilai lebih dari KKM ada 14
siswa dengan persentase tingkat kelulusan klasikal sebesar 53,84%. Berdasarkan hasil refleksi
tersebut maka karena itu peneliti akan melanjutkan proses perbaikan pada pembelajaran I pada
siklus II, dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat aktifitas siswa dalam belajar, memperbaiki
hasil kerja kelompok dan untuk meningkatkan tingkat kelulusan klasikal.
Siklus II Pertemuan I dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi pada kegiatan pembelajaran
siklus I pertemuan II, dengan tujuan untuk memperbaiki keaktifan siswa dalam belajar,
memperbaiki hasil kerja kelompok dan untuk meningkatkan tingkat kelulusan klasikal.
Langkah yang dilakukan adalah (1) Menyusun RPP perbaikan pada KI.3, KD 3.14 dengan
materi Kombinasi, menyiapkan model pembelajaran Discovery Learning dengan pemberian
poin, menyiapkan lembar observasi dan menyusun soal postes dalam bentuk soal pilihan
ganda. (2)Tahap pelaksanaan tindakan dan observasi dilaksanakan pada tanggal 26 Februari
2015 jam ke-3 sampai dengan jam ke-6. Dan sebagai observer bapak Amaludin dan ibu
Nuril Hayati. Sebelum 20 menit KBM berakhir dilakukan postes dengan soal yang telah
dipersiapkan. Setelah kegiatan KBM, guru (peneliti) dan guru observer melakukan diskusi
tentang jalannya KBM siklus II pertemuan I sebagai masukan bahan refleksi bagi peneliti.
Tahap Refleksi, berdasarkan catatan hasil observasi dan hasil diskusi dengan observer pada
pertemuan I Siklus II diperoleh data Nilai rata-rata keaktifan siswa sebesar 72,31% masuk
dalam katagori cukup baik/cukup aktiv. Pada pengamatan rubbrik penilaian hasil kerja
kelompok diperoleh persentase keaktifan kelompok sebesar 72,00% dalam katagori baik/aktif,
dan dari hasil postes diperoleh 19 siswa yang lulus dengan tingkat kelulusan kalsikal 73,08%.
Berdasarkan hasil refleksi tersebut, pembelajaran pada siklus II pertemuan I sudah Nampak
adanya perbaikan tetapi pada tingkat kelulusan klasikal masih kurang dari 80%, oleh karena
itu dilakukan penelitian tindakan perbaikan kembali di kegiatan pembelajaran Siklus II pada
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pertemuan II dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kelulusan klasikal menjadi lebih dari
atau sama dengan 80%.
Siklus II Pertemuan II, dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kelulusan
klasikal. Langkah-langkah yang di lakukan pada siklus II pertemuan II adalah : (1)Menyusun
RPP Perbaikan pada KI.3, KD3.14 dengan materi Binomial Newton, menyiapkan model
pembelajaran Discovery Learning engan pemberian poin, menyiapkan lembar observasi dan
menyusun butir sial postes berbentuk pilihan ganda. (2) Tahap pelaksanaan tindakan dan
observasi Siklus II pertemuan II dilaksanakan pada hari kamis tanggal 5 Maret 2015 pada
jam ke-3 sampai dengan jam ke-6. Selama tindakan berlangsung, dua guru sebagai observer
yaitu bapak Amaludin dan ibu Nuril Hayatie membantu peneliti untuk mencatat dan merekam
segala aktivitas belajar siswa dalam lembar observasi yang telah dipersiapkan.Kemudian 20
menit sebelum KBM berakhir dilakukan kegiatan postes dengan soal berbentuk pilihan ganda.
Setelah kegiatan berakhir, maka guru ( peneliti ) dan guru observer melakukan diskusi tentag
jalannya KBM pertemuan II pada siklus II sebagai bahan refleksi bagi peneliti.(3) Tahap
refleksi, Berdasarkan data hasil observasi yang telah dicatat oleh teman sejawat maka didapat
pada hasil pengamatan aktivitas siswa dalam belajar pada siklus I pertemuan I diperoleh data
keaktifan siswa dengan Nilai Rata-Rata Keaktifan Siswa sebesar 79,23% dengan katagori Baik/
Aktif, pada pengamatan rubrik penilaan hasil Kerja Kelompok siswa, persentase keaktifan
Kelompok 82,00% pada katagori Baik/Aktiv, dan pada pengamatan hasil postes didapat 22
siswa yang lulus dengan tingkat kelulusan klasikal sebesar 84,62%. Berdasarkan hasil refleksi
setelah melaksanak kegiatan pembelajaran II pada siklus II, sudah Nampak perbaikan pada
Keaktifan siswa yang dalam katagori baik/aktif, Penilaan hasil Kerja Kelompok siswa pada
katagori baik/aktif, dan tingkat kelulusan klasikal telah terpenuhi yaitu lebih dari atau sama
dengan 80%,
Berdasarkan penilaian dari ke tiga aspek di atas, bahwa hasil penelitian tidakan kelas telah
memenuhi apa yang diinginkan oleh guru (peneliti) yaitu telah terjadinya peningkatan aktivitas
dan hasil belajar matematika maka kegiatan penelitian tindakan kelas penggunaan metode
Discovery Learning dengan pemberian poin di kelas XI MIPA 2 SMA Negri 1 Talangpadang
Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 tidak dilanjutkan ke siklus yang ke tiga.

7. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dari hasil Penelitian Tindakan Kelas menggunaka Metode Discovery Learning
dengan pemberian Poin pada siswa kelas XI MIPA 2 SMA Negri 1 Talangpadang semester
Genap Tahu Pelajaran 2014/2015 diperoleh hasil : (1) keaktifan siswa pada aspek jujur, tangguh
dan disiplin meningkat dari katagori Kurang aktif pada siklus I menjadi aktif pada akhir siklus
II,(2) hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari tingkat kelulusan klasikal 53,84%,
pada akhir siklus I menjadi 84,62% pada akhir siklus II
Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:
(1) Dalam kegiatan pembelajaran Pelajaran Matematika, guru dapat menggunakan Model
Pembelajaran Discovery Learning dengan pemberian Poin, sebab dapat meningkatkan keaktifan
dan hasil belajar siswa dalam belajar matematika.(2) agar pembelajaran dengan Discovery
Learning dengan pemberian Poin dapat berjalan dengan baik, guru harus menjelaskan terlebih
dahulu tahapan-tahapan yang harus diketahui oleh siswa.(3) Guru harus dapat meningkatkan
ketrampilan dan selalu mengembangkan pengetahuannya tentang Model pembelajaran yang
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efektif, sehingga dapat dengan tepat menerapkan model yang sesuai dengan materi yang akan
dipelajari siswa di kelas.
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OPTIMALISASI SUPERVISI AKADEMIK
UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU
DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN DI SMP NEGERI 3 PRINGSEWU
LAMPUNG
Suprapto, M.Pd.
SMPN 3 Pringsewu, Kab.Pringsewu – Lampung, s2suprapto@gmail.com
Abstrak. Keberhasilan suatu pembelajaran bergantung kepada proses yang terjadi selama
kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran akan berjalan terarah dan
efektif apabila guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan baik
sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah. Dari hasil penilaian terhadap dokumen RPP
dan hasil wawancara ditemukan fakta kemampuan guru dalam menyusun RPP masih
rendah. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam
menyusun RPP. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah yang bertujuan untuk
mengetahui peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP melalui optimalisasi
supervisi akademik. Tindakan dilaksanakan dalam 3 siklus, masing-masing siklus terdiri
dari 3 pertemuan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi.
Instrumen yang dipergunakan mengadopsi Instrumen Penilaian Kemampuan Guru (IPKG)
dalam menyusun RPP, Pedoman Wawancara, dan Lembar Observasi Pembelajaran. Hasil
penilaian dokumen RPP sebelum pelaksanaan tindakan, diperoleh persentase rata-rata
kemampuan guru dalam menyusun RPP adalah 56,41%. Setelah pelaksanaan tindakan,
rata-rata kemampuan guru dalam menyusun RPP pada Siklus I adalah 69,50%; Siklus II
79,86%; dan pada Siklus III adalah 87,77%. Pada siklus I, peningkatan kemampuan guru
dalam menyusun RPP sebesar 13,09%. Selanjutnya, pada siklus II terjadi peningkatan
sebesar 10,36% dan pada siklus III diperoleh peningkatan sebesar 7,91%. Simpulan
dari hasil penelitian ini adalah optimalisasi supervisi akademik dapat meningkatkan
kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.
Kata Kunci. Supervisi Akademik, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Abstract. The success of a learning process is depends on the processes of learning
activities take place. Learning activities will run targeted and effective when the teachers
can prepare a good lesson plan (RPP) based on the school and students condition. The
results of an assessment of the RPP documents and interviews found that the ability of
teachers to prepare lesson plans are still low. Therefore, need efforts to increase teachers
ability to prepare lesson plans. This study is an action research school that aimed to
improve the competence of teachers in preparing lessons plan by optimalization academic
supervision. Action carried out in three cycles, each cycle consists of three meetings. The
data obtained by analyzing the RPP, interviews and observations. The instruments used
assessment instrument from the ability of teachers in preparing lessons plans, guidelines
for interviews, and the learning observation sheets. The RPP document assessment
results before the implementation of the measures, the average percentage of the teachers
ability in preparing lesson plans is 56.41%. After the implementation of the measures, the
average ability of teachers to prepare lesson plans in the first cycle was 69.50%; second
cycle was 79.86%; and in the third cycle was 87.77%. In the first cycle, ability of teachers
to prepare lesson plans is increasing in 13.09%; and in the second cycle has increased in
10.36%, and the third cycle obtained an increase,that is 7.91%. The Conclusion of this
study is the optimization of academic supervision to improve the ability of teachers in
preparing lesson plan.
Keywords.Academic Supervision, Lesson Plan
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1.

Pendahuluan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan seorang kepala sekolah yang
profesional dan mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik. Seorang kepala sekolah juga
harus menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah. Sebagai seorang supervisor, kepala sekolah
memiliki kewajiban melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik diperlukan dalam
upaya membantu guru memperbaiki kualitas pembelajaran. Guru sebagai agen pembelajaran
memiliki posisi yang amat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas guru dan
kualitas kegiatan pembelajaran yang efisien dan efektif. Keberhasilan suatu pembelajaran
bergantung kepada proses yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Agar proses
pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan, tentunya dibutuhkan strategi yang
disebut dengan strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran terkandung tiga hal pokok
yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran berfungsi untuk
memberikan arah pelaksanaan pembelajaran sehingga menjadi terarah, efisien dan efektif.
Agar proses pembelajaran dapat berlangsung efektif, guru berkewajiban untuk menyusun
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru
diharuskan melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran yang dituangkan dalam RPP.
Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka
untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus agar kegiatan pembelajaran
menjadi terarah dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Kegiatan pembelajaran akan
berjalan dengan baik, terarah, dan dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan apabila guru
mampu menyusun RPP dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik sesuai dengan
kondisi siswa dan sekolah. Salah satu komponen penting yang termuat dalam RPP adalah
indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan dari KD.
Seorang guru harus dapat mengembangkan indikator pencapaian kompetensi.
Dari hasil penilaian terhadap dokumen RPP, wawancara, dan observasi awal terhadap guru
ditemukan fakta bahwa kemampuan guru dalam menyusun RPP masih rendah khususnya
pada penyusunan komponen indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, dan
penilaian. Sementara itu program supervisi akademik yang pernah dilaksanakan sebelumnya
belum memberikan hasil yang maksimal bagi guru dalam meningkatkan profesionalismenya
khususnya dalam menyusun RPP. Di lain pihak, sebagian besar guru belum dapat menyusun
sendiri RPP yang akan digunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, kepala sekolah perlu mengoptimalkan pelaksanaan program supervisi
akademik untuk membantu guru dalam menyusun RPP.
Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah: Apakah optimalisasi supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru dalam
menyusun RPP?. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kepala sekolah mengoptimalkan
pelaksanaan program supervisi akademik yang bertujuan untuk membantu guru dalam
memperbaiki kualitas pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun
RPP.

2. Kajian Teori
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2.1 Supervisi Akademik
Istilah supervisi diambil dalam perkataan bahasa Inggris „supervision‰ artinya pengawasan
di bidang pendidikan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Untuk melakukan
supervisi diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan
peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahaminya dan tidak hanya
sekedar menggunakan penglihatan mata biasa.
Depdiknas (1994) merumuskan supervisi sebagai „Pembinaan yang diberikan kepada seluruh
staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi
belajar mengajar yang lebih baik„. Kimball Wiles (Nokasari,2013) mendefinisikan supervisi
akademik sebagai „Supervision is assistance in the devolepment of a better teaching learning
situation‰. Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih
baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi
belajar mengajar (goal, material, technique, method, teacher, student, and envirovment).
Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan
supervisi.
Supervisi adalah serangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru dalam bentuk layanan
profesional yang diberikan oleh supervisor guna meningkatkan mutu proses dan hasil
belajar mengajar. Dengan kata lain supervisi adalah suatu upaya pembinaan yang diberikan
kepada guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan profesionalnya khususnya
dalam mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Dengan demikian, supervisi akademik bukanlah menilai kinerja guru dalam
mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan
profesionalismenya. Meskipun demikian, supervisi akademik tidak dapat terlepas dari
penilaian unjuk kerja guru dalam mengelola pembelajaran.
Supervisi akademik memiliki tujuan sebagai berikut: (1) membantu guru mengembangkan
profesionalismenya, (2) membantu guru menumbuhkan motivasi, (3) melaksanakan
pengawasan kualitas. Supervisi akademik merupakan salah satu fungsi mendasar (essential
function) dalam keseluruhan program sekolah. Hasil supervisi akademik berfungsi sebagai
sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru (Kemendikbud,2012)
Abusmar, Harun, dan Usman (2013) menyebutkan bahwa pada pelaksanaan kegiatan supervisi
akademik para guru tidak dianggap sebagai pelaksana pasif, melainkan para guru diperlakukan
sebagai partner atau mitra kerja yang memiliki ide-ide, pendapat, dan pengalaman yang perlu
didengar dan dihargai serta diikutsertakan di dalam usaha-usaha perbaikan pendidikan dan
pengajaran.
Dalam melaksanakan program supervisi akademik, kepala sekolah hendaknya berpedoman
pada prinsip-prinsip supervisi akademik yaitu : (1) Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai
kondisi sekolah; (2) Sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi
yang matang dan tujuan pembelajaran; (3) Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek
instrumen; (4) Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya; (5) Antisipatif, artinya
mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi; (6) Konstruktif, artinya
mengembangkan kreatifitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran; (7)
Kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan
pembelajaran; (8) Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh
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dalam mengembangkan pembelajaran; (9) Demokratis, artinya supervisor tidak boleh
mendominasi pelaksanaan supervisi akademik; (10) Aktif, artinya guru dan supervisor harus
aktif berpartisipasi; (11) Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang
harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor;
(12) Berkesinambungan,
artinya supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah; (13)
Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan; (14) Komprehensif, artinya memenuhi
tujuan supervisi akademik di atas.(Kemendikbud,2012)
Supervisi akademik dapat dikelompokkan dalam dua model, yaitu model supervisi tradisional
dan model supervisi kontemporer. Supervisi akademik model kontemporer dilaksanakan
dengan pendekatan klinis, sehingga disebut juga supervisi klinis. Supervisi klinis bagi guru
muncul ketika guru tidak harus disupervisi atas keinginan kepala sekolah melainkan karena
kesadaran guru yang datang ke supervisor untuk minta bantuan mengatasai masalahnya.
Menurut Sergiovanni (1987) ada dua tujuan supervisi klinis yakni pengembangan profesional
& motivasi kerja guru; dan memperbaiki proses pembelajaran yang kurang efektif. Sullivan &
Glanz (2005) mengungkapkan bahwa supervisi klinis adalah pembinaan kinerja guru dalam
mengelola proses pembelajaran.
Kepala sekolah diharapkan dapat melaksanakan supervisi akademik dengan efektif. Untuk
melaksanakannya secara efektif, diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal dan
teknikal. Oleh sebab itu, setiap kepala sekolah harus memiliki keterampilan teknikal berupa
kemampuan menerapkan teknik-teknik supervisi akademik yang tepat.
Teknik
Supervisi Akademik
Supervisi Individual

1.
2.
3.
4.

Kunjungan Kelas
Kunjungan Observasi
Pertemuan Individual
Kunjungan Antar Kelas

Supervisi Kelompok

1. Pertemuan/Rapat
2. Diskusi Kelompok
3. Mengadakan Pelatihan

Gambar 1. Teknik supervisi akademik
Menurut Gwynn (1961) teknik supervisi akademik meliputi dua macam, yaitu: individual
dan kelompok. Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi perorangan terhadap
guru. Supervisor hanya berhadapan dengan seorang guru sehingga dari hasil supervisi ini
akan diketahui kualitas pembelajarannya. Sedangkan teknik supervisi kelompok adalah cara
melaksanakan program supervisi yang ditujukan kepada dua orang guru atau lebih. Supervisi
ini dilakukan kepada kelompok guru yang memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahankelemahan yang sama.
Pelaksanaan supervisi akademik perlu dioptimalkan dan dilaksanakan secara teratur dan
berkelanjutan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Optimalisasi supervisi akademik
dilakukan pada kegiatan memberikan bimbingan yang intensif kepada guru dalam
mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, serta pengembangan kreatifitas dan
inovasi guru dalam proses pembelajaran.
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2.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru harus dikelola dan direncanakan dengan
baik. Proses pembelajaran merupakan upaya guru dalam mencapai kompetensi siswa. Karena
merupakan suatu upaya, maka proses pembelajaran harus direncanakan dengan baik agar
tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Perencanaan pembelajaran mutlak diperlukan agar
kegiatan pembelajaran dapat berjalan terarah, efektif, efisien, dan menyenangkan.
Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa,
menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang
diharapkan. Pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk perencanaan pembelajaran. Setiap
perencanaan selalu berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi mengenai apa yang diperlukan
dan apa yang akan dilakukan. Demikian halnya, perencanaan pembelajaran memperkirakan
atau memproyeksikan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan
kegiatan pembelajaran.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan instrumen perencanaan pembelajaran
yang dibuat untuk memandu guru dalam mengajar sehingga kegiatan pembelajaran menjadi
terarah dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan melihat pentingnya
fungsi RPP ini, seorang guru berkewajiban untuk menyusun RPP sebelum melaksanakan
pembelajaran.
RPP merupakan penjabaran dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik
dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). RPP disusun untuk setiap KD yang dapat
dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud Nomor 103
Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun
RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan
ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,
dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam permendikbud tersebut juga
disebutkan bahwa prinsip-prinsip penyusunan RPP meliputi: (1) setiap RPP harus secara utuh
memuat kompetensi dasar sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan; (2) satu
RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih; (3) memperhatikan perbedaan
individu peserta didik; (4) berpusat pada peserta didik; (5) berbasis konteks; (6) berorientasi
kekinian; (7) mengembangkan kemandirian belajar; (8) memberikan umpan balik dan
tindak lanjut pembelajaran; (9) memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi
dan/atau antar muatan; (10) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun
komponen-komponen yang termuat dalam RPP yaitu: identitas mata pelajaran, alokasi waktu,
kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, penilaian, pembelajaran remedial dan pengayaan, media/alat, bahan,
dan sumber belajar.

3. Metode Penelitian
3.1 Setting Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah (School Action Research) yang bertujuan
untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP. Penelitian dilaksanakan di SMP
Negeri 3 Pringsewu yang beralamat di Jalan A.Yani No.996 Pringsewu, Kabupaten Pringsewu,
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Provinsi Lampung. Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan selama 2 bulan mulai tanggal
12 Januari 2015 sampai dengan 7 Maret 2015. Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap
siklus terdiri dari tahapan-tahapan: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam
pelaksanaannya masing-masing siklus terdiri dari 3 kali pertemuan.
Pada siklus I, kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan adalah menyusun program
supervisi akademik, menyusun jadwal pelaksanaan, dan menyiapkan instrumen-instrumen
yang diperlukan. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah melakukan kegiatan
penilaian terhadap dokumen RPP yang telah dibuat oleh guru dilanjutkan dengan kegiatan
observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tahap observasi ini penting dilakukan untuk
mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran
yang tercantum dalam RPP. Pada tahap refleksi, kepala sekolah dan guru menganalisis dan
mengevaluasi kelebihan dan kekurangan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I.
Pada siklus II, kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan adalah mengkaji ulang
hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I serta menyusun rencana tindak lanjut perbaikan
dokumen RPP dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, menyusun jadwal pelaksanaan
observasi kegiatan pembelajaran, serta menyiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan.
Pada tahap pelaksanaan siklus II, kepala sekolah melakukan kegiatan penilaian terhadap
dokumen RPP yang telah direvisi oleh guru dilanjutkan dengan kegiatan observasi pelaksanaan
kegiatan pembelajaran. Tahap observasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan
kegiatan pembelajaran dengan skenario pembelajaran yang tercantum dalam RPP. Selanjutnya
pada tahap refleksi, kepala sekolah dan guru menganalisis dan mengevaluasi kelebihan dan
kekurangan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus II. Pelaksanaan supervisi akademik pada
siklus III pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan pada siklus II, hanya saja pada tahap
refleksi setelah kepala sekolah dan guru menganalisis dan mengevaluasi kelebihan dan
kekurangan hasil pelaksanaan tindakan pada siklis III dilanjutkan dengan penyusunan laporan
pelaksanaan supervisi akademik.

3.2 Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian tindakan sekolah ini adalah guru mata pelajaran pada SMP Negeri 3
Pringsewu yang dipilih secara proporsional dan kemampuannya dalam menyusun RPP masih
dalam kategori „Cukup‰. Para guru yang menjadi subyek penelitian ini mempunyai keinginan
untuk meningkatkan kompetensinya dalam menyusun RPP dan meningkatkan kualitas
pembelajarannya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi.
Studi dokumentasi dilakukan untuk menilai dokumen RPP meliputi komponen-komponen:
identitas mata pelajaran; alokasi waktu; kompetensi inti; kompetensi dasar; indikator
pencapaian kompetensi; materi pembelajaran; kegiatan pembelajaran; penilaian; pembelajaran
remedial dan pengayaan; media/alat, bahan, dan sumber belajar. Instrumen penelitian yang
dipergunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari Instrumen Penilaian Kemampuan Guru
(IPKG) dalam menyusun RPP, Pedoman Wawancara, dan Lembar Observasi Pembelajaran.
Pedoman wawancara dipergunakan sebagai acuan dan arah dalam melaksanakan kegiatan
wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendalami kesulitan-kesulitan yang dialami guru
dalam menyusun RPP dan diskusi hasil pengamatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
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Sedangkan lembar observasi pembelajaran dipergunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan
pembelajaran.

3.4 Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan cara: memberikan skor terhadap komponen-komponen RPP
yang dibuat guru; menentukan persentase nilai akhir; dilanjutkan dengan menentukan kategori
kemampuan guru dalam menyusun RPP berdasarkan perolehan persentase nilai akhir, seperti
nampak pada tabel berikut :
Tabel 1. Kategori kemampuan guru dalam menyusun RPP
Persentase Nilai Akhir

Kategori

86% – 100%
70% – 85%
55% – 69%
< 55%

Amat Baik
Baik
Cukup
Kurang

4. Hasil dan Pembahasan
Kemampuan guru dalam menyusun RPP diukur dengan melakukan penilaian terhadap RPP
yang disusun oleh guru. Penilaian RPP menggunakan instrumen penilaian kemampuan guru
dalam menyusun RPP. Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan observasi
dan pengumpulan data kondisi awal kemampuan guru dalam menyusun RPP.
Tabel 2. Data awal kemampuan guru dalam menyusun RPP
Kriteria
Amat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Nilai Akhir
86% – 100%
70% – 85%
55% – 69%
< 55%
Jumlah

Jumlah
5
15
18
0
38

Dari hasil observasi dan pengumpulan data kondisi awal, kemampuan guru dalam menyusun
RPP diketahui 5 orang guru telah dapat menyusun RPP dengan kategori „Amat Baik‰, 15
orang guru telah menyusun RPP dengan kategori „Baik‰ dan 18 orang guru menyusun
RPP dengan kategori „Cukup‰, dan tidak ada guru yang menyusun RPP dengan kategori
„Kurang‰. Kelemahan 18 orang guru dengan kategori „Cukup‰ tersebut umumnya terdapat
pada komponen: indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, dan penilaian.
Perbaikan/bimbingan difokuskan terhadap guru yang memiliki kemampuan menyusun RPP
dengan kriteria „Cukup‰, dan disinyalir pelaksanaan pembelajarannya pun belum baik,
sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa.
Hasil penilaian terhadap kemampuan guru dalam menyusun RPP sebelum diberikan perlakuan/
tindakan diperoleh data: persentase rata-rata kemampuan guru dalam menyusun RPP adalah
56,41% dengan kriteria „Cukup‰. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, kepala sekolah
melaksanakan supervisi akademik yang dilaksanakan dalam 3 siklus, dan masing-masing
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siklus terdiri dari 3 pertemuan.

Gambar 2. Kepala sekolah sedang memberikan bimbingan kepada guru
Hasil pelaksanaan tindakan mulai dari siklus I, siklus II, hingga siklus III diperoleh peningkatan
kemampuan guru dalam menyusun RPP yang signifikan. Pada pertemuan pertama siklus I,
rata-rata kemampuan guru dalam menyusun RPP mencapai 65,87% berarti telah mengalami
peningkatan sebesar 9,46% bila dibandingkan pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan
yang hanya mencapai rata-rata 56,41%. Selanjutnya, pada pertemuan kedua siklus I, kemampuan
guru meningkat dengan rata-rata 69,71% yang berarti telah mengalami peningkatan sebesar
3,84% dan pada pertemuan ketiga atau pada akhir siklus I kemampuan guru mengalami
peningkatan hingga mencapai rata-rata 72,92% atau dapat pula dikatakan bahwa telah terjadi
peningkatan sebesar 3,21% bila dibandingkan pada pertemuan kedua. Rata-rata kemampuan
guru dalam menyusun RPP dalam tiga pertemuan pada siklus I adalah 69,50%.

Gambar 3. Peningkatan kemampuan guru dalam menyusun RPP
Selanjutnya, pada pertemuan pertama siklus II kemampuan guru dalam menyusun RPP telah
meningkat mencapai rata-rata 76,92% berarti telah mengalami peningkatan sebesar 4,00% bila
dibandingkan hasil pada akhir siklus I. Pada pertemuan kedua kemampuan guru meningkat
hingga mencapai 79,97% yang berarti telah mengalami peningkatan sebesar 3,05% dan pada
pertemuan ketiga atau pada akhir siklus II kemampuan guru mengalami peningkatan hingga
mencapai 82,69% atau dapat pula dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 2,72%
bila dibandingkan pada pertemuan kedua. Rata-rata kemampuan guru dalam menyusun RPP
pada siklus II adalah 79,86%.
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Pada pertemuan pertama siklus III kemampuan guru dalam menyusun RPP telah meningkat
hingga mencapai 85,26% yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2,57% bila dibandingkan
dengan hasil pada pertemuan ketiga siklus II. Selanjutnya, pada pertemuan kedua kemampuan
guru meningkat kembali hingga mencapai 87,34% atau telah mengalami peningkatan sebesar
2,08% bila dibandingkan hasil pada pertemuan pertama, dan pada pertemuan ketiga atau pada
akhir siklus III kemampuan guru meningkat lagi mencapai 90,71% atau dapat pula dikatakan
bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 3,37%. Rata-rata kemampuan guru dalam menyusun
RPP pada siklus III adalah 87,77%.
Rata-rata nilai kemampuan guru dalam menyusun RPP sebelum tindakan adalah 56,41%
dengan kategori „Cukup‰ dan pada siklus I adalah 69,50% dengan kategori „Baik‰, siklus II
adalah 79,86% dengan kategori „Baik‰, dan pada siklus III adalah 87,77% dengan kategori
„Amat Baik‰.

Gambar 4. Peningkatan kemampuan guru tiap siklus
Pada siklus I, dari tiga kali pertemuan didapatkan hasil yang memuaskan berupa peningkatan
kemampuan guru dalam menyusun RPP. Hal ini ditunjukkan pada hasil yang diperoleh yaitu
69,50% berarti telah mengalami peningkatan sebesar 13,09% dibandingkan pada kondisi awal
sebelum diberikan tindakan yang hanya mencapai 56,41%.
Begitu pula pada siklus II, dari tiga kali pertemuan didapatkan hasil yang memuaskan berupa
peningkatan kemampuan guru dalam menyusun RPP. Hal ini ditunjukkan pada hasil yang
didapatkan yaitu 79,86% berarti telah mengalami peningkatan sebesar 10,36% dibandingkan
pada siklus I yang hanya mencapai 69,50%.
Pada siklus III, setelah pelaksanaan selama tiga kali pertemuan diperoleh hasil yang meningkat
hingga mencapai 87,77% berarti telah mengalami peningkatan sebesar 7,91% dibandingkan
pada siklus II yang hanya mencapai 79,86%. Hasil pelaksanaan tindakan yang diberikan
kepada guru dengan kategori ‰Cukup‰ telah mendapatkan hasil yang memuaskan hingga
mencapai kategori ‰Baik‰. Dari hasil ini, kepala sekolah menilai bahwa hasil tindakan telah
optimal dalam upaya meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP).

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa optimalisasi supervisi
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akademik dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP di SMP Negeri
3 Pringsewu Lampung. Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :(1) kepala
sekolah hendaknya mencantumkan program supervisi dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT);
(2) program supervisi akademik harus disosialisasikan kepada guru; (3) perlunya persiapan
yang matang sebelum pelaksanaan supervisi akademik; (4) supervisi akademik hendaknya
dilaksanakan secara intensif dan terprogram
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UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM
MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS
MS. POWERPOINT MELALUI IN HOUSE TRAINING
DAN TUTOR SEBAYA
1))

Sutikno1)
SD N Karangmlati 2, Jl. Raya Demak-Bonang Km. 1,5 Karangmlati, Demak; tiknosunni71@
gmail,com

Abstrak. Rumusan masalah penelitian ini adalah: a) bagaimana kompetensi guru dalam
menggunakan media berbasis Ms. PowerPoint untuk pembelajaran dan b) bagaimana
pelaksanaan in House Training dan Tutor Sebaya dalam meningkatkan kompetensi guru
dalam penggunaan media Ms. Power Point di SDN Karangmlati 2. Penelitian dilaksanakan
dalam 2 siklus dengan pola 2 pertemuan per siklus. Hasil penelitian membuktikan bahwa
pelaksanakan in House Training yang dipadukan dengan tutor sebaya dapat meningkatkan
kompetensi guru secara signifikan dalam melaksanakan pembelajaran dengan media
pembelajaran berbasis Ms. PowerPoint. Kemampuan guru dalam menyusun media dari
rata-rata 51,02% pada siklus I menjadi rata-rata 79,59% pada siklus II, sedangkan pada
penggunaan media, dari rata-rata kemampuan 66,33% pada siklus I menjadi rata-rata
84,69% pada siklus II. Kemampuan menyusun media berbasis Ms. PowerPoint dapat
menambah perbendaharaan media pembelajaran yang digunakan guru, sehingga proses
belajar mengajar siswa diharapkan dapat terlaksana dengan interaktif dan mengurangi
unsur-unsur verbalisme.
Kata Kunci. Kompetensi Guru, Media Pembelajaran, Ms. PowerPoint, In House
Training, Tutor Sebaya,

1. Pendahuluan
Penggunaan laptop sebagai media pembelajaran dengan program presentasi Ms. PowerPoint
yang menjadi bagian dari program Microsoft Office sudah biasa di kalangan pendidik. Semua
guru di SDN Karangmlati 2 sudah memiliki laptop dengan kemampuan mengoperasikan
program-program Ms. Office atau keperluan standar administrasi. Namun, dari hasil supervisi
terhadap 6 guru kelas dan 1 guru mata pelajaran, menunjukkan bahwa baru 1 guru (14,29%)
yang menggunakan media presentasi dalam pembelajaran di kelasnya. Hasil wawancara
setelah supervisi diperoleh jawaban bahwa sebagian besar belum mampu membuat media
pembelajaran dengan Ms. PowerPoint.
Sebagai guru profesional, guru harus mampu menggunakan media berbasis komputer, terutama
Ms. PowerPoint dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, peneliti berupaya meningkatkan
kemampuan guru dalam menggunakan media Ms. PowerPoint untuk pembelajaran, sehingga
kualitas pembelajaran lebih meningkat, ditandai dengan siswa merasa lebih senang dalam
belajar.
Peningkatan kompetensi guru-guru SDN Karangmlati 2 diupayakan dengan menggunakan
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model In House Training. In House Training dipilih karena pematerinya berasal dari satu
sekolah, yakni peneliti sendiri dan dapat kegiatan ini dapat melibatkan seluruh guru yang ada
di SDN Karangmlati 2.
Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

Bagaimana kompetensi guru SDN Karangmlati 2 dalam penggunaan media berbasis Ms.
PowerPoint untuk pembelajaran.

b. Bagaimana pelaksanaan In House Training dan tutor sebaya dapat meningkatkan
kompetensi guru dalam penggunaan media Ms. PowerPoint di SDN Karangmlati 2.
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:
a.

Mendeskripsikan kompetensi guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis Ms.
PowerPoint.

b. Mendeskripsikan pelaksanaan In House Training dan Tutor Sebaya dalam meningkatkan
kompetensi guru dalam penggunaan media Ms. Powerpoint di SDN Karangmlati 2.

2. Landasan Teori, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis Tindakan
2.1 Kompetensi Guru
Rychen dan Salganik (2003: 43-46), mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan untuk
berhasil dalam menghadapi tuntutan yang kompleks dalam konteks khusus melalui pengerahan
persyaratan psikososial, yang meliputi aspek kognitif dan nonkognitif. Sedangkan Mc.
Ashan dalam Mulyasa (2004: 38) mengemukakan bahwa, kompetensi adalah pengetahuan,
keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari
dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik
dengan sebaik baiknya.
Broke dan Stone dalam Usman (2007: 14) menyatakan bahwa kompetensi merupakan
gambaran hakekat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti, yang mengartikan
bahwa kompetensi merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibankewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Sedangkan menurut Barlow dalam Syah (2008
: 229), kompetensi guru ialah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibankewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan
kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Menurut Undang-undang Nomor
14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1, disebutkan bahwa kompetensi guru
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Guru, mengamanatkan guru untuk: memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk kepentingan pembelajaran yang diampu dan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk mengembangkan diri.
Penelitian ini memfokuskan kompetensi guru dalam penggunaan media presentasi untuk
pembelajaran, yaitu kemampuan guru dalam menyusun dan menggunakan media pembelajaran
Ms. PowerPoint untuk proses belajar mengajar pada kelas yang diampunya.
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2.2 Media Pembelajaran Ms. PowerPoint
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau
pengantar. Miarso dalam Susilana dan Riyana (2009: 6) berpendapat bahwa media adalah
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang
pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Menurut Criticos yang dikutip
oleh Daryanto (2011: 4) media merupakan salah satu komponen komunikasi sebagai pembawa
pesan dari komunikator menuju komunikan.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media adalah segala
sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga
dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat bagi penerima pesan. Terkait dengan
pembelajaran, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan
dari pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan
perhatian anak didik untuk tercapainya tujuan pendidikan
Microsoft PowerPoint atau biasa ditulis Ms. PowerPoint adalah salah satu program aplikasi
Microsoft Office yang berguna untuk membuat presentasi dalam bentuk slide. Aplikasi
ini biasanya digunakan untuk keperluan presentasi, mengajar dan untuk membuat animasi
sederhana (Wirawan, 2014).
Hadirnya Ms. PowerPoint menggantikan cara presentasi kuno yang menggunakan transparasi
proyektor atau Over Head Projector (OHP). Dengan adanya Ms. PowerPoint, membuat
presentasi menjadi sangat mudah karena didukung dengan fitur -fitur yang canggih dan
menarik, serta menyediakan template untuk memperindah presentasi.

2.3 In House Training
In House Training (IHT) terdiri dari dua kata in house dan training, dalam kamus InggrisIndonesia (Echols dan Hassan: 2005), in house artinya di dalam rumah, sedangkan training
artinya latihan. Raymond A. Noe dkk. dalam „Human Resource Management‰(2008: 267)
training secara umum adalah mengacu pada upaya yang direncanakan oleh perusahan untuk
memfasilitasi pembelajaran pada karyawan tentang kompetensi kerja terkait, kompetensi kerja
meliputi keterampilan pengetahuan atau perilaku yang penting untuk kinerja yang sukses.
Sementara training menurut Meldona (2009: 232) adalah proses sistematis pengubahan tingkah
laku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan-tujuan
organisasi. Hal senada dinyatakan Danim (2012: 94), bahwa In House Training merupakan
pelatihan yang dilaksanakan secara internal oleh kelompok kerja guru, sekolah, atau tempat
lain. Ketentuan peserta dalam In House Training minimal 4 orang dan maksimal 15 orang.
Berdasar uraian sebelumnya, maka In House Training merupakan program pelatihan yang
diselenggarakan di tempat sendiri, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru,
dalam menjalankan pekerjaannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. In
HouseTraining yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelatihan guru yang dilaksanakan
pihak sekolah, di mana pesertanya berasal dari satu sekolah, dengan materi pelatihan
penggunaan media pembelajaran berbasis Ms. PowerPoint.
Pelatihan memungkinkan karyawan menguasai keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan
berikutnya di jenjang organisasi yang lebih tinggi (Meldona, 2009: 234-236). Sedangkan
Moekijat dalam Kamil (2010: 11) menyatakan bahwa tujuan pelatihan dibagi menjadi tiga
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yaitu: meningkatkan dan mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan
dengan lebih cepat dan lebih efektif; meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan,
sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional; meningkatkan dan mengembangkan
sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan pimpinan.
Berdasar tujuan tersebut maka menurut peneliti kegiatan In House Training dapat meningkatkan
kompetensi, pengetahuan dan keterampilan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan
oleh organisasi di tempat guru tersebut bekerja, khususnya peningkatan kompetensi guru
dalam penggunaan media Ms. PowerPoint.

2.4 Tutor Sebaya
Anita Lie (2004: 7) menyatakan bahwa pengajaran oleh rekan sebaya (peer teaching) ternyata
lebih efektif daripada pengajaran oleh guru. Hal ini disebabkan latar belakang, pengalaman
para siswa mirip satu dengan lainnya dibanding dengan guru. Salah satu keuntungan tutor
sebaya menurut Aria Djalil (2009: 3.53), adalah tutor dapat mengimbaskan atau menularkan
kemampuan/keterampilan yang dimiliki tutor yang selama ini hanya digunakan untuk dirinya
sendiri. Tutor dapat berbagi ilmu yang dimiliki dengan temannya. Dengan demikian hubungan
antar teman sejawat dapat semakin dekat. Selain itu tutor sebaya dapat memupuk kerja sama
dan saling membantu.
Pembelajaran peer tutoring merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan kemampuan
mengajar teman sebaya (Silberman, 2009: 157). Tutor sebaya yang dilaksanakan bersama In
House Training dapat mempercepat peserta pelatihan memahami cara pembuatan media MS
PowerPoint dan meningkatkan keterampilan dalam menggunakannya.

2.5 Hipotesis Tindakan
Peneliti berasumsi pelaksanaan In House Training dan tutor sebaya dapat meningkatkan
kompetensi guru dalam menyusun media pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran
berbasis Ms. PowerPoint di SDN Karangmlati 2.

3. Metode Penelitian
Penelitian tindakan sekolah dilaksanakan di SDN Karangmlati 2 Demak. Subjek dalam
penelitian adalah guru kelas dan guru mata pelajaran sejumlah tujuh orang. Penelitian ini
dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2014-2015, dari bulan Februari – Maret 2015.
Variabel Penelitian Tindak Sekolah (PTS) dibedakan menjadi 2, yaitu: kompetensi guru dalam
pembelajaran berbasis multimedia khususnya penggunaan media berbasis Ms. PowerPoint
dan kegiatan In House Training serta Tutor Sebaya.
Penelitian ini melalui empat langkah pokok yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan
dan refleksi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
Instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi dan panduan wawancara, yang terdiri
atas: a) rubrik penilaian keterampilan guru mengoperasionalkan multimedia dalam kegiatan
In House Training; b) rubrik penilaian kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran
berbasis multimedia dan 3) pedoman wawancara (diskusi) untuk mengetahui kendala yang
ditemukan guru selama In House Training dalam meningkatkan kompetesi guru dalam
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melaksanakan pembelajaran.
Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan obeservasi dianalisis secara deskriptif. Data
yang terkumpul dicek untuk mengetahui keabsahannya. Teknik yang dilakukan dengan teknik
triangulasi, membandingkan data yang diperoleh dengan data lain, atau kriteria tertentu yang
telah baku. Data yang terkumpul dianalisis untuk mempermudah penafsiran.
Indikator keberhasilan, yaitu: 1) kompetensi para guru dalam menyusun media pembelajaran
berbasis Ms. PowerPoint minimal 75% dan 2) kompetensi guru dalam melaksanakan
pembelajaran berbasis media Ms. PowerPoint dalam pembelajaran minimal 75%.
Pelaksanaan siklus I In House Training meliputi: 1) narasumber memberikan materi pengenalan
dan pengoperasian Ms. PowerPoint berupa dasar-dasar penting membuat presentasi dari materi
belajar yang akan ditampilkan dalam media Ms. PowerPoint; 2) narasumber menjelaskan
beserta contoh, dan 3) peserta In House Training berlatih sesuai instruksi narasumber.
Langkah-langkah penelitian siklus II pada tahapan pelaksanaan antara lain: 1) narasumber mereview hasil pengamatan dari karya dan pelaksanaan pembelajaran oleh guru dengan media
berbasis Ms. PowerPoint; 2) pemberian materi penyisipan audio, video, shape dan SmartArt; 3)
penentuan tutor sebaya untuk peserta pelatihan yang lamban, dan 4) peserta In House Training
berlatih dengan bantuan tutor. Pada saat kegiatan pelaksanaan dilakukan pengamatan, yang
dilanjutkan refleksi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Kondisi Awal (Prasiklus)
Hasil supervisi akademik terhadap guru-guru SDN Karangmlati 2 Kecamatan Demak
menunjukkan, bahawa dari tujuh guru yang menjadi sasaran supervisi hanya dua guru yang
menggunakan media pembelajaran. Dari dua guru tersebut hanya satu guru atau 14,29% yang
menggunakan media Ms. PowerPoint. Media Ms. PowerPoint yang disajikan bentuknya masih
sederhana dengan komposisi yang kurang seimbang antara teks dan gambar.

4.2 Hasil Penelitian Siklus I
Hasil rekapitulasi kompetensi guru dalam menyusun media Ms. PowerPoint melalui In House
Training pada siklus I diperoleh data: 1 guru belum mampu membuat media Ms. PowerPoint,
5 guru dalam kategori dasar, dan 1 guru kategori menengah. Pencapaian rata-rata responden
51,02%. Sedangkan rekapitulasi kompetensi guru melaksanakan pembelajaran berbasis media
Ms. PowerPoint pada siklus I diperoleh data: 4 guru pada kategori dasar dan 3 guru pada
kategori mahir. Pencapaian rata-rata responden 66,33%.
Hasil refleksi siklus I pelaksanaan In House Training dalam penggunaan media Ms. PowerPoint
untuk pembelajaran belum berhasil. Kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran
berbasis media Ms. PowerPoint tingkat mahir sudah ada 3 orang guru atau 42,86% dan
pencapaian rata-rata 66,33%.
Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan In House Training antara lain: 1) guru masih raguragu mengeksplorasi notebook-nya atau mencoba-coba dalam menyusun media pembelajaran
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berbasis Ms. PowerPoint; 2) suasana tampak tegang, karena sebagian peserta belum terbiasa
dengan fitur-fitur yang ada di Ms. PowerPoint; 3) pada tahap melaksanakan pembelajaran,
sebagian besar guru masih belum atau lupa menampilkan media Ms. PowerPoint dalam
kondisi fullscreen dan sebagian guru juga belum memiliki keberanian untuk mengoneksikan
notebook-nya dengan LCD Projector. Berdasarkan hasil refleksi, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan In House Training perlu dilanjutkan di siklus kedua dengan tambahan-tambahan
guna meningkatkan keberhasilan pelatihan.

4.3 Hasil Penelitian Siklus II
Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama dua kali pertemuan. Masing-masing pertemuan
100 menit, yakni tanggal 3 dan 5 Maret 2015. Waktu pelatihan dari pukul 12.20 – 14.00. Jeda
hari sebelum pelaksanaan penilaian digunakan untuk menyusun media pembelajaran berbasis
Ms. PowerPoint dengan bantuan teman sejawat atau tutor sebaya.
Di sela-sela waktu pelatihan, peneliti melakukan pengamatan saat penyusunan media
pembelajaran berbasis Ms. PowerPoint. Pengamatan juga dilaksanakan saat proses
pembelajaran, yakni dalam hal kemampuan guru menggunaan media Ms. PowerPoint untuk
pembelajaran di kelasnya.
Hasil pengamatan dan penilaian media berbasis Ms. PowerPoint yang disusun guru pada siklus
II diperoleh data sebanyak 2 guru (28,58%) memiliki kompetensi tingkat dasar dan 5 guru
(71,42%) tergolong dalam kompetensi kategori menengah. Persentase rata-rata pencapaian
kompetensi pada siklus II yaitu 79,59%. Sedangkan kompetensi guru melaksanakan
pembelajaran berbasis media Ms. PowerPoint pada Siklus II diperoleh data, bahwa ada 1
guru (14,29%) berada pada kategori dasar dan 6 guru (85,71%) berada pada kategori mahir.
Persentase rata-rata pencapaian kompetensi pada siklus II yaitu 84,69%. Hasil refleksi
pelaksanaan InHouse Training dan tutor sebaya dalam penggunaan media Ms. PowerPoint
untuk pembelajaran sudah berhasil.

4.4 Pembahasan
4.4.1 Kompetensi guru dalam menyusun media pembelajaran berbasis Ms.
PowerPoint
Pada kegiatan menyusun media berbasis Ms. PowerPoint, sebagian guru masih mengalami
kesulitan, karena belum terbiasa menggunakan komputer. Ketidakbiasaan ini lebih banyak
dijumpai pada guru senior, yakni para guru yang tinggal menunggu waktu pensiun kurang
lebih lima tahun. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian ada yang tidak mampu
bertahan lama menghadapi komputer. Bilamana terlalu lama memandangi layar komputer,
maka mata menjadi perih sehingga tidak bisa berkonsentrasi.
Penggunaan media adalah keharusan. Oleh karena itu guru seniorpun harus meningkatkan
kompetensinya walaupun membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan guru yang masih
muda. Tetapi kompetensi yang dipersyaratkan tidak memandang usia. Maka dengan dipaksa
keadaan, guru tetap berusaha menyusun media pembelajaran berbasis Ms. PowerPoint.
Kompetensi guru dalam menyusun media pembelajaran berbasis Ms. PowerPoint melalui
In House Training dan Tutor Sebaya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Semua
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guru sudah mampu menyusun media Ms. PowerPoint dengan kategori kompetensi dasar
dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa In House Training dapat meningkatkan kinerja
sumber daya manusia secara langsung, yakni meningkatkan dan mengembangkan keahlian,
sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif (Moekijat dalam
Kamil (2010: 11)).
Pengkategorian kompetensi menyusun media pembelajaran hanya sampai menengah,
dikarenakan waktu dan banyaknya materi Ms. PowerPoint. Jika Ms. PowerPoint dieksplorasi
maksimal, maka media Ms. PowerPoint bisa menjadi media interaktif, karena mampu
memberikan balikan kepada pengguna, dalam hal ini siswa dan guru.
Kompetensi menyusun media dipilah menjadi subkompetensi: a) membuka Ms. PowerPoint;
b) menambah slide; b) menginput materi pembelajaran dalam slide; c) memasukkan gambar ke
dalam slide; d) membuat animasi pada slide (urutan keluar teks atau gambar) dan e) menyusun
komposisi pada slide.
Subkompetensi yang belum dikuasai dengan baik oleh sebagian kecil guru adalah subkompetensi
membuat animasi teks atau gambar pada slide. Guru masih kesulitan mengatur urutan teks
dan gambar yang keluar. Selain itu, guru juga masih ada yang keliru dalam mengatur bagian
yang harus didahulukan dan bagian yang muncul kemudian. Namun dengan tutor sebaya,
guru yang sebelumnya pada siklus I masih ada kesulitan pada beberapa bagian tersebut, dapat
diselesaikan dengan cara mencontoh atau meminta penjelasan pada temannya yang sudah
berhasil mengerjakan. Dengan tutor sebaya beban penyaji atau narasumber juga berkurang.
Hasil wawancara dari guru sesudah siklus II menunjukkan, bahwa guru merasa tidak malu
untuk bertanya kepada temannya sendiri, selain itu guru juga dapat menyesuaikan ritmenya.
Sedangkan tutor dapat berbagi ilmu yang dimilikinya (Djalil, 2009: 5.53)
Bagi guru-guru yang belum terbiasa dengan tool Ms. PowerPoint, maka akan mengalami
kesulitan ketika menemukan tool yang benar dan sesuai penjelasan narasumber. Padahal
narasumber sudah menjelaskan sambil memberi contoh. Faktor penyebab kesulitan lainnya,
yaitu perbedaan generasi sistem operasi.
Pada saat menjelaskan atau memberikan contoh, narasumber menggunakan Ms. PowerPoint
2010. Bagi guru yang menggunakan Ms. PowerPoint 2007 dan 2010 tidak mengalami
kesulitan, tetapi bagi guru yang menggunakan Ms. PowerPoint 2013, ada beberapa perbedaan
penempatan fitur atau fasilitas di ribbon-nya.
Keberadaan tutor sebaya juga mampu mengeliminasi guru yang gagal menyusun media
pembelajaran berbasis Ms. PowerPoint, karena salah satu peserta yang tergolong „cepat‰ dapat
memandu dengan sistem operasi yang sama dalam sebuah kelompok lebih kecil. Kelompok ini
sangat efektif, karena satu tutor membimbing satu peserta. Kemampun membuat komposisi
yang seimbang antara teks dan gambar juga sudah baik. Grafik peningkatan kompetensi dalam
menyusun media pembelajaran berbasis Ms. PowerPoint dapat dilihat pada gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Grafik Kompetensi Menyusun Media Pembelajaran Berbasis Ms. PowerPoint
Prasiklus, Siklus I dan Siklus II

4.4.2 Kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis Ms.
PowerPoint
Subkomptensi penilaian kompetensi melaksanakan pembelajaran berbasis multimedia,
antara lain: a) menghidupkan proyektor; b) mengoneksikan komputer dengan
proyektor;c) membuka file presentasi; d) menampilkan presentasi fullscreen; e)
mengaktifkan siswa dan f) mematikan proyektor dengan aman. Kompetensi ini tidak
memerlukan keahlian terlalu tinggi. Jika guru mendapat bimbingan dan penjelasan
yang tepat maka guru akan meningkat kompetensinya. Kompetensi yang masih rendah
adalah bagaimana guru menggunakan media Ms. PowerPoint sambil mengaktifkan
siswa.
Media Ms. PowerPoint hanyalah sebatas media atau bahkan bisa dikatakan sebagai benda mati.
Jika dengan adanya media, siswa tidak aktif di kelas, maka proses belajar mengajar belum
berlangsung efektif. Hal ini menuntut kemampuan guru untuk mengaktifkan siswa dengan
melibatkan mereka dalam setiap proses atau tahapan pembelajaran. Media Ms. PowerPoint
dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan siswa, dengan cara mengatur tampilan slide dengan
urutan-urutan yang benar. Guru dapat mengajak siswa untuk mengemukakan ide-idenya
terlebih dahulu, kemudian guru melakukan konfirmasi dengan isi slide yang sesuai.
Kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis media Ms. PowerPoint
mengalami peningkatan yang sangat siginifikan. Guru yang berada pada kategori kompetensi
mahir sudah mencapai 6 orang guru (85,71%). Hal ini berarti sudah melampaui indikator
keberhasilan sebesar 75%. Grafik peningkatan kompetensi dari prasiklus, siklus I dan siklus II
dapat dilihat pada Gambar 1.2.
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Gambar 1.3 Grafik Kompetensi Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran Berbasis Media
Ms. PowerPoint Prasiklus, Siklus 1 dan Siklus 2
Peningkatan kompetensi dalam menyusun dan menggunakan media pembelajaran berbasis Ms.
PowerPoint melalui in House Training yang dipadu dengan tutor hasilnya cukup signifikan.
Keberadaan tutor sebaya memberikan sumbangan bagi keberhasilan peserta In House Training.
Hal ini sesuai dengan pendapat Ari Djalil (2009: 3.53) bahwa tutor sebaya dapat berbagi ilmu
yang dimiliki dengan temannya, hubungan antar teman sejawat dapat semakin dekat dan dapat
memupuk kerja sama serta saling membantu. Upaya meningkatkan kompetensi guru dalam
menggunakan media pembelajaran berbasis Ms. PowerPoint melalui In House Training dan
tutor sebaya telah berhasil.

5.

PENUTUP

5.1 Simpulan
Simpulan hasil penelitian ini adalah: 1) guru sudah memiliki kompetensi dalam menyusun
dan menggunakan media berbasis Ms. PowerPoint. Kompetensi guru dalam menyusun media
berbasis Ms. PowerPoint dari dasar sampai menengah, sedangkan dalam menggunakannya
dalam kegiatan belajar mengajar dari rentang rendah sampai mahir dan 2) pelaksanaan In
House Training dipadukan dengan tutor sebaya terbukti dapat meningkatkan kompetensi guru
secara signifikan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis media Ms. PowerPoint.

5.2 Rekomendasi
Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari penelitian tindakan sekolah ini, penulis
merekomendasikan: 1) bagi guru-guru sekolah dasar, tidak ada kata terlambat untuk belajar.
Kemampuan menyusun media berbasis Ms. PowerPoint akan menambah perbendaharaan
media pembelajaran yang digunakan guru sehingga proses belajar mengajar diharapkan dapat
terlaksana dengan interaktif (siswa aktif) dan mengurangi unsur-unsur verbalisme. Diharapkan
guru-guru bersedia mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kompetensi melalui
pendidikan dan pelatihan atau kursus-kursus; 2) kepada kepala sekolah/komite sekolah untuk
mengalokasikan anggaran dalam bidang peningkatan kompetensi guru; dan 3) kepada instansi
terkait dengan sekolah, mutu pendidikan akan meningkat jika mutu guru meningkat.

6.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis sampaikan kepada: 1) guru-guru SDN Karangmlati 2; 2) Ibu Muslihah,
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yang bersedia memberikan bimbingan; dan 3) keluarga penulis yang selalu memberikan
dukungan.
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MENINGKATKAN KETRAMPILAN OPERASI
PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN BILANGAN
BULAT MENGGUNAKAN MEDIA POSNEG KELAS VI
SDN PURWOASRI II BOJONEGORO
Totok Basuki
SDN Purwoasri II, Jl.Raya Balen-Sugihwaras Ds. Purwoasri, Bojonegoro, totokbasuki12@gmail.com

Abstrak. Media yang terbuat dari mika dua warna (merah untuk positif dan biru untuk
negatif) dan dibentuk menjadi simbol Positif dan Negatif yang selanjutnya disebut Media
PosNeg, digunakan sebagai media dalam pembelajaran penjumlahan dan pengurangan
bilangan bulat pada siswa kelas VI SDN purwoasri II Kecamatan Sukosewu Kabupaten
Bojonegeoro. Media PosNeg digunakan dengan tujuan untuk memperkuat konsep
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sehingga diperoleh peningkatan ketrampilan
operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Media PosNeg digunakan dengan
cara menambah atau mengurangi jumlah media sesuai bilangan yang dioperasikan.
Dengan contoh operasi bilangan kecil (satuan) siswa terbantu mengkonkritkan sifat
abstrak dari bilangan bulat terutama yang bertanda negatif. Siklus pertama membahas
materi penjumlahan yaitu dengan Peragaan penjumlahan dengan bilangan kecil (satuan).
Setelah bisa menyimpulkan hasil peragaan, siswa di suruh menyelesaikan soal dengan
bilangan sedang (puluhan) tanpa menggunakan peraga. Siklus kedua materi yang dibahas
adalah materi pengurangan yaitu dengan Peragaan pengurangan dengan bilangan kecil
(satuan). Setelah bisa menyimpulkan hasil peragaan siswa di suruh menyelesaikan soal
dengan bilangan sedang (puluhan) tanpa menggunakan peraga. Hasil yang diperoleh dari
penelitian ini adalah siswa meningkat keterampilannya dalam operasi penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat. Dari angket yang diisi siswa memperlihatkan bahwa siswa
menyukai dan merasa terbantu dengan media yang digunakan guru dalam pembelajaran.
Kata Kunci. Penjumlahan, Pengurangan, Bilangan bulat, Media PosNeg.

1. Pendahuluan
Pembelajaran konsep bilangan bulat sudah diajarkan di kelas IV dan V yang meliputi operasi
hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Tetapi kenyataannya,
di kelas VI masih banyak siswa yang kurang terampil mengerjakan soal penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat. Ketika diberikan soal penjumlahan maupun pengurangan bilangan
bulat yang berbeda tanda ( + positip dan – negatif), hanya sepuluh siswa dari 37 jumlah siswa
kelas VI yang mampu menjawab dengan benar.
Penyebab kondisi di atas antara lain adalah karena siswa mengalami kesulitan dalam memahami
konsep matematika yang bersifat abstrak. Seperti yang disampaikan oleh Pujiati, bahwa objek
matematika adalah benda pikiran yang sifatnya abstrak dan tidak bisa diamati dengan panca
indra (Pujiati, 2004: 1). Selanjutnya Pujiati mengatakan bahwa untuk mengatasi hal ini maka
dalam mempelajari suatu konsep/prinsip matematika diperlukan pengalaman melalui bendabenda nyata/konkrit, yaitu media alat peraga yang dapat digunakan sebagai jembatan bagi
siswa untuk berpikir abstrak (Pujiati, 2004: 1).
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Dalam hal ini, media yang digunakan untuk membantu pembelajaran adalah media PosNeg
yang terbuat dari mika dua warna dan dibentuk menjadi tanda/simbol Positif (+) warna merah
dan tanda/simbol (-) warna biru. Cara penggunaan media ini sama dengan penggunaan media
manik-manik atau media kartu bilangan, yaitu media PosNeg merah (simbol positif) digunakan
untuk mewakili bilangan bulat positif dan media PosNeg biru (simbol negatif) digunakan untuk
mewakili bilangan bulat negatif.

2. Kajian Teori
2.1. Pembelajaran Matematika
Ahli belajar (learning theorist) Gagne telah membagi objek-objek matematika yang diperoleh
siswa menjadi objek langsung dan objek tak langsung (Bell, 1978). Objek langsung adalah
fakta (fact), konsep (concept), prinsip (principle), dan keterampilan (skill). Sedangkan contoh
objek tak langsung adalah berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, sikap positif
terhadap matematika, ketekunan dan ketelitian. Jadi, objek tak langsung adalah kemampuan
yang secara tak langsung akan dipelajari siswa ketika mereka mempelajari objek langsung
matematika.
Matematika adalah ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol yang tersusun secara hirarkis dan
penalarannya deduktif. Mempelajari konsep B yang mendasarkan pada konsep A, seseorang
perlu memahami lebih dulu konsep A. Tanpa memahami konsep A, tidak mungkin orang itu
memahami konsep B. Ini berarti, mempelajari matematika haruslah bertahap dan berurutan
serta mendasarkan kepada pengalaman belajar yang lalu. Karena matematika merupakan ideide abstrak yang diberi symbol-simbol, maka konsep matematika harus dipahami lebih dulu
sebelum memanipulasi simbol-simbol itu.
Untuk mewujudkan keberhasilan dan kelancaran dalam kegiatan proses belajar matematika,
diperlukan adanya sistem pembelajaran yang terkonsep sistematis. Oleh karena itu pembelajaran
matematika akan lebih tepat apabila dilakukan seperti tahap-tahap berikut:
a.

Penanaman Konsep Dasar (Penanaman Konsep), yaitu pembelajaran suatu konsep baru
matematika, ketika peserta didik belum pernah mempelajari konsep tersebut. Pembelajaran
penanaman konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan
kemampuan kognitif peserta didik yang konkrit dengan konsep baru matematika yang
abstrak.

b. Pemahaman Konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, yang bertujuan
agar peserta didik lebih memahami suatu konsep matematika.
c.

Pembinaan Keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan
pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan agar peserta didik
lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika (SP Heruman,2007).

Keterampilan (skill) adalah kemampuan untuk menggunakan prosedur atau langkah-langkah
untuk menyelesaikan suatu soal. Istilah yang sering digunakan juga adalah algoritma yang
berarti langkah-langkah standar untuk menyelesaikan soal. Jadi, jelaslah bahwa pada
pembelajaran keterampilan (skill) penekanannya adalah pada kemampuan untuk menggunakan
urut-urutan, prosedur atau langkah-langkah pengerjaan. Seorang siswa akan disebut memahami
suatu keterampilan (skill) jika ia dapat menggunakan urut-urutan, prosedur, atau langkahPPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
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langkah pengerjaan. Keterampilan menujuk pada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang,
sebagai contoh, proses dalam menggunakan operasi dasar dalam penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan pembagian adalah suatu jenis keterampilan matematika. Suatu keterampilan
dapat dilihat dari kinerja anak secara baik atau kurang baik, secara cepat atau lambat, dan
secara mudah atau sangat sukar. Keterampilan cenderung berkembang dan dapat ditingkatkan
melalui latihan. Lerner (dalam Mulyono Abdurrahman, 1999) Dari penjelasan di atas dapat
disimpulkan bahwa proses belajar matematika itu dilakukan secara berkelanjutan, dimulai
dengan penanaman konsep dan diikuti dengan pemahaman konsep matematika pada tingkat
yang lebih tinggi lagi.

2.2. Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat
Bilangan bulat atau himpunan bilangan bulat merupakan gabungan dari himpunan bilangan
asli, himpunan bilangan asli negatif, dan bilangan nol. 1, 2, 3, 4, 5 merupakan bilangan bilangan
bulat positif dan –5, – 4, –3, –2, –1 merupakan bilangan-bilangan bulat negatif. Sedangkan 0,
1, 2, 3, 4, 5 merupakan bilangan-bilangan bulat tidak negatif atau bilangan-bilangan cacah.
Selanjutnya 1, 2, 3, ... dinamakan bilangan-bilangan bulat positif, dan ..., –3, –2, –1 dinamakan
bilangan-bilangan bulat negatif, dan ..., –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, ... dinamakan bilangan-bilangan
bulat (Marsudi Raharjo, 2010:08).
Depdiknas (2006:2) menerangkan bahwa menghitung penjumlahan bilangan bulat adalah
mempelajari bilangan bulat yang menggunakan simbol + (positif) dan – (negatif) dalam
operasional pengerjaannya.
Operasi penjumlahan bilangan bulat:
(positif + positif = positif, contoh; 4 + 3 = 7), (positif + negatif = positif, jika positif > negatif,
contoh; 15 + (-3) = 12), (positif + negatif = negatif, jika positif < negatif, contoh; 15 + (-23) =
-8), (negatif + positif = negatif, jika negatif > positif, contoh; -12 + 6 = -6), (negatif + positif
= positif, jika positif > negatif, contoh; -8 + 15 = 7), (negatif + negatif = negatif, contoh; -5 +
(-7) = -12)
Operasi pengurangan bilangan bulat
(positif - positif = positif, jika yang dikurangi > pengurang, contoh; 27 - 21 = 6), (positif positif = negatif, jika dikurangi < pengurang, contoh; 11 - 21 = -10), (positif - negatif = positif,
contoh; 18 - (-9) = 27), (negatif - negatif = positif, jika dikurangi < pengurang, contoh; -9 (-14) = 3), (negatif - negatif = negatif, jika dikurangi > pengurang, contoh; -17 - (-7) = -10).
Namun pengertian seperti ini saja tidak cukup, pada sebuah pembelajaran butuh tahapan dalam
pemrosesan informasi agar materi bisa diterima siswa dengan baik. Untuk menentukan hasil
dari operasi 15 + (-3) = 12 maka ada langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan,
seperti menambahkan negatif sebanyak 3 (tiga) terhadap positif 15 (lima belas) sehingga ada
tiga positif yang menjadi nol karena bertemu dengan negatif sebanyak 3 (tiga). Karena ada
tiga positif yang menjadi nol maka positif yang awalnya berjumlah 15 akhirnya tinggal 13,
sehingga didapat: 15 + (-3) = 12.

2.3. Pengertian Media
Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium, medium dapat didefinisikan sebagai
perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima (heinich
et.al.,2002;_Ibrahim, 1997;Ibrahim et.al.,2001). Media merupakan salah satu komponen
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komunikasi, yaitu pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan (Criticos, 1996).
Dari dua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses
komunikasi antara guru (komunikator) dan siswa (komunikan) yang didalam proses tersebut
diperlukan media supaya hal-hal yang disampaikan atau dikomunikasikan oleh guru dapat
tersampaikan dengan baik kepada siswa.

2.4. Fungsi Media dalam Pembelajaran Matematika
Pelajaran matematika adalah pembelajaran abstrak. Pada dasarnya anak belajar melalui benda/
objek konkret. Untuk memahami konsep abstrak anak memerlukan benda-benda konkret (riil)
sebagai perantara atau visualisasinya. Benda-benda konkret ini disebut juga dengan bendabenda manipulatif. Benda manipulatif adalah suatu benda yang dimanipulasi oleh guru dalam
penyampaian pelajaran matematika agar siswa mudah memahami suatu konsep. MAB (Multi
base Arithmatic Block) atau kubus satuan 1 cm3, garis bilangan, potongan pecahan kacang,
geoboard, dan bentuk-bentuk bangun dalam geometri adalah beberapa contoh benda-benda
manipulatif yang dibuat guru untuk memudahkan siswa mendapatkan pengalaman dalam
belajar matematika.
Kelly (2006: 184), mengutarakan berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran
benda manipulatif dalam pembelajaran matematika dapat membantu anak dalam memahami
konsep-konsep matematika yang abstrak. Kelly berpendapat bahwa benda manipalatif dalam
hal ini merupakan bagian dari media pembelajaran yang berupa alat.
Belajar dengan memanipulasi dapat meningkatkan pemahaman konsep dan hubungan
keterampilan praktek yang berarti meningkatkan ingatan dan penerapannya dalam situasi
problem solving yang baru. Pada gilirannya dalam pembelajaran manipulasi dan model
menanamkan ingatan yang lama dari keyakinan siswa dan memperdalam pemahaman konsep
matematika. Melihat peran benda manipulatif dalam matematika sangat penting, maka
selayaknya guru selalu menggunakan benda manipulatif dalam pembelajaran di kelas. Hal
ini senada dengan rekomendasi NCTM (2000) yang menekankan pentingnya penggunaan
penyajian visual dan manipulatif, peragaan model matematika dalam pembelajaran di setiap
tingkatan kelas.
Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber
(guru) menuju penerima (siswa). Dalam kegiatan interaksi antara siswa dengan lingkungan,
fungsi media dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan media dan hambatan yang
mungkin timbul dalam proses pembelajaran. Tiga kelebihan kemampuan media (Gerlach &
Ely dalam Ibrahim,_et.al., 2001) adalah sebagai berikut. Pertama, kemapuan fiksatif, artinya
dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan
kemampuan ini, obyek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian
dapat disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti
kejadian aslinya. Kedua, kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali
obyek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) sesuai keperluan,
misalnya diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-ulang
penyajiannya. Ketiga, kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audien yang
besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau Radio.
Arief S. Sadiman menyebutkan secara umum media pembelajaran mempunyai kegunaankegunaan sebagai berikut:
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a.

Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam bentuk katakata tertulis atau lisan belaka).

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti misalnya:
Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif
anak didik (Arief S. Sadiman et, all, 2009: 17). Heinrich, Molenda dan Russel (Elida
Prayitno, 1989: 118-119) mengemukakan keuntungan-keuntungan mempergunakan media
pembelajaran dalam membelajarkan siswa, salah satunya adalah: Media pembelajaran dapat
mengkonkritkan ide-ide atau gagasan yang bersifat konseptual, sehingga mengurangi kesalah
pahaman siswa dalam mempelajarinya. Dengan memperhatikan berbagai teori di atas dapat
disimpulkan bahwa fungsi dan manfaat media yang utama adalah membuat konkret atau nyata
materi yang abstrak.

2.5. Media PosNeg
Apa yang dimaksud Media PosNeg adalah peraga yang tebuat dari mika dibentuk menjadi
simbol positif (+) digunakan untuk memperagakan bilangan positif dan bentuk simbol negatif
(−) digunakan untuk memperagakan bilangan negatif dalam mengerjakan operasi hitung
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian
dan fungsi media di atas, bahwa media manipulatif yang digunakan dalam penelitian ini
dimaksudkan agar siswa dapat terbantu sekonkrit mungkin dalam memahami konsep operasi
hitung bilangan bulat yang bersifat abstrak. Contoh, untuk menentukan hasil dari operasi 15 +
(-3) = 12 langkah-langkah atau prosedurnya adalah, memasang media PosNeg merah (positf)
secara berderet sebanyak 15, (lima belas) kemudian memasang media PosNeg biru (negatif)
sebanyak 3 (tiga) dipasang berderet di bawah PosNeg merah. Selanjutnya memasangkan
PosNeg 3 (tiga) biru dengan 3 (tiga) PosNeg merah kemudian yang berpasangan tersebut
disebut 0 (nol), sehingga ada 3 (tiga) PosNeg yang bernilai 0 (nol). Karena ada 3 (tiga) PosNeg
yang menjadi nol maka sisanya adalah 12 PosNeg merah (positif). Karena ada tiga positif yang
menjadi nol maka positif yang awalnya berjumlah 15 akhirnya tinggal 12, sehingga didapat:
15 + (-3) = 12.

3. Prosedur Penelitian
3.1. Subjek Penelitian
Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VI SDN Purwoasri II Kecamatan Sukosewu
Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah siswa 37 orang yang terdiri dari 20 siswa perempuan
dan 17 siswa laki-laki. Dari test awal, 37 siswa tersebut dapat dikategorikan menjadi empat
kelompok yaitu: kelompok berkemampuan sangat rendah, kelompok bekemampuan rendah,
kelompok bekemampuan sedang dan kelompok berkemampuan tinggi.
Tabel 1. Kategori Kemampuan
Kategori
Jumlah

Sangat Rendah
3

Rendah
8

Sedang
20

Tinggi
6

3.2. Desain Penellitian
Penelitian dilaksanakan dalam bentuk penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan pada
bulan Agustus s/d September 2015 dengan desain dua siklus yang masing-masing siklus terdiri
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dari perencanaan, tindakan, pengumpulan data dan refleksi. Penelitian ini dirancang sebagai
penelitian deskriptif dengan data kuantitatif dan kualitatif. Dalam pelaksanaan, peneliti dibantu
teman sejawat yang bertugas mengobservasi tindakan penulis dan siswa. Pengumpulan data
dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan, kemudian dianalisa dan diolah sebagai
refleksi untuk merevisi rencana pada tindakkan pada siklus berikutnya.

3.3. Instrumen Penelitian
a.

Instrumen Pengukuran Ketrampilan Siswa Dalam Mengoperasikan
Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat.

Pengukuran keterampilan siswa dalam mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan
bilangan bulat diuji dengan memberikan sebuah soal untuk dikerjakan kemudian guru
mencatat waktu yang dibutuhkan masing-masing siswa dalam menyelesaikan soal. Uji
dilakukan sebanyak 10 kali dengan 10 soal penjumlahan pada siklus 1 dan 10 kali dengan 10
soal pengurangan. Setelah sepuluh kali, item waktu dicari rata-ratanya kemudian dimasukkan
dalam tabel klasifikasi keterampilan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat
yang terbagi dalam klasifikasi tidak terampil, kurang terampil, terampil dan mahir.

b. Instrumen Pengukuran Hasil Belajar
Hasil belajar siswa diukur dengan test sebanyak tiga kali test. Test pertama sebanyak 10 soal
penjumlahan pada siklus 1, test kedua sebanyak 10 soal pengurangan pada siklus 2 dan 10 soal
yang terdiri dari 5 soal penjumlahan dan 5 soal pengurangan pada siklus 2. Hasil dari ketiga
test dicari rata-rata kemudian dijadikan nilai akhir.

c.

Instrumen Kuesioner

Kuesioner diajukan kepada siswa dengan dua macam pertanyaan yaitu: 1) apakah kamu suka
dengan media yang digunakan guru dalam pembelajaran? Pada pertanyaan ini disediakan
empat pilihan jawaban yaitu: tidak suka, kurang suka, suka dan suka sekali. 2) apakah media
yang digunakan guru dapat membantu kamu dalam memahami pelajaran? Pada pertanyaan ini
disediakan empat pilihan jawaban yakni: tidak tahu, tidak membantu, membantu, membantu
sekali.

4. Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini secara umum bertujuan menigkatkan keterampilan operasi penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat. Hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini
secara garis besar dikemukakan sebagai berikut:

4.1 Hasil Test Keterampilan Siklus I dan II
Tabel 2. Tingkat keterampilan siswa
Siklus 1
Frekuensi Persentase

Siklus 2
Frekuensi Persentase

Interval
Waktu

Kategori

≤ 30 dtk

Mahir

4

10,8%

9

24,3%

31 s/d 60 dtk

Terampil

9

24,3%

20

54,1%
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61 s/d 120
dtk
≥ 120 dtk

Kurang Terampil

18

48,7%

6

16,2%

Tidak Terampil

6

16,2%

2

5,4%

37

100

Jumlah

37

100

Data siklus 1 memperlihatkan 4 orang siswa masuk dalam kategori mahir atau 10,8 % kemudian
naik menjadi 9 siswa atau 24,3%. Kategori terampil ada 9 siswa sama dengan 24,3% pada
siklus 1 dan meningkat menjadi 54,1% atau sebanyak 20 siswa. 18 orang siswa atau 48,7%
yang terkategori kurang terampil pada siklus 1, turun tinggal 6 siswa atau 16,2% setelah ada
tindakan pada siklus 2. Kategori tidak terampil turun tinggal 2 siswa atau 5,4% pada siklus 2,
yang pada siklus 1 terdapat 6 siswa atau 16,2%.
Tabel 3. Hasil belajar
Skor

Ketuntasan

≤50
60
70
80
90
100
Jumlah

Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

Siklus 1
Frekuensi Persentase
2
5,4%
9
24,3%
17
46%
6
16,2%
2
5,4%
1
2,7%
37
100

Siklus 2
Frekuensi Persentase
0%
3
8,2%
6
16,2%
11
29,7%
9
24,3%
8
21,6%
37
100

Pada tindakan siklus 1 masih ada 28 siswa yang belum tuntas belajar yang terinci dengan
perolehan skor 70 sebanyak 46% atau 17 orang, skor 60 sebanyak 9 orang atau 24,3% dan skor
kurang sama dengan 50 sebanyak 2 orang atau 5,4%. Total ada 9 orang siswa yang tuntas pada
siklus 1, yang terdiri dari 6 siswa atau 16,2% memperoleh nilai 80, 2 orang siswa atau 5,4%
dengan nilai 90 dan 1 orang siswa atau 2,7% yang mendapat nilai sempurna 100.
Pada siklus 2 terlihat peningkatan yang cukup besar. Dari 1 orang yang mendapat nilai 100
meningkat 8 orang atau 21,6%. Skor 90 diperoleh 9 orang atau 24,3%, sedangkan 11 orang
atau 29,7% mendapat nilai 80. Ini berarti sebanyak 28 siswa tuntas belajar dan bisa dikatakan
pembelajaran mencapai tuntas klasikal. Hanya tinggal 9 siswa yang tidak tuntas, yakni 6 siswa
atau 16,2% mendapat nilai 70 dan 3 orang siswa atau 8,2% memperoleh nilai 60 dan sudah
tidak ada siswa yang memperoleh nilai ª50. Dari tabel dan penjelasan di atas pembelajaran ini
bisa dikatakan tuntas klasikal karena 75,6% siswa meraih nilai º75.
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Diagram 1. Penilaian siswa terhadap media
Kuesioner yang diadakan pada akhir pembelajaran siklus 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:
3 orang siswa atau 8,2% menyatakan tidak suka terhadap media yang digunakan guru dalam
pembelajaran. Sementara itu sebanyak 13,6% atau 5 orang siswa menyatakan kurang suka
terhadap media yang digunakan guru. Sebanyak 20 orang siswa atau 54,1% mengatakan suka
dengan media yang digunakan guru dan 9 siswa atau 24,3% mengatakan suka sekali dengan
media yang digunakan guru dalam pembelajaran.

Diagram 2. Manfaat media bagi siswa
Ketika ditanyakan apakah media yang digunakan guru dapat membantu kamu dalam memahami
pelajaran? 13 siswa atau 35,1% mengatakan bahwa media yang digunakan guru membantu
sekali dalam memahami pelajaran. Sementara itu 18 orang siswa atau 48,7% mengatakan
membantu, 4 orang siswa atau 10,8% menyatakan bahwa media yang digunakan guru tidak
membantu dalam memahami pelajaran dan 2 orang siswa atau 5,4% menjawab tidak tahu.

4.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembelajaran matematika yang
menggunakan media PosNeg dapat meningkatkan keterampilan operasi penjumlahan dan
pengurangan. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan teori belajar Piaget (dalam Sari, 2009:
141) yang mengutarakan bahwa pada siswa dengan usia 7 – 12 tahun masih berada pada
tahap operasional konkrit. Artinya belajar dengan menggunakan benda-benda konkrit akan
menjadi bermakna dan memudahkan belajar bagi mereka. Siswa juga akan lebih mudah
memahami konsep yang harus mereka pahami untuk pengetahuan lanjutan mereka kelak.
Prinsip pembelajaran dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Piaget (dalam Sari, 2009:
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137) yang mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diterima siswa secara pasif. Pengetahuan
dibentuk atau ditemukan secara aktif oleh siswa.

5. Simpulan dan Saran
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Dengan memperagakan media PosNeg siswa terbantu mengkonkritkan sifat abstrak dari
bilangan bulat sehingga siswa mudah memahami operasi penjumlahan dan pengurangan
bilangan bulat dan pada akhirnya keterampilan siswa dalam mengerjakan operasi hitung
menjadi meningkat. Media ini juga memberikan pengalaman baru bagi guru, karena
dengan media ini guru bisa mengembangkan cara-cara baru dalam pembelajaran..
2. Terdapat perbedaan peningkatan keterampilan yang signifikan antara siswa yang
termasuk berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah dalam operasi
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan media posNeg.
3. Terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang
termasuk berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah dalam operasi
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan media posNeg.
4. Sebagian besar siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran matematika dalam
operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan media posNeg.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan keterampilan operasi penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat pada siswa yang termasuk kategori berkemampuan tinggi
dan sedang, tetapi tidak pada siswa yang terkategori berkemampuan rendah. Namun,
hal ini masih dapat diperbaiki dan ditingkatkan jika pelaksanaan penelitian tentang
“Meningkatkan Ketrampilan Operasi Penjumlahan Dan Pengurangan Bilangan Bulat
menggunakan Media PosNeg Kelas VI” difokuskan pada materi operasi penjumlahan saja
atau pengurangan saja. Sehingga diharapkan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan
penelitian dengan model pembelajaran ini dapat merancang pelaksanaannya pada satu
materi pokok saja sehingga mampu memperdalam materi yang diteliti.
2. Disarankan mendesain model pembelajaran matematika yang memanfaatkan media
PosNeg namun dengan kompetensi yang berbeda, seperti penalaran, berpikir kritis,
komunikasi, dan pemecahan masalah. Atau subjek yang diteliti yang berbeda seperti kelas
I, II, III, IV, dan V.
3. Bagi guru hendaknya dapat menerapkan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan
menyenangkan bagi siswa. Salah satu model pembelajaran tersebut adalah pembelajaran
matematika yang memanfaatkan benda-benda manipulatif dengan menggunakan media
PosNeg yang secara signifikan meningkatkan keterampilan operasi penjumlahan
dan pengurangan bilangan bulat. Guru juga dapat mengkombinasikan pembelajaran
matematika yang memanfaatkan media PosNeg dengan pendekatan dan metode yang
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lain, seperti pendekatan berbasis masalah, realistik, kontekstual, kooperatif, dan openended. Dan guru hendaknya menggunakan media-media yang lebih bervariasi tetapi harus
tetap memperhatikan media yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan
materi yang akan diajarkan.
4. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat menyediakan berbagai media atau peraga yang dapat
digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Media atau peaga tersebut tidak harus
dibeli, namun dapat juga sebagai tugas atau pekerjaan rumah siswa dengan kreasi masingmasing. Karena dengan adanya fasilitas belajar yang memadai diharapkan pembelajaran
akan berlangsung dengan menarik, sehingga akan menarik minat dan motivasi siswa
untuk belajar lebih giat dan serius.
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PENINGKATAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR
MATEMATIKA MELALUI METODE INKUIRI
TERSTRUKTURDI KELAS VI SD
Tri Agus Cahyono1), Supinah2)
SDN Belik, Tepus, Gunungkidul; 3agusgurdacil@gmail.com
PPPPTK Matematika, Condongcatur, Sleman; supinah_p4tkmat@yahoo.co.id
1)

2)

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untukmeningkatkan motivasi dan prestasi belajar
matematika pada siswa kelas VI SD Negeri Belik Kecamatan Tepus Kabupaten
Gunungkidul melalui metode inkuiri terstruktur.Penelitian ini merupakan penelitian
tindakan kelas yang dilaksanakan dengan materi luas bangun datar. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah: angket motivasi belajar matematika, tes prestasi
belajar matematika, dan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran metode inkuiri
terstruktur. Data angket dan hasil observasi dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. Hasil
tes dianalisis dengan menghitung skor rata-rata hasil tes setiap siklus. Setiap siklus terdiri
atas 3 tahap, yaitu rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, dan refleksi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) penerapan metode inkuiri terstruktur dapat meningkatkan
motivasi belajar matematika dengan perolehan skor rata-rata pada siklus I dan siklus
II berturut-turut adalah 79,83 dan 86,78; (2) Penerapan metode inkuiri terstruktur
dapat meningkatkan prestasi belajar matematika dengan perolehan skor rata-rata pada
siklus I dan siklus II berturut-turut adalah sebesar 46,1 dan 65,7, Dengan demikian,
penerapan metode inkuiri terstruktur dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar
matematikasiswa Kelas VI SD Negeri Belik Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul.
Kata Kunci. Motivasi belajar, prestasi belajar matematika, metode inkuiri terstruktur.

1. Pendahuluan
Pendidikan dasar merupakan pondasi awal yangakan memberikan modal dan bekal yang sangat
penting bagi siswadalam membentuk sikap dan kepribadian di masa yang akan datang. Siswa
sekolah dasar berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan kemampuankemampuan dasar secara optimal sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya. Proses
pembelajaran harus di pandang sebagai stimulus bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar
yang dibimbing oleh guru. Dengan diberlakukannya KTSP 2006, paradigma pembelajaran di
sekolah dasar menjadi berpusat kepada siswa.Perubahan paradigma ini menuntut para guru
dan pihak sekolah untuk menyajikan pembelajaran kreatif, inovatif dan berkualitas yang
muaranya adalah terbentuknya pribadi peserta didik yang unggul dan mampu bersaing dalam
kehidupan bermasyarakat.
Kunci keberhasilan pendidikan adalah dengan mempertahankan motivasi siswa untuk belajar.
Motivasi belajarsiswa dalam jangkauan yang optimal akan mendorongsiswa mau berusaha
baik secara fisik ataupun mental, sungguh-sungguh dan berprestasi dalam melaksanakan
tugas belajarnya (Schunk, 2012, p.95). Enam elemen yang membangun konsep motivasi
untuk belajar (Woolfolk, 2009, p. 227) adalah: 1) Sumber motivasi, 2) Tipe tujuan, 3) Tipe
keterlibatan, 4) Motivasi prestasi, 5) Kemungkinan atribusi, dan 6) Keyakinan kemampuan.
Salah satu hal yang dapat dilakukan guru dalam mempengaruhi motivasi siswa adalah dengan
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menyajikan pembelajaran dengan cara yang berbeda. Menurut Degeng (2013: 177-178)
metode pembelajaran mempunyai pengaruh motivasional diperlukan untuk menimbulkan daya
tarik peserta didik terhadap bidang studi. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat
menciptakan kondisi dan lingkungan di mana siswa dapat memotivasi diri mereka sendiri
dalam meningkatkan kemajuan dalam belajar.
Berdasarkan hasil observasi pembelajaran, motivasi belajar matematika siswa kelas VI SD
Negeri Belik Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul masih rendah. Rendahnya motivasi
siswa ditunjukkan dengan sikap siswa yang tidak bersemangat, cepat bosan, tidak mengerjakan
tugas-tugas dengan baik, dan tidak menunjukkan rasa puas setelah belajar matematika. Guru
selalu kesulitan dalam mengelola kelas dengan baik karena siswa sulit untuk dikontrol dan
cenderung tidak disiplin, sering datang terlambat, sering ijin keluar, serta banyak yang
berbuat gaduh dengan bermain atau berbicara sendiri maupun dengan temannya. Siswa juga
sering meminta guru mengakhiri pembelajaran sebelum waktunya.Motivasi berhubungan
erat dengan kebutuhan dalam belajar. Motivasi sangat mempengaruhi prestasi dalam belajar,
sehingga rendahnya motivasi belajar pada siswa berdampak pada prestasi belajar matematika
yang rendah.
Prestasi belajar matematika siswa kelasVI SD Negeri Belik Kecamatan Tepus Kabupaten
Gunungkidul pada materi luas bangun datar masih relatif rendah yang ditunjukkan dengan
hasil ulangan harian sebagian besar siswa masih di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan
Minimal). Berdasarkan analisis taksonomi (Anderson & Krathwool, 2010, P.395),prestasi
belajar kognitif siswa pada matematika masih baru pada tahap berfikir tingkat rendah yaitu
pada kemampuan mengingat (C1), memahami (C2), aplikasi (C3) dan belum menyentuh pada
taraf berfikir tingkat tinggi.Rendahnya prestasi belajar matematika juga dapat dilihat dari
nilai UN (Ujian Nasional) yang rata-ratanya hanya 4,18 pada tahun 2014/2015. Hasil analisis
butir soal UN menunjukkan bahwa soal pada materi bangun datar masih dikategorikan sulit
dibanding materi yang lain. Hal tersebut disebabkan karenaguru masih menerapkan metode
pembelajaran yang berpusat pada guru (teachers oriented).
Guru sering menggunakan metode yang paling mudah yaitu metode ceramah secara dominan.
Metode ceramah dengan cara menulis di papan tulis merupakan metode yang paling banyak
digunakan guru. Siswa mendengar, kemudian mencatat apa yang disampaikan guru lalu
terakhir menghafal materi tersebut. Dampak dari penggunaan metode tersebut adalah peserta
didik menjadi pasif di mana hanya mendengar penjelasan guru dan mencatat hal-hal yang
dianggap penting. Hal tersebut menyebabkan aktifitas pembelajaran kurang dapat memberi
pengaruh motivasional bagi siswa sehingga diperlukan sebuah metode yang berorientasi pada
standar proses yang dapat memotivasi siswa dalam belajar.
Salah satu metode yang berorientasi pada standar proses adalah metode inkuiri. Metode ini
dipilih karena siswa belajar dari pengalaman yang dilakukannya secara langsung. Metode inkuiri
melibatkan siswa dalam dalam berbagai tugas dan proses kognitif seperti ilmuwan yang terlibat
dalam pengamatan, bertanya, merencanakan dan melakukan penyelidikan, mengumpulkan dan
menganalisis data, mengajukan dan mengkomunikasikan hasilnya (Kazempour, 2013, p.144).
Langkah-langkah metode inkuiri (Llewellyn, 2011, p.6) adalah sebagai berikut: 1) Eksplorasi
sebuah fenomena (Exploration a Phenomenon); 2) Fokus pada sebuah pertanyaan (Focusing
on a Question); 3) Merencanakan penyelidikan (Planning the Investigation); 4) Melaksanakan
penyelidikan(Conducting the Investigation); 5) Menganalisis data dan bukti (Analyzing the
Data and Evidence); 6) Menyusun pengetahuan baru (Constructing New Knowledge); dan
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7) Mengkomunikasikan pengetahuan baru (Communicating New Knowledge).Metode inkuiri
yang sesuai untuk siswa SD adalah metode inkuiri terstruktur (structured inquiry). Inkuiri
terstruktur dianggap sebagai inkuiri tingkat lebih rendah dan umum pada kurikulum SD
(Banchi & Bell, 2008, pp.26-27).Dalam inkuiri terstruktur guru mengajukan pertanyaan dan
merencanakan prosedur, sedangkan siswa yang melakukan penyelidikan dengan mengamati,
mengumpulkan data serta menganalisis dan menyimpulkan.
Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui di kelas IV
SD Negeri Belik Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul antara lain: (1) Motivasi
belajar matematika masih rendah yang ditunjukkan dengan sikap peserta didik yang tidak
bersemangat, cepat bosan, kurang memperhatikan/fokus dan tidak mengerjakan tugas-tugas
belajar matematika dengan baik. (2) Prestasi belajar matematika siswa pada materi bangun
masih rendah ditunjukkan dengan rata-rata nilai ulangan harian sebagian besar siswa yang
masih di bawah KKM 6,25, (3) Guru belum menerapkan metode pembelajaran yang belum
berpusat pada siswa.
Berdasarkan permasalahan di atas dapat diambil suatu solusi untuk memecahkan permasalah
kelas tersebut, yaitu dengan membelajarkan materi bangun datar dengan metode inkuiri
terstruktur akan didapatkan peningkatan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa. Hal
ini tentunya diharapkan memberikan manfaat bagi guru dan sekolah, terutama oleh peserta
didik. Kerangka pikir (Rancangan Pemecahan Masalah) dapat diilustrasikan seperti pada
gambar berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah
Penelitian ini fokus pada permasalahan rendahnya motivasi dan prestasi belajar matematika
materi bangun datar pada siswa kelas VI SD Negeri Belik pada semester Itahun 2015/2016.
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses meningkatkan motivasi dan
prestasi belajar matematika materi bangun datarmelalui penggunaan metode inkuiri terstruktur
pada peserta didik Kelas VI SD Negeri Belik Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun
Pelajaran 2015/2016.
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2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan
desain Kemmis dan Mc Taggart. Setiap siklus terdiri dari: 1) perencanaan (plan), pelaksanaan
dan observasi (act & observe), dan 3) refleksi (reflect).

Gambar 2. Model Penelitian Kemmis dan Mc Taggart (Sumber: Mc Taggart, 1991, p.32)
Pada tahap perencanaan terdiri atas dua macam perencanaan yaitu perencanaan umum
dan khusus. Perencanaan umum (plan) adalah perencanaan yang terkait dengan penelitian
tindakan iniyaitu membuat setting kelas yang akan diteliti, membuat catatan dan observasi
keadaan awal kelas sebelum dilakukan penelitian, menyusun skenario pembelajaran menyusun
instrumen pengukuran data dan lain sebagainya. Perencanaan khusus (resivedplan) meliputi
rancangan yang akan dilakukan dalam siklus sebagai keputusan tindakan yang diambil sebagai
perbaikan. Rencana khusus (resivedplan) meliputi hal-hal yang terkait dengan penggunaan
metode, materi, teknik, strategi, dan media pembelajaran.
Tahap tindakan dan observasi (act & observe) bertujuan mengetahui keterlaksanaan tindakan
serta dampak atau hasil dari diterapkannya metode pembelajaran inkuiri terstruktur. Dalam
kegiatan observasi, kolaborator mengamati kinerja guru dalam pembelajaran.Observer
juga menulis, mencatat, serta merekam seluruh kejadian yang muncul dalam pelaksanaan
pembelajaran di kelas. Mengamati sikap peserta didik, kinerja peserta didik, yang menunjukkan
peningkatan motivasi dan prestasi belajar selama proses pembelajaran.
Pada tahap refleksi (reflect), hal yang dilakukan peneliti adalah mengkaji, melihat dan
mempertimbangkan dampak atau hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar
pengamatan yang diisi oleh pengamat, hasil portofolio peserta didik, catatan anekdotorial.
Refleksi ini dilakukan dengan kolaborator dengan mendiskusikan temuan-temuan yang
didapatkan dalam kegiatan observasi pelaksanaan tindakan. Hasil temuan yang telah dikaji
kemudian digunakan untuk pertimbangan perbaikan siklus selanjutnya.
Pelaksanakan dimulai dari bulan September sampai dengan Oktober 2015. Penelitian ini
dilaksanakan di kelas IV SD Negeri Belik Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul. Subjek
penelitian adalah peserta didik kelas V SD yang berjumlah 18 peserta didik. yang terdiri dari
10 peserta didik perempuan dan 8 peserta didik laki-laki.
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Instrumen yang digunakan adalah: 1) Angket motivasi belajar matematika untuk mendapatkan
data peningkatan motivasi belajar siswa, 2) Soal tes prestasi belajar matematika untuk
mendapatkan data peningkatan prestasi belajar matematika, 3) Lembar observasi pembelajaran
untuk mendapatkan data keterlaksanaan pembelajaran Inkuiri, 4) Catatan lapangan untuk
mengamati kejadian penting berkaitan dengan kondisi dan aktivitas siswa selama proses
pembelajaran, dan 5) Dokumentasi.
Pada penelitian ini akan diperoleh data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berasal
dari catatan lapangan dan dokumentasi, kemudian data tersebut dideskripsikan terkait dengan
motivasi dan prestasi belajar matematika. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil
angket motivasi belajar matematika dan hasil tes prestasi belajar matematika serta hasil
observasi keterlaksanaan pembelajaran. Data kuantitatif dianalisis secara statistik deskriptif
dengan menghitung rata-rata nilai hasil belajar, modus, nilai tertinggi, dan nilai terendah.
Kriteria keberhasilan untuk penelitian tindakan kelas ini antara lain: motivasi peserta didik
berhasil jika peserta didik dalam satu kelas memiliki rata-rata skor motivasi dalam kategori
baik, prestasi belajar matematika berhasil jika 75 % dari seluruh siswa mendapatkan nilai tes
prestasi belajar matematika di atas KKM sebesar 6,25. Keterlaksanaan guru menggunakan
metode inkuiri terstruktur jika skor persentase aktifitas guru mencapai skor 95 %.

3. Hasil Penelitian
3.1 Peningkatan Motivasi Belajar
Setelah pelaksanaan tindakan, Siswa mengisi angket motivasi belajar matematika.
Angket tersebut untuk mengukur tingkat motivasi siswa dalam belajar matematika setelah
melaksanakan pembelajaran inkuiri terstruktur pada siklus 1 dan siklus 2. Adapun hasil angket
motivasi belajar matematika siswa tersaji pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Skor Hasil Angket Motivasi Belajar Matematika
Aspek Motivasi

Skor Rata-rata Aspek motivasi dan Kategori
Siklus 1

Siklus 2

Memunculkan Minat

3,81 (baik)

3,89 (baik)

Mengarahkan Tujuan

3,75 (baik)

3,78 (baik)

Menguatkan Keterlibatan
Meningkatkan Prestasi
Meningkatkan Kemampuan

3,76 (baik)
4,08 (sangat baik)
3,58 (baik)

4,32 (baik)
4,36 (sangat baik)
4,17 (sangat baik)

Mempertahankan Keyakinan

3,83 (baik)

4,17 (sangat baik)

Rata-rata

3,80 (baik)

4,13 (sangat baik)

Berdasarkan tabel 1, motivasi belajar matematika siswa telah mengalami peningkatan pada
siklus 1 dengan rata-rata 3,80 dengan kategori baik dan telah mencapai kriteria. Hasil tersebut
sesuai dengan hasil catatan lapanganpada siklus 1, siswa mulai terlihat antusias dalam mengikuti
pembelajaran setelah siswa dihadapkan pada sebuah masalah atau penyelidikan.Muncul rasa
ingin tahu pada sebagian besar siswa terhadap fenomena yang dihadirkan guru dengan sikap
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lebih tertib selama pembelajaran.Siswa lebih fokus dan memperhatikan penjelasan guru.Situasi
pembelajaran menjadi lebih hidup dengan keikutsertaan siswa dalam memberikan kontribusi
dengan bertanya dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan materi.Siswa juga menunjukkan
rasa suka atau senang dan bersemangat dengan kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran
dan mengulang-ulang kegiatan penyelidikan.Siswa terlihat puas dan antusias dalam mengikuti
pembelajaran setelah siswa dihadapkan pada sebuah masalah atau penyelidikan.
Pada siklus 2, hasil angket motivasi belajar matematika siswa semakin meningkat dengan skor
rata-rata 4,13 pada kategori sangat baik. Catatan lapangan juga menunjukkan peningkatan
tersebut yang ditandai dengan rasa ingin tahu siswa yangsemakin besar pada sebagian besar
siswa terhadap fenomena yang dihadirkan guru dengan sikap lebih tertib selama pembelajaran.
Siswa semakin fokus dan memperhatikan penjelasan guru.Situasi pembelajaran semakin hidup
dengan keikutsertaan siswa dalam memberikan kontribusi dengan bertanya dan menjawab
pertanyaan berkaitan dengan materi.Siswa semakin suka atau senang dan bersemangat dengan
kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran dan mengulang-ulang kegiatan penyelidikan
seperti yang terjadi pada siklus 2. Siswa terlihat puas, apa yang dilakukannya terlihat dari
banyaknya raut wajah siswa yang tersenyum.Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar
matematika siswa meningkat setelah pelaksanaan tindakan.

3.2 Peningkatan Prestasi belajar
Setelah pelaksanaan tindakan, Siswa mengerjakan tes prestasi belajar matematika. Tes
tersebut untuk mengukur tingkat penguasaan siswa setelah pelaksanaan pembelajaran inkuiri
terstruktur pada siklus 1 dan siklus 2. Adapun persentase siswa yang mendapatkan nilai hasil
tes prestasi belajar matematika siswa tersaji pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Persentase Skor Hasil Tes Prestasi Belajar Matematika

No

Siklus 1

Siklus 2

Rentang
Skor

Predikat

X ≥ 6,25

Tuntas

4

22,22

14

77,78

X < 6,25

Tidak Tuntas

14

77,78

4

22,22

18

100,00

18

100,00

Jumlah

Frekuensi

Persentase
(%)

Frekuensi

Persentase
(%)

Berdasarkan tabel 2, Hasil tes prestasi pada siklus 1 juga menunjukkan bahwa persentase
siswa yang mendapat skor di atas KKM hanya 22,225 dan belum mencapai 75 % dari seluruh
siswa sehingga tindakan siklus 1 belum memenuhi kriteria ketuntasan. Namun pada siklus 2
persentase jumlah siswa yang mendapat skor di atas KKM meningkat menjadi 77.78% dan
telah mencapai kriteria yang ditetapkan.Analisis kemampuan siswa dalam menjawab soal tes
dengan benar tersaji dalam tabel 3.
Tabel 3.Persentase Jawaban Benar Siswa pada Tes Prestasi Belajar Matematika
Taksonomi Soal yang
Diteskan
C1
C2

Skor Rata-rata
Siklus 1
Siklus 2
51,0%
63,8%
49,8%
70,4%
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C3
Rata-rata

37,5%
46,1%

63,0%
65,7%

Berdasarkan tabel 3, persentase jawaban benar siswa pada tes belajar matematika siswa belum
mengalami peningkatan pada siklus 1 dengan rata-rata hanya 46,1%. Kemampuan pada ketiga
taksinomi soal baik pada C1, C2, dan C3 masih rendah dan berada di bawah KKM. Namun
pada siklus 2, persentase jawaban benar pada seluruh taksonomi telah meningkat dan rata-rata
mencapai 65,7%. Hasil tersebut sesuai dengan data hasil catatan lapangan di mana siswa pada
siklus 1 masih terlihat ragu, malu, dalam menjawab pertanyaan guru, ragu dalam memunculkan
idenya dan sedikit bingung dalam menyimpulkan. Namun pada siklus 2, siswamulai dapat
menguasai materi dengan baik.Siswa terlihat dapat memunculkan ide, menjawab pertanyaan
penuntun pada lembar kerja dan dapat menyimpulkan dengan baik.

3.3 Keterlaksanaan Pembelajaran Inkuiri
Hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran inkuiri terstruktur menunjukkan keterlaksanaan
tindakan pada setiap siklus. Tabel 4 berikut menunjukkan keterlaksanaan tindakan pada setiap
siklus.
Tabel 4. Persentase Keterlaksanaan Pembelajaran Inkuiri Terstruktur
Pembelajaran Inkuiri
Terstruktur

Siklus 1
Skor
Persentase
16
100%

Siklus 2
Skor
Persentase
16
100%

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan keterlaksanaan pembelajaran inkuiri terstruktur
menunjukkan baik pada siklus 1 maupun pada siklus 2 telah mencapai kriteria keterlaksanaan
dengan persentase 100% terlaksana.Namun dari hasil catatan lapangan menunjukkan pada
siklus 2, langkah-langkah pembelajaran inkuiri terstruktur yang dilakukan lebih baik dibanding
pada siklus 1. Langkah-langkah, panduan, dan petunjuk yang diberikan guru pada siklus 2
lebih efektif dan jelas sehingga siswa lebih mudah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

4. Pembahasan
Pada pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri siswa mencari sendiri pemecahan
masalah yang akan dihadapi sehingga menuntut kemandirian siswa dalam proses pemecahan
masalah melalui penyelidikan. Tosti H. C. Chiang, Stephen J. H.Yang, & Gwo Jen Hwang
(2014, p.352) membuktikan bahwa siswa yang melaksanakan pembelajaran berbasis inkuiri
memiliki motivasi dalam perhatian, kepercayaan diri, dan dimensi yang relevan lebih tinggi.
Berbeda dengan sebelum tindakan di mana siswa cenderung pasif. Sesuai dengan pernyataan
Martin (2009, p.243) yang menjelaskan bahwa kelemahan metode ceramah dan ekspositori
terlalu yang dominandapat menyebakan tingkat ketidakpastian perhatian siswa, kurangnya
penyesuaian pelajaran dengan kebutuhan setiap siswa, ketidakmampuan siswa mengikuti
pelajaran dalam waktu yang sama, dan kurang potensi relevansi materi dengan kehidupan
siswa. Hal tersebut dapat menyebabkan siswa tergantung pada guru dan cenderung memiliki
kemandirian dan rasa percaya diri yang rendah yang berakibat pada rendahnya motivasi siswa
selama pembelajaran.
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Pengalaman keberhasilan yang didapatkan siswa ketika menemukan sendiri pemecahan
masalah yang dihadapi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi siswa yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Branden
(1994, p.27) yang menyatakan bahwa kepercayaan diri juga memungkinkan seseorang untuk
menghayati perasaan setelah mencapai keberhasilan. Orlich, et al. (2007, p.296) menyatakan
bahwa kegiatan yang dilakukan pada tahapan metode inkuiri menuntut siswa untuk berinteraksi
salah satunya dengan teman sekelasnya lebih baik. Interaksi yang positif dengan teman sebaya
dapat meningkatkan motivasi siswa. Hal tersebut sesuai dengan teori Strickland (2001, p.571),
yang menyatakan bahwa pengaruh teman sebaya dan hubungan pertemanan merupakan faktor
yang signifikan dalam pembentukan motivasi diri. Hasil angket pada siklus pertama dan kedua
menunjukkan terdapat peningkatan motivasi yang signifikan dengan penggunaan metode
inkuiri.
Penggunaan metode inkuiri juga telah dapat meningkatkan nilai prestasi belajar matematika
siswa dibandingkan sebelum tindakan. Beberapa kemampuan proses kognitif peserta didik
dalam memahami berbagai jenis pengetahuan meningkat meskipun ada beberapa kemampuan
yang masih rendah, terutama pada kemampuan befikir tingkat tinggi. Menurut Carulla (2012:
19) „The cognitive development of children in these early years means that we have to accept
that not all aspects of inquiry are within their reach.‰ Perkembangan kognitif peserta didik
pada awal tahun yang harus disadari bahwa tidak sepenuhnya aspek inkuri dapat diraih. Hal
tersebut dibuktikan dengan nilai tes pada siklus 1 belum menunjukkan peningkatan, namun
pada siklus 2 telah meningkat lebih tinggi dan telah mencapai kriteria keberhasilan. Lawson
(2010, p.7) Al-Fayez & Jubran (2012, p.453), Taylor & Bilbrey (2012, p.1) dan Suwondo & Sri
Wulandari (2013, p.212) menyatakan bahwa penggunaan metode inkuiri memiliki pengaruh
positif terhadap prestasi belajar matematika.

5. Kesimpulan dan Saran
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui penggunaan metode inkuiri terstruktur,
motivasi belajar matematika siswa meningkat menjadi sangat baik.Siswa menunjukkan minat
dengan adanya rasa suka, senang, perhatian, peduli, bersemangat dan tertantang serta puas
selama pembelajaran.Siswa juga lebih memahami apa yang dipelajari. Dalam pembelajaran
inkuiri terstruktur, sebagian besar elemen motivasi belajar matematikasiswa terpenuhi. Melalui
penggunaan metode inkuiri terstruktur, prestasi belajar matematika siswa meningkat karena
dalam pembelajaran inkuiri terstruktur dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
yang lebih mendalam peserta didik tentang bangun datar.
Dari kesimpulan dapat diambil saran bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar matematika
yang rendah yang rendah sebaiknya guru menggunakan metode pembelajaran inkuiri
terstruktur karena dapat membangkitkan/menarik minat siswa, memperjelas tujuan belajar,
meningkatkan keaktifan dan keterlibatan, meningkatkan prestasi dan kemampuan peserta
didik, serta menguatkan keyakinan peserta didik akan manfaat belajar matematika di masa
yang akan datang.Sebelum melaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan
metode inkuiri terstruktur, guru sebaiknya menyusun perencanaan yang matang dengan
mempertimbangkan materi dan kesiapan siswa.Guru juga sebaiknya tidak harus berharap hasil
tes prestasi yang selalu meningkat karena metode inkuiri tidak selalu berhasil pada tahun awal
pelaksanaan.
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ALAT PERAGA SIRKEL SEBAGAI ALTERNATIF
DALAM PEMBELAJARAN LINGKARAN DI SMP
Tri Ratnaningsih, S. Pd. Si.
SMK Kesehatan Bantul, Sabdodadi, Bantul: eisya_imino@yahoo.com
Abstrak. Pendidikan matematika bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu
menerapkan konsep matematika sederhana untuk menyelesaikan masalah nyata serta
mampu mengoneksikan konsep, ide, maup un prosedur matematika dengan topik-topik
dalam matematika maupun di luar bidang matematika. Dengan kata lain pendidikan
matematika bertujuan untuk mendorong peserta didik seseorang yang mempunyai
kompetensi uggul. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila pembelajaran yang dilakukan
efektif. Pembelajaran yang efektif akan meningatkan kompetensi peserta didik yang
berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan suatu
pekerjaan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembelajaran yang, nyaman, tenang,
memberikan kesenangan dan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplor kemampuannya.
Guru harus kreatif dalam mengajar. Guru memerlukan beberapa metode maupun
strategi yang cocok disetiap materi yang akan diberikan ke peserta didik. Pembelajaran
matematika mempunyai objek berupa fakta, konsep, prinsip dan skill/keterampilan.
Objek ini merupakan benda pikiran yang sifatnya abstrak dan tidak dapat diamati dengan
panca indera. Alat peraga merupakan salah satu alat yang mampu membantu peserta didik
untuk berfikir abstrak. Alat peraga Sirkel berupa papan yang dilengkapi dengan pakupaku yang tersusun membentuk lingkaran. Alat peraga ini dibuat guna membantu siswa
memahami konsep lingkaran di SMP. Beberapa konsep lingkaran yang dapat dipelajari
dari “Sirkel” adalah : 1) Pengertian lingkaran, 2) Unsur-unsur lingkaran, 3) menentukan
nilai phi, 4) Sudut keliling dan sudut pusat lingkaran. Dengan menggunakan “Sirkel”
diharapkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan.
Kata Kunci: Pembelajaran matematika, Alat peraga, lingkaran, Sirkel

1. Pendahuluan
Pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Tujuan
pembelajaran matematika yaitu agar siswa mampu berfikir logis, kritis, kreatif, efektif, dan
efisien. Dengan pemikiran yang demikian siswa sanggup menghadapi keadaan yang selalu
berubah, tidak pasti, dan kompetitif (Depdiknas,2007:237). Salah satu materi pelajaran
matematika adalah geometri. Dalam buku Curriculum and Evaluation Standars for School
Mathematics dijelaskan bahwa geometri dapat membantu siswa untuk menggambarkan dan
mengerti keadaan dunia. Selain itu geometri juga dapat membantu siswa untuk lebih mudah
memahami objek yang abstrak apabila digambarkan secara geometri (NCTM, 1989:112).
Ide-ide geometri seperti titik, garis, bidang, dan bangun ruang sebenarnya telah dikenal siswa
sejak mereka belum bersekolah. Hal ini dapat menjadikan geometri lebih mudah dipahami
siswa dari pada materi yang lain. Namun pada kenyataannya banyak siswa mengeluh kesulitan
untuk memahami materi geometri. Dari beberapa siswa diperoleh keterangan banhwa mereka
kesulitan untuk membayangkan objek-objek geometri tersebut.
Berdasarkan pengalaman para pengajar geometri, pembelajaran geometri di tingkat pendidikan
dasar maupun menengah perlu memanfaatkan bahasa, lambang, gambar dan alat peraga
atau benda konkret (Murdanu,1997:1). Penggunaan alat peraga tersebut dimaksudkan untuk
memvisualisasikan objek geometri yang abstrak sehingga siswa lebih mudah memahami
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materinya. Dengan demikian diharapkan agar prestasi belajar geometri siswa dapat meningkat.
Lingkaran merupakan salah satu pokok bahasan geometri yang memiliki peranan penting.
Banyak konsep lingkaran yang digunakan dalam pembelajaran geometri lainnya. Sebagai
contoh konsep keliling dan luas daerah lingkaran dipergunakan untuk mempelajari luas
permukaan silinder. Apabila konsep lingkaran kurang dipahami siswa maka materi luas
permukaan silinder akan sulit dipahami siswa. Siswa mengalami kesulitan memahami materi
berarti pembelajaran tidak berjalan dengan baik, sehingga dapat mengakibatkan prestasi
belajarnya rendah. Untuk itu pembelajaran lingkaran perlu dipersiapkan secara matang agar
siswa tertarik untuk mempelajarinya. Salah satunya ialah dengan menggunakan alat peraga
Sirkel.
Sirkel merupakan salah satu alat peraga sederhana. Alat peraga ini mudah digunakan karena
dapat digunakan secara langsung tanpa membutuhkan energi listrik. Selain itu juga dilengkapi
dengan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) sehingga siswa lebih mudah memanipulasinya. Alat
peraga Sirkel dirancang khusus untuk mempelajari lingkaran. Dengan menggunakan alat
peraga ini guru tidak perlu menggambar lingkaran pada papan tulis secara berulang-ulang
sehingga lebih menghemat waktu. Dengan demikian alat peraga Sirkel dapat menjadi
alternatif alat peraga yang mudah dipergunakan dan efisien untuk pembelajaran geometri
khususnya lingkaran. Beberapa konsep lingkaran yang dapat dipelajari dari „Sirkel‰ adalah
: 1) Pengertian lingkaran, 2) Unsur-unsur lingkaran 3) menentukan nilai phi, 4) menentukan
luas lingkaran, 5) Sudut keliling dan sudut pusat lingkaran. Dengan menggunakan „Sirkel‰
diharapkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

2. Kajian Pustaka
2.1 Pembelajaran Matematika di SMP
Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan (UU Nomor 20 tahun 2003). Syaiful Sagala (2009:164) berpendapat bahwa
pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar yang dilakukan guru sebagai
pendidik, sedangkan belajar dilakukan peserta didik untuk mempelajari keterampilan dan
pengetahuan tentang materi-materi pelajaran. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai
kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar (Wina Sanjaya, 2008:80).
Proses belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan antara siswa dengan
guru dan antar sesama siswa dalam proses pembelajaran. Interaksi dalam proses belajar
mengajar mempunyai arti luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa tetapi juga
interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya menyampaikan pesan berupa mata pelajaran,
melainkan juga nilai dan sikap pada diri siswa yang sedang belajar. Moh. Uzer Usman (2009:4)
menyatakan bahwa proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang mengandung
serangkaian persiapan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung
dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Berarti proses belajar mengajar
merupakan kegiatan yang melibatkan guru, siswa, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan
pembelajaran sehingga terjadi perubahan tingkah laku pada diri siswa.
Matematika merupakan ilmu yang universal. Salah satu tujuan belajar matematika pada
Standar Isi Permendiknas No 22 tahun 2006 intinya adalah memahami konsep matematika,
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menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengomunikasikan gagasan serta memiliki
sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Matematika mempunyai objek
berupa benda pikiran yang sifatnya abstrak dan tidak dapat diamati dengan panca indra. Oleh
karena itu untuk mencapai tujuan belajar matematika perlu adanya visualisasi dari objek
tersebut.
Dalam proses belajar matematika, prinsip belajar harus terlebih dahulu dipilih, sehingga
sewaktu mempelajari metematika dapat berlangsung dengan lancar, misalnya mempelajari
konsep sudut keliling yang mendasarkan pada konsep tali busur, seseorang perlu memahami
lebih dahulu konsep tali busur. Tanpa memahami konsep tali busur, tidak mungkin orang
itu memahami konsep sudut keliling. Ini berarti mempelajari matematika haruslah bertahap
dan berurutan serta mendasarkan pada pengalaman belajar yang lalu. Dengan demikian
pembelajaran matematika merupakan kegiatan yang melibatkan guru, siswa, dan sumber belajar
matematika yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga
terjadi perubahan tingkah laku pada diri siswa. Selain itu pembelajaran matematika juga
harus disesuaikan dengan tingkat berfikir siswa. Setiap siswa akan mengalami perkembangan
berfikir secara berkesinambungan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pola pikir siswa Sekolah
Dasar (SD) berbeda dengan pola pikir siswa yang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga
proses pembelajaran di SMP berbeda dengan proses pembelajaran di SD. Pola berpikir siswa
SMP merupakan tahap peralihan dari tahap operasional konkrit ke tahap operasional formal.
Siswa mulai dibimbing untuk dapat berfikir secara abstrak. Walaupun demikian siswa SMP
masih perlu media yang dapat menjadi jembatan dari konkrit ke abstrak. Media tersebut dapat
berupa alat peraga.
Proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik apabila terdapat kerjasama antara
guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bell (1978:97) mengemukakan bahwa
understanding of theories about how people learn and the ability to apply these theories in
teaching mathematics are important prerequisites for effective mathematics teaching. Yang
dikemukakan Bell tersebut telah menunjukkan pentingnya para guru matematika mengetahui
tentang teori-teori yang berkait dengan bagaimana para siswa belajar dan berpikir. Apabila teori
tersebut dapat diaplikasikan di kelas maka pembelajaran matematika di kelas akan menjadi
lebih efektif. Salah satu teori yang harus dipahami guru ialah objek-objek matematika.
Dalam pembelajaran matematika khususnya geometri terdapat satu teori yang perlu diperhatikan
oleh guru matematika yaitu teori berpikir van Hiele. Teori van Hie le yang dikembangkan oleh
dua pendidik berkebangsaan Belanda, Pierre Marie van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof.
Teori ini menjelaskan perkembangan berpikir siswa dalam belajar geometri. Menurut teori
van Hiele, seseorang akan melalui lima tahap perkembangan berpikir dalam belajar geometri.
Kelima tahap perkembangan berpikir van Hiele tersebut adalah tahap 0 (visualisasi), tahap 1
(analisis), tahap 2 (deduksi informal), tahap 3 (deduksi), dan tahap 4 (rigor). (Murdanu, 2004:
14-18)
Setiap tahap dalam teori van Hiele, menunjukkan karakteristik proses berpikir siswa dalam
belajar geometri dan pemahamannya dalam konteks geometri. Kualitas pengetahuan siswa
tidak ditentukan oleh akumulasi pengetahuannya, tetapi lebih ditentukan oleh proses berpikir
yang digunakan.Tahap-tahap berpikir van Hiele ini akan dilalui siswa secara berurutan. Dengan
demikian tahapan pertama sangatlah penting untuk masuk ke tahap berikutnya. Apabila pada
tahap visualisasi siswa mudah dan memiliki pengalaman elajar yang menarik maka pada tahap
selanjutnya siswa akan mempunyai semangat yang lebih untuk masuk ke tahap berikutnya. Alat
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peraga merupakan salah satu alat yang dapat digunakan pada tahap 0 (visualisasi). Kecepatan
berpindah dari suatu tahap ke tahap berikutnya lebih banyak bergantung pada isi dan metode
pembelajaran dari pada umur dan kematangan. Guru perlu menyediakan pengalaman belajar
yang cocok dan sesuai dengan tahap berpikir siswa salah satunya dengan menggunakan alat
peraga.
Dalam pembelajaran matematika di SMP terdapat materi geometri yang penting yaitu lingkaran.
Lingkaran merupakan materi prasyarat untuk mempelajari bangun ruang sisi lengkung.
Oleh sebab itu pembelajaran lingkaran perlu dipersiapkan secara seksama. Berdasarkan
pengalaman para pengajar geometri, pembelajaran geometri di tingkat pendidikan dasar
maupun menengah perlu memanfaatkan bahasa, lambang, gambar dan alat peraga atau benda
konkret (Murdanu,1997:1). Berarti dalam pembelajaran lingkaran masih memerlukan benda
konkret. Selain itu lingkaran memiliki objek yang abstrak sehingga perlu adanya visualisasi
dalam pembelajarannya. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan alat peraga.

2.2 Alat Peraga
Ahmadin Sitanggang (2013:3) mengungkapkan bahwa alat peraga matematika adalah sebuah
atau seperangkat benda konkrit yang dibuat, dirancang, dihimpun atau disusun secara sengaja,
yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau
prinsip-prinsip dalam matematika. Dengan alat peraga, maka hal-hal yang abstrak dapat
disajikan dalam bentuk model-model, sehingga siswa dapat memanipulasi objek tersebut
dengan cara dilihat, dipegang, diraba, diputarbalikkan, agar lebih mudah memahami
matematika.

Alat peraga merupakan bagian dari media pembelajaran yang diartikan sebagai semua
benda (dapat berupa manusia, objek atau benda mati) sebagai perantara di mana
digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuan pada prinsip dasar penggunaan media
pembelajaran yakni memperjelas instrumen yang disampaikan, dapat merangsang
pikiran, perhatian, dan kemampuan siswa, harus dapat meningkatkan efektifitas dan
kelancaran proses belajar, terutama dalam memperjelas materi yang dipelajari, sehingga
pada akhirnya mempercepat proses perubahan tingkah laku pada siswa. Dengan
demikian alat peraga pembelajaran mempunyai fungsi penting dalam memberikan
pengalaman yang kongkrit dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, memperkenalkan,
memperjelas, memperdalam, dan memperkaya pengertian tentang konsep yang bersifat
abstrak, serta merangsang kegiatan lanjutan yang perlu dilaksanakan.

3. Sirkel Sebagai Alat Peraga Pembelajaran Lingkaran
Alat peraga Sirkel merupakan alat peraga sederhana. Sirkel dirancang khusus untuk mempelajari
materi lingkaran. Sirkel terdiri dari lima komponen yaitu:

3.1 Papan Sirkel
Papan Sirkel merupakan media yang terbuat dari papan triplek dan paku. Cara membuat papan
Sirkel sangat sederhana. Langkah-langkah membuat papan Sirkel sebagai berikut:
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a.

Potong triplek menjadi persegi panjang dengan ukuran sesuai yang diinginkan misal 30
cm x 35 cm sebanyak 2 buah.

b. Gambar lingkaran dengan diameter 26 cm pada salah satu potongan triplek.
c.

Buat titik-titik pada lingkaran dengan jarak yang sama dengan cara membuat juring-juring
dengan sudut pusat masing-masing 10o, sehingga terbentuklah titik-titik sebanyak 36 titik.
Usahakan jumlah titik yang dibuat genap agar ada dua titik yang segaris dengan titik
pusat.

d. Tancapkan paku pada tiap titik termasuk pada titik pusat.
e.

Gabungkan kedua potongan triplek.

f.

Cat papan triplek tersebut agar lebih menarik.

Papan Sirkel ini dibuat dengan berbagai ukuran agar lebih bervariasi dan dapat digunakan
Beberapa ukuran yang dapat dibuat adalah:
untuk mencari nilai
a.

65 cm x 100 m dengan d = 50 cm

b. 22 cm x 25 cm dengan d=14 cm
c.

24 cm x 27 cm dengan d=18 cm

d.

25 cm x 30 cm dengan d=20 cm

e.

30 cm x 35 cm dengan d=26 cm

Gambar 1. Papan sirkel
Papan Sirkel yang paling besar digunakan oleh guru agar seluruh siswa di kelas dapat melihat
cara media Sirkel digunakan. Sedangkan yang lainnya dapat digunakan siswa secara langsung
di meja mereka masing-masing.

3.2 Tali dan Karet Gelang
Tali dan karet gelang digunakan sebagai simbol garis yang terdapat pada lingkaran. Tali
digunakan pada papan sirkel yang paling besar, sedangkan karet selang digunakan pada papan
Sirkel yang kecil. Penggunaan karet gelang yang elastis akan mempermudah siswa untuk
membuat jari-jari, tali busur, maupun diameter lingkaran.

3.3 Penggaris dan Busur Derajat
Penggaris digunakan untuk mengukur panjang dari benang pada saat siswa mempelajari
keliling dari lingkaran. Sedangkan Busur derajat digunakan untuk mengukur besar sudut yang
dibentuk oleh tali busur-tali busur pada lingkaran. Sebelum busur digunakan pada titik pusat
busur dibuat berlubang agar dapat masuk pada paku di papan Sirkel.

3.4 Benang
Benang digunakan untuk mencari keliling lingkaran yang terdapat pada papan Sirkel. Cara
penggunaannya yaitu dengan melilitkan benang pada lingkran kemudian mengukur panjang
benang yang melilit lingkaran tersebut dengan menggunakan penggaris.
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3.5 Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
LKS ini terdiri dari langkah-langkah kegiatan sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep
dari lingkaran. LKS ini berisi petunjuk-petunjuk penggunaan media dan latihan soal sebagai
tindak lanjut dari penggunaan media ini. Media ini memungkinkan untuk mengembangkan
kreatifitasan siswa karena mereka dapat langsung memanipulasi media sesuai dengan keinginan
mereka dengan bantuan atau arahan dari LKS. LKS diharapkan dapat mempermudah siswa
dalam mempelajari materi lingkaran. LKS ini juga dilengkapi latihan soal sebagai tindak lanjut
dari kegiatan penemuan konsep sehingga siswa lebih mengerti tentang konsep lingkaran yang
mereka pelajari. Adapun materi geometri khususnya lingkaran yang dapat dipelajari dengan
menggunakan media Sirkel ialah unsur-unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran, serta
sudut pusat dan sudut keliling.
Materi-materi tentang lingkaran yang dapat dipelajari dengan menggunakan alat peraga ini
meliputi unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, luas lingkaran, dan sudut-sudut dalam
lingkaran. Berikut contoh penggunaan papan Sirkel:
a.

Besar Sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah dua kali
dari sudut keliling
Langkah-langkah :
1) Siapkan papan Sirkel, karet gelang dan busur derajat
2) Buat sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama
3) Ukur besar sudut keliling dan sudut pusat yang terbentuk.

Gambar 2. Langkah-langkah (i-iii) menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling yang
menghadap busur yang sama
4) Bandingkan besar dua sudut tersebut
Besar sudut pusat = ……..o
Besar sudut keliling = ……..o
Besar sudut pusat = …. x besar sudut keliling.
5) Ulangi langkah 2, 3, dan 4
6) Ambil kesimpulan dari kegiatan tersebut.
b. Besar Sudut Keliling yang menghadap diameter adalah 90o
Langkah-langkah:
1) Siapkan papan Sirkel, karet gelang dan busur derajat
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2) Buat beberapa sudut keliling yang menghadap diameter
3) Ukur besar sudut keliling yang terbentuk.

Gambar 3. Langkah-langkah (i-iii) menentukan besar sudut keliling yang menghadap
diameter.
4) Lakukan berulang-ulang selanjutnya ambil kesimpulan dari kegiatan tersebut.
c.

Besar semua sudut keiling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar
Lankah-langkah:
1) Siapkan papan Sirkel, karet gelang dan busur derajat
2) Buat beberapa sudut keliling yang menghadap busur yang sama.
3) Ukur besar sudut keliling yang terbentuk.

Gambar 4. Langkah-langkah (i-iii) menentukan besar dua sudut keliling yang menghadap
busur yang sama
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4) Bandingkan besar sudut yang terbentuk, ulangi bebrapa kali dengan busur yang
berbeda, selanjutnya ambil kesimpulan dari kegiatan tersebut.
d. Jumlah sudut keliling yang berhadapan pada segi empat tali busur adalah 180o
Langkah-langkah:
1) Siapkan papan Sirkel, karet gelang dan busur derajat
2) Buat segiempat tali busur
3) Ukur besar sudut keliling yang berhadapan kemudian jumlahkan.

Gambar 5. Langkah-langkah (i-iii) menentukan jumlah sudut keliling yang berhadapan pada
segi empat tali busur.
4) Ulangi langkah-langkah tersebut, selajutnya ambil kesimpulan dari kegiatan yang
dilakukan.
Setiap kegiatan yang dilakukan disarankan agar siswa mengulanginya beberapa kali agar lebih
memantapkan pemahamannya. Dengan menggunakan media ini diharapkan siswa menjadi
lebih tertarik untuk mempelajari lingkaran sehingga proses belajar mengajar juga lebih
menyenangkan.
Dari penjelasan mengenai media tersebut jelaslah bahwa penggunaan media penting dalam
pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan objek matematika yang bersifat abstrak
sehingga memerlukan media untuk memvisualisasikannya. Max A. Sobel dan Evan M.
Maletsky (1991:193) menyatakan bahwa visualization activities can help stretch students
mind and make them more flexible and creative. Peryataan tersebut berarti bahwa kegiatan
viasualisasi dapat meningkatkan pemikiran siswa dan membuat pemikiran siswa menjadi
lebih fleksibel dan kreatif. Oleh karena itu perlu diupayakan agar objek matematika dapat
diwujudkan secara konkret, sehingga objek matematika mudah dipahami siswa. Seorang guru
harus pandai dalam memilih media yang akan digunakan yaitu media mampu menyampaikan
materi yang dipelajari. Selain itu media yang digunakan juga harus sesuai dengan kemampuan
sekolah. Salah satu media yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran lingkaran ialah
media Sirkel tersebut.
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4. Kesimpulan
Matematika mempunyai objek yang abstrak sehingga perlu adanya visualisasi agar
mempermudah untuk mempelajarinya. Hal ini diperkuat oleh teori berpikir van Hiele bahwa
dalam mempelajari geometri tahapan yang pertama adalah tahap visualisasi. Sirkel merupakan
alat peraga sederhana yang dapat digunakan untuk mempelajari lingkaran. Beberapa konsep
lingkaran yang dapat dipelajari dari „Sirkel‰ adalah : 1) Pengertian lingkaran, 2) Unsur-unsur
lingkaran 3) menentukan nilai phi, 4) Sudut keliling dan sudut pusat lingkaran. Sirkel terdiri
dari beberapa komponen yaitu papan sirkel, tali atau karet gelang, benang, penggaris, busur
derajat dan lembar kegiatan siswa (LKS). LKS ini berisi langkah-langkah penggunaan Sirkel
sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian sirkel dapat digunakan siswa tanpa dampingan
dari guru.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna
bagi siswa maka dapat dikemukakan saran bahwa sirkel dapat digunakan sebagai salah satu
alternatif pembelajaran lingkaran di sekolah agar pembelajaran lebih menarik.
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UPAYA PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN
MATERI KOMPOSISI TRANSFORMASI GEOMETRI
DENGAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING
Triana Hardiningsih
SMA N 1 Purwodadi,Jl.R Suprapto No. 82,Purwodadi-Grobogan; triana_maryanto@yahoo.co.id

Abstrak. Pada Matematika Peminatan, pemerintah tidak menyediakan buku paket. Tujuan
penelitian ini adalah 1) mengembangkan modul pembelajaran di Sekolah Menengah
Atas dengan model problem based learning yang valid dan praktis, 2)Mengetahui
efek potensial modul pembelajaran yang dikembangkan terhadap aktivitas peserta
didik. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purwodadi dengan uji coba lapangan
peserta didik kelas XII MIPA semester ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 berjumlah 40
orang mulai Maret - November 2015 menggunakan model Four-D . Instrumen dalam
penelitian adalah lembar motivasi belajar peserta didik, validasi, observasi, angket respon
peserta didik, pedoman wawancara, dan metode dokumentasi.Hasil validasi ahli materi,
kurikulum dan pembelajaran dengan rerata skor 3,5 termasuk kriteria baik. Rerata skor
validasi media dan menulis 3,3 kriteria baik revisi. Setelah direvisi , modul diujicobakan
dan hasil respon peserta didik rerata skornya 3,519 dengan kriteria sangat baik. Hasil
observasi dari guru adalah 3,4 termasuk kriteria baik. Modul direvisi, diproduksi dan
ditaruh di perpustakaan SMA N 1 Purwodadi. Kesimpulannya: 1) modul pembelajaran di
SMA dengan model problem based learning valid dan praktis, 2) aktivitas peserta didik
kelas XII MIPA di SMA N 1 Purwodadi pada proses pembelajaran menggunakan modul
ini meningkat.
Kata Kunci. Pengembangan, Modul, Problem Based Learning

1. Pendahuluan
Matematika SMA program MIPA dalam kurikulum 2013 terdiri dari Matematika Wajib
dan Matematika Peminatan . Untuk mendukung terlaksananya pembelajaran Matematika
Wajib, pemerintah menyediakan buku teks untuk siswa dan buku pegangan guru. Pemerintah
mewajibkan guru untuk menggunakan dan melaksanakan kegiatan dalam buku. Sedangkan
pada Matematika Peminatan, pemerintah belum/tidak menyediakan buku paket. Beberapa
penerbit menggunakan kesempatan ini untuk menerbitkan buku teks Matematika. Namun
beberapa buku Matematika Peminatan menunjukkan materi kurang sesuai dengan isi silabus.
Berdasarkan data pada aplikasi analisis hasil Ujian Nasional yakni Pamer UN tahun 2015,
daya serap pada indikator yang memuat komposisi transformasi geometri yaitu menentukan
bayangan titik/kurva dua transformasi atau lebih pada tingkat kota/kabupaten adalah 51,08.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan materi komposisi transformasi geometri
masih rendah. Kemungkinan yang mempengaruhi rendahnya penguasaan peserta didik pada
materi tersebut adalah model pembelajaran yang tidak melibatkan keaktifan peserta didik,
kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, bahan ajar
yang minim dan masih banyak lagi.
Untuk membantu peserta didik maka peneliti merasa perlu mengembangkan bahan ajar
yang berupa modul dalam rangka membantu peserta didik untuk belajar mandiri dan
memahami materi. Rumusan masalah dari penelitian pengembangan ini adalah 1) Bagaimana
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mengembangkan modul Transformasi Geometri di Sekolah Menengah Atas dengan model
problem based learning yang valid dan praktis, 2)Bagaimana efek potensial dari modul
pembelajaran yang dikembangkan terhadap aktivitas peserta didik kelas XII MIPA di SMA
Negeri 1 Purwodadi. Dengan tujuan penelitian yaitu 1) mengembangkan modul pembelajaran
di Sekolah Menengah Atas dengan model problem based learning yang valid dan praktis, 2)
Mengetahui efek potensial modul pembelajaran yang dikembangkan terhadap aktivitas peserta
didik kelas XII MIPA di SMA Negeri 1 Purwodadi. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 1)
Peserta didik mempunyai pengalaman baru sehingga termotivasi untuk lebih aktif dan mampu
mengembangkan kemampuannya dalam proses pembelajaran, 2)Bagi guru matematika dapat
menggunakan modul pembelajaran yang dihasilkan dalam penelitian ini sebagai alternatif
dalam memperkaya variasi pembelajaran dan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran
matematika di sekolah, 3) Peneliti lain dapat mempergunakannya sebagai pertimbangan untuk
mengkaji lebih mendalam mengenai modul pembelajaran yang dikembangkan dengan model
problem based learning dalam pembelajaran matematika.

2. Landasan Teori
2.1 Pengembangan
Pengembangan dalam penelitian ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 538)
dan Poerwa Darminta (2002: 474) diartikan sebagai proses atau perbuatan dari belum ada,
dari yang sudah ada menjadi lebih baik dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik sehingga
menjadi baik, sempurna, dan berguna. Penelitian pengembangan ini berupa pengembangan
modul. Dan jenis pengembangannya menggunakan desain Four-D yang meliputi Define,
Design, Development and Dissemination atau diadaptasikan menjadi model 4-P , yaitu
pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran.

2.2 Modul Pembelajaran Matematika
Berdasarkan pendapat Daryanto (2013 : 9), Dina Indriana (2011: 63) ,dan Depdiknas (2008),
maka modul adalah bahan ajar yang merupakan media visual yang disusun secara sistematis
sehingga peserta didik dapat belajar dengan atau tanpa bimbingan guru. Menurut Daryanto
(2013 : ), modul dapat dikatakan baik apabila terdapat karakteristik sebagai berikut: 1)
Self Instructional , 2) Self Contained, 3) Berdiri Sendiri (Stand Alone), 4) Adaptif, dan 5)
Bersahabat/ Akrab (User Friendly). Sedangkan komponen-komponen utama dalam modul
menurut Sungkono, dkk (2003), antara lain : 1) Tinjauan Mata Pelajaran, 2) Pendahuluan,
3) Kegiatan Belajar , 4) Latihan , 5) Rambu-Rambu Jawaban Latihan, 6) Rangkuman, 7)
Tes Formatif , dan 8) Kunci Jawaban Tes Formatif dan Tindak Lanjut. Matematika selalu
terlibat dalam setiap aspek kehidupan. Mulai dari tingkat masalah sederhana sampai tingkat
yang membutuhkan pemikiran ilmiah. Agar dapat hidup dengan baik, manusia harus belajar.
Karena dengan belajar, manusia bisa mengubah hal yang buruk menjadi baik, yang sulit jadi
mudah dan yang tidak bisa menjadi bisa serta yang tidak biasa menjadi biasa. Pada kegiatan
belajar matematika , biasanya guru mengajarkan konsep/rumus matematika, memberikan
contoh soal latihan , latihan soal yang sesuai dengan contoh dilanjutkan soal yang tingkat
kesulitannya meningkat. Johnson dan Myklebust (dalam Rostina Sundayana, 2013: 2)
mengemukakan bahwa matematika merupakan bahasa simbolis yang mempunyai fungsi
praktis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan. Sedangkan
fungsi teoritisnya untuk memudahkan berpikir. Dengan kata lain, matematika adalah bekal
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bagi peserta didik untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif. Sebagai bahasa
simbolis, ciri utama matematika ialah penalaran secara deduktif namun tidak mengabaikan
cara penalaran induktif. Selain sebagai bahasa simbolis, matematika juga merupakan ilmu yang
kajian obyeknya bersifat abstrak. Hal ini senada dengan definisi H.W Fowler mengenai hakikat
matematika yaitu „ Mathematics is the abstract science of space and number .„ Matematika
adalah ilmu abstrak mengenai ruang dan bilangan. Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh
Marshall Walker „ Mathematics maybe defined as the study of abstract structures and their
interrelations,‰ matematika dapat didefinisikan sebagai studi tentang struktur-struktur abstrak
dengan berbagai hubungannya. Berdasarkan pendapat Brunner (Herman Hudoyo, 2000: 56)
dan Cobb (Erman Suherman, 2003: 71) diperoleh pembelajaran matematika merupakan
pembelajaran matematika merupakan proses aktif dan konstruktif sehingga peserta didik
dapat menyelesaikan masalah dan mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika
di dalamnya. Dengan demikian modul pembelajaran matematika dapat didefinisikan bahan
ajar pelajaran matematika yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memahami materi
baik secara belajar dengan/tanpa bimbingan guru.

2.3 Materi Komposisi Transformasi Geometri
Kompetensi Dasar dari Komposisi Transformasi Geometri kelas XII MIPA pada Matematika
Peminatan adalah sebagai berikut : 3.4) Menerapkan konsep dan aturan komposisi
transformasi geometri koordinat dalam menyelesaikan matematika dan masalah kontekstual,
4.4) Memecahkan masalah dengan menggunakan konsep dan aturan komposisi beberapa
transformasi geometri koordinat. Dengan indikator pencapaian kompetensi adalah :3.4.1)
Memahami konsep dan aturan komposisi transformasi geometri koordinat, 3.4.2) Menerapkan
konsep dan aturan komposisi transformasi geometri koordinat dalam menyelesaikan
matematika, 3.4.3) Menerapkan konsep dan aturan komposisi transformasi geometri koordinat
dalam menyelesaikan masalah kontekstual, 4.4.1)
Terampil menerapkan konsep dan
aturan dalam memecahkan matematika dan masalah kontekstual, 4.4.2) Terampil menggunakan
strategi dalam menggunakan konsep dan aturan komposisi beberapa transformasi geometri
koordinat, dan 4.4.3)Terampil memecahkan masalah dengan menggunakan konsep dan aturan
komposisi beberapa transformasi geometri koordinat. Definisi Komposisi Transformasi : Jika
T1 adalah transformasi pertama yang memetakan titik A(x , y) menjadi
dan T2 adalah transformasi kedua yang memetakan titik
maka secara skematik dapat dinyatakan

Sehingga transformasi T1 yang dilanjutkan T2 memetakan titik A(x , y) menjadi
dapat dituliskan T2 o T1 : A(x , y)
dengan T2 o T1
disebut sebagai komposisi transformasi.

2.4 Model Problem Based Learning
Kegiatan belajar mengajar yang baik haruslah bermakna dan melibatkan keaktifan peserta
didik. Hal ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang ditandai dengan menunjukkan penggunaan
matematika di berbagai bidang dan keterlibatan peserta didik secara aktif dilakukan melalui
pengalaman belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mengeksplorasi,
menalar/mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam Pedoman Mata Pelajaran Matematika
Peminatan kelas XII , peserta didik tingkat SMA adalah peserta didik yang sudah ada dalam

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

794

tahap berfikir formal menurut Piaget, namun demikian ada beberapa peserta didik yang
diperkirakan masih memerlukan bantuan benda-benda konkrit untuk memahami konsepkonsep matematika. Untuk itu pelaksanaan pembelajaran matematika haruslah menggunakan
pendekatan dan strategi pembelajaran yang memicu peserta didik agar aktif berperan dalam
proses pembelajaran yang membimbing peserta didik dalam proses pengajuan masalah
(problem posing) dan pemecahan masalah (problem solving) untuk membangun pola berpikir
kritis peserta didik. Menurut peneliti, model pembelajaran yang sesuai dengan materi
Komposisi Transformasi Geometri adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem
based learning. Dalam materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013 SMA / MA dan
SMK / MAK Matematika (2013 : 193), pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah
pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta
didik untuk belajar. Problem based learning merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang
menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas
yang menerapkan problem based learning, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan
masalah dunia nyata (real world). Sedangkan menurut Barrow dalam Miftahul Huda (2014 :
271) , problem based learning sebagai „pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju
pemahaman akan resolusi suatu masalah. Masalah tersebut dipertemukan pertama-tama dalam
proses pembelajaran‰. Dan menurut Ibrahim dan Nur dalam Rusman (2013 : 241), tahapantahapan model problem based learning sebagai berikut : 1) Mengorientasikan peserta didik
pada masalah, 2) Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, 3) Membantu penyelidikan
mandiri atau kelompok, 4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya,5) Menganalisis
dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Fase 1 merupakan bagian dari kegiatan
pendahuluan saat pembelajaran. Fase 2,3,4, dan 5 bagian dari kegiatan inti. Namun fase 5
dapat pula dikategorikan sebagai kegiatan penutup. Tahapan-tahapan problem based learning
yang dilaksanakan secara sistematis bereksplorasi potensi dapat mengembangkan kemampuan
peserta didik dalam menyelesaikan masalah dan sekaligus dapat menguasai pengetahuan yang
sesuai dengan kompetensi dasar tertentu. Tahapan-tahapan problem based learning tersebut
dapat diintegrasikan dengan aktivitas pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan.

2.5 Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Materi Transformasi
Geometri Model Problem Based Learning
Untuk mendukung terlaksananya pembelajaran yang bermakna dan melibatkan keaktifan peserta
didik, diperlukan model pembelajaran dan media pembelajaran yang dapat mewujudkannya.
Sesuai dengan tahap berpikir peserta didik tingkat SMA dan materi Transformasi Geometri
maka perlu dikembangkannya modul pembelajaran yang berbasis problem based learning.

3. Metode Penelitian
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purwodadi yang beralamat di Jl. R. Soeprapto
No. 82 Purwodadi-Grobogan Jawa Tengah. Alasan pemilihan penelitian ini karena peneliti
mengajar di sekolah ini, adanya kesediaan sekolah memberikan informasi yang dibutuhkan
peneliti, dan belum pernah dilakukan pengembangan modul Komposisi Transformasi Geometri
berbasis problem based learning. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 9 bulan yaitu dari
bulan Maret 2015 sampai bulan November 2015 dimulai dari tahap perencanaan penelitian,
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dilanjutkan tahap pelaksanaan, kemudian tahap analisis data dan terakhir tahap penyusunan
laporan.

3.2 Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini dilakukan pengembangan modul pembelajaran model problem based
learning yang mengacu pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik sesuai kurikulum
2013. Dengan demikian penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian pengembangan.

3.3 Desain Penelitian
Desain pada penelitian pengembangan adalah model Four-D yang meliputi Define, Design,
Development and Dissemination yang tidak hanya merunut versi asli tetapi disesuaikan dengan
karakteristik subjek , tempat asal examinee dan kebutuhan pengembangan di lapangan. Define
meliputi 1) analisis ujung depan berupa analisis silabus dan sharing dengan teman sejawat;
2) analisis peserta didik yaitu tingkat kemampuan/perkembangan intelektual kognitif, latar
belakang pengalaman, dan motivasi peserta didik; 3) analisis konsep berupa analisis materi
Komposisi Transformasi Geometri; 4) analisis tugas ulasan yang menyeluruh tentang tugas
dalam modul pembelajaran yang memenuhi karakteristik dari Problem Based Learning; dan
spesifikasi tujuan pembelajaran. Design terdiri 1) penyusunan RPP dan 2) penulisan modul.
Development berupa 1) validasi ahli/praktisi dan 2) uji coba pengembangan. Dissemination
dilakukan setelah modul dikatakan valid dan efektif.

3.4 Data , Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data
Tabel 1. Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data
Data

Sumber Data

Teknik
Pengumpulan Data

Rekam proses pengembangan
modul

Dokumen proses pengembangan
modul

Dokumentasi

Skor kevalidan modul

Guru Matematika SMA N 1
Kradenan dan Guru Bahasa
Indonesia SMA N 1 Purwodadi

Kuesioner

Skor keterlaksanaan
pembelajaran menggunakan
modul

Guru Matematika kelas XII
SMA N 1 Purwodadi

Observasi

Skor respon peserta didik
terhadap modul

Peserta didik kelas XII MIPA 1
SMA N 1 Purwodadi

Kuesioner

Pernyataan-pernyataan positif
observer mengenai modul

Guru Matematika kelas XII
MIPA SMA N 1 Purwodadi

Wawancara

Komentar dan saran perbaikan
modul

3.5 Instrumen Penelitian
Instrumen dalam penelitian adalah lembar motivasi belajar peserta didik, validasi, observasi,
angket respon peserta didik, pedoman wawancara, dan metode dokumentasi.
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3.6 Teknik Analisis Data
Masing-masing data di analisis dengan menggunakan skala likert kemudian diubah menjadi
data kualitatif berdasarkan tabel 2 berikut.
Tabel 2. Pedoman Pengubahan Data Kuantitatif menjadi Kualitatif
Nilai

Kriteria

Rentang skor (i)

A

Sangat Baik

> 3,4

B

2,8 <

3,4

Baik

C

2,2 <

2,8

Cukup

D

1,6 <

E

Kurang

2,2

Sangat Kurang

≤ 1,6

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Hasil Pengembangan Modul
Hasil analisis ujung depan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Hasil Analisis Silabus Mata Pelajaran Matematika Kelas XII MIPA Kurikulum
2013 materi Komposisi Transformasi Geometri
Kompetensi Dasar

Materi yang dipelajari

Kegiatan
Belajar

1.5 Menerapkan konsep dan aturan
komposisi transformasi geometri
koordinat dalam menyelesaikan
matematika dan masalah
kontekstual.

Komposisi Dua Translasi
Komposisi Dua Refleksi
Komposisi Dua Rotasi
Komposisi Dua Dilatasi

I
II
III
IV

1.5 Memecahkan masalah dengan
menggunakan konsep dan aturan Komposisi Transformasi
komposisi beberapa transformasi Dua Matriks
geometri koordinat.

V

Hasil sharing dengan teman sejawat menunjukkan perlunya bahan ajar pada pembelajaran
materi Komposisi Transformasi Geometri yang berupa modul. Hasil analisis peserta didik
diperoleh jumlah peserta didik kelas XII MIPA 1 SMA N 1 Purwodadi sebagai kelas uji coba
adalah 40 orang terdiri 17 putra dan 23 putri. Usia peserta didik berkisar antara 16 – 18 tahun.
Berdasarkan teori perkembangan Piaget, usia peserta didik berada pada tahap perkembangan
kognitif berupa operasi formal, yaitu kegiatan berfikir telah didasarkan pada keputusan logis
dengan menggunakan banyak simbol. Pada tahap ini, peserta didik akan dapat mengatasi
masalah keterbatasan pemikiran konkret-operasional. Skor rata-rata dari skor rerata motivasi
belajar peserta didik pembelajaran matematika adalah 3,73 kriteria sangat baik. Analisis
konsep menghasilkan bahwa materi Komposisi Transformasi Geometri terdiri dari Komposisi
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Dua Translasi, Komposisi Dua Refleksi, Komposisi Dua Rotasi, dan Komposisi Transformasi.
Untuk analisis tugas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Analisis Tugas
Keterampilan yang diperoleh

Hasil

1. Terampil menerapkan konsep dan
aturan komposisi transformasi geometri
koordinat dalam permasalahan seharihari.
2. Terampil menggunakan konsep dan
aturan komposisi beberapa transformasi
geometri koordinat.
3. Terampil memecahkan masalah dengan
menggunakan konsep dan aturan
komposisi beberapa transformasi
geometri koordinat.

1. Dapat mengumpulkan dan mengolah
informasi dari pemasalahan nyata
yang menggunakan konsep dan aturan
komposisi transformasi geometri.
2. Dapat menggunakan konsep dan aturan
komposisi beberapa transformasi
geometri koordinat.
3. Dapat menyelesaikan pemasalahan
dengan menggunakan konsep dan aturan
komposisi transformasi geometri.

Sedangkan spesifikasi tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menguasai
kompetensi dasar materi Komposisi Transformasi Geometri dengan indikator-indikator sebagai
berikut :1)Menemukan konsep dan aturan komposisi transformasi geometri, 2) Menerapkan
konsep dan aturan komposisi transformasi geometri koordinat dalam menyelesaikan
matematika, 3) Menerapkan konsep dan aturan komposisi transformasi geometri koordinat
dalam menyelesaikan masalah kontekstual, 4) Terampil menerapkan konsep dan aturan
komposisi transformasi geometri koordinat dalam permasalahan sehari-hari, 5) Terampil
menggunakan konsep dan aturan komposisi beberapa transformasi geometri koordinat, 6)
Terampil memecahkan masalah dengan menggunakan konsep dan aturan komposisi beberapa
transformasi geometri koordinat. RPP disusun berdasarkan Permendikbud No. 103 Tahun
2014. Karena modul yang dibuat berbasis problem based learning maka penyusunan RPP
harus memperhatikan karakteristik problem based learning. Penulisan modul dimulai dengan
penyusunan draft modul dengan komponen- komponen : 1) Halaman sampul memuat judul
modul, nama penulis, alamat instansi penulis, dan latar belakang foto yang menampilkan SMA
N 1 Purwodadi; 2) Bagian pendahuluan berisi latar belakang, deskripsi modul, tujuan modul
secara keseluruhan, alokasi waktu, dan petunjuk penggunaan modul; 3) Bagian isi berupa
kegiatan belajar I – V yang masing-masing memuat mengingat materi prasyarat, materi inti,
latihan soal, rangkuman materi, kunci jawaban latihan soal dan kunci jawaban tugas serta di
akhir modul terdapat evaluasi semua kegiatan belajar beserta kunci jawaban.
Tabel 5. Hasil validasi modul oleh tim ahli
Materi,Kurikulum dan
Pembelajaran

Validasi

Media dan Menulis

Validator

Widodo, S.Pd, M.Pd

Dra. Erlyana Dwi Prastyowati, M.Pd

Rerata Skor

3,5

3,3

Kriteria

Baik

Baik

Kesimpulan

Valid dengan revisi

Valid dengan revisi
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Tabel 6. Hasil validasi modul oleh tim ahli berupa komentar dan saran perbaikan
Validasi

Materi, Kurikulum, dan Pembelajaran

Media dan Menulis
Dra. Erlyana Dwi Prastyowati,
M.Pd

Validator

Widodo, S.Pd, M.Pd

Komentar
dan Saran

Sudah baik, perlu sedikit penekanan
• Pada penyampaian pemahaman konsep
diperlukan analisis secara geometris
• Tambah soal-soal yang bervariasi
• Berikan tugas pada siswa untuk
menyimpulkan transformasi tunggal dari
hasil komposisi transformasi baik secara
geometris maupun komposisi matriksnya
• Tambah daftar pustaka terutama buku
khusus yang membahas geometri(bidang)

1. Untuk sampul
a. Judul bisa diganti warna
lebih mencolok
b. Nama penulis di kiri bawah
2. Lengkapi dengan pengantar
apa yang akan/ harus
dilakukan siswa
3. Untuk latihan soal, kunci
jawaban dan skor nilai
sudah bagus

Setelah modul direvisi, dilaksanakan uji coba lapangan di kelas XII MIPA 1 SMA N 1
Purwodadi. Waktu pelaksanaan uji coba lapangan dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Alokasi Waktu Pelaksanaan Uji Coba Lapangan
Kegiatan
Kegiatan Belajar I
Kegiatan Belajar II
Kegiatan Belajar III
Kegiatan Belajar IV
Kegiatan Belajar V
Pengisian angket respon peserta didik
dan lembar observasi oleh observer

Hari/Tanggal
Kamis, 22 Oktober 2015
Jum’at, 23 Oktober 2015
Selasa, 27 Oktober 2015
Kamis, 29 Oktober 2015
Selasa, 3 Nopember 2015

Jam ke5–6
1–2
1–2
5–6
1–2
3–4

Saat uji coba dilakukan , observer melakukan pengamatan. Rangkuman hasil observasi dapat
dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Hasil Observasi Berupa Skor Keterlaksanaan KB I – V Menggunakan Modul
Observer
Rerata skor
Kriteria

Fattayati, S.Pd
3,4
Baik

Setelah uji coba lapangan selesai dilaksanakan, peneliti membagikan angket respon kepada
seluruh peserta didik kelas XII MIPA 1 sebagai kelas uji coba. Rangkuman hasil angket respon
peserta didik dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Respon Peserta Didik terhadap Modul
Rerata skor respon peserta didik
terhadap modul
Kriteria

3,519
Sangat Baik
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Hasil uji coba dianalisis kemudian dilakukan revisi sehingga menghasilkan modul revisi dan
menjadi modul final yang valid dan efektif. Modul diproduksi dengan kertas HVS ukuran A70
gram. Sampul modul yang berwarna dilaminating doff kemudian dijilid. Modul diproduksi
dalam jumlah terbatas untuk didistribusikan di perpustakaan SMA N 1 Purwodadi sebagai
satuan pendidikan dari kelas uji coba.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Proses pengembangan modul pembelajaran matematika dengan model problem based
learning materi Komposisi Transformasi Geometri yaitu : a) Define meliputi analisis ujung
depan, analisis pebelajar, analisis konsep, analisis tugas, dan spesifikasi tujuan pembelajaran;b)
Design meliputi penyusunan RPP dan penulisan modul; c) Develop meliputi validasi ahli
dan uji coba lapangan; d) Disseminate meliputi produksi dan difusi terbatas. Hasil validasi
menunjukkan modul pembelajaran matematika dengan model problem based learning
materi Komposisi Transformasi Geometri valid dengan rerata skor kevalidan 3,4 sehingga
termasuk dalam kriteria baik. Selain itu, modul pembelajaran matematika dengan model
problem based learning materi Komposisi Transformasi Geometri valid dan praktis digunakan
dalam pembelajaran dengan rerata skor observasi keterlaksanaan kegiatan pembelajaran
menggunakan modul sebesar 3,4 termasuk dalam kriteria baik. Modul pembelajaran
matematika dengan model problem based learning materi Komposisi Transformasi Geometri
juga efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Keefektifan modul berdasarkan rerata
skor respon peserta didik sebesar 3,519 termasuk dalam kriteria sangat baik.

5.2 Saran
Bagi guru matematika disarankan menjadikan proses pengembangan modul ini sebagai
referensi pengembangan modul untuk materi matematika yang lain dan menggunakan modul
pembelajaran yang valid dan etektif sebagai salah satu bahan ajar. Penelitian ini diharapkan
juga menjadi referensi pengembangan modul pelajaran lain bagi sekolah baik yang di
dalam mata pelajaran matematika maupun yang di luar mata pelajaran matematika. Bagi
pengambil kebijakan dapat menjadikan modul yang valid sebagai salah satu sumber belajar
bagi peserta didik atau bahan ajar bagi guru SMA. Bagi peserta didik diharapkan modul
pembelajaran ini menjadi alternatif sumber belajar yang valid.

6. Ucapan Terimakasih
Terima kasih kepada Kepala SMA N 1 Purwodadi; ahli materi, kurikulum dan pembelajaran
Bapak Widodo, S.Pd, M.Pd; ahli media dan menulis Ibu Dra. Erlyana Dwi Prastyowati, M.Pd,
peserta didik kelas XII MIPA 1 SMA N 1 Purwodadi Tahun Pelajaran 2015/2016;observer Ibu
Fattayati, S.Pd; Putri Nurika Anggraini; dan teman-teman Diklat PKB Two In One in service
1 dan in service 2.
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UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL
BELAJAR MATEMATIKA DENGAN VISUALISASI
REALISTIK DAN METODE TSTS DI KELAS VIII E
SMP NEGERI 1 JOMBANG
Trianti Retnaningsih, S.Pd.,M.Pd
SMPN 1 Jombang, Jln.Patimura no 63 Jombang, triantiretna@yahoo.co.id
ABSTRAK
Persoalan sering muncul dalam pembelajaran matematika di SMPN 1 Jombang adalah
rendahnya motivasi belajar, kurang kreatif, cepat bosan, sering jenuh, tegang saat
mengikuti pelajaran, tingginya persentase siswa yang tidak menyelesaikan pekerjaan
rumah. Visualisasi gambar nyata dalam kehidupan sehari-hari, dapat menanamkan
pemahaman konsep . Instrumen yang digunakan data reaksi siswa yang dikumpulkan
melalui catatan pengamatan melaui penyebaran angket kepada siswa dan data hasil
belajar melalui tes. Teknik analisa data menggunakan perhitungan “mean score”.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa visualisasi realistik dan metode Two Stay
Two Stray dapat memancing siswa lebih konsentrasi . Hasil analisis data siklus I dan
siklus II adalah(1) nilai rata-rata siklus I 67,09 pada siklus II 83,13 ada peningkatan 16,04
(2) persentase tingkat ketuntasan siklus I 65,63% dan siklus II 87,50% terjadi kenaikan
ketuntasan belajar 21,87%. Rata-rata aktivitas siklus I 75,78% dan siklus II 88,28% ada
kenaikan 12,5%. Dengan demikian strategi tersebut dapat meningkatkan hasil belajar dan
menumbuhkah sikap kerjasama.
Kata Kunci. Visualisasi realistik, metode TSTS,,aktivitas, hasil belajar.

1. Pendahuluan
Pendidikan merupakan ujung tombak dalam mempersiapkan SDM yang handal, karena
pendidikan diyakini akan dapat mendorong memaksimalkan potensi siswa untuk dapat
bersikap kritis, logis dan inovatif dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan
yang dihadapinya. Sedangkan bagi siswa, matematika dirasakan sulit karena susah dimengerti,
dipenuhi rumus-rumus, serta pendekatan pembelajaran matematika yang menjadikan siswa
tidak merasa nyaman selama kegiatan belajar-mengajar, sehingga kepedulian mereka akan
pentingnya matematika sebagai bagian dari kehidupan tak dapat mereka rasakan manfaatnya,
paling tidak, kesemuan akan manfaat matematika yang ada dalam pikirannya.
Faktor penyebabnya adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran yang dapat
memperjelas pemahaman konsep. Secara garis besar kelemahan tersebut karena kurangnya
kerjasama antara siswa dalam menyelesaikan masalah, masih monotonnya pembelajaran yang
digunakan. Melihat kondisi tersebut, maka perlu kegiatan pembelajaran untuk meminimalisasi
kelemahan tersebut dengan meningkatkan beberapa faktor yaitu aktivitas kerjasama antar
siswa dan penggunaan media pembelajaran.
Penyebab kelemahan siswa pada umumnya adalah kurangnya motivasi ,rendahnya kemampuan
siswa dalam pemecahan masalah sehari-hari dan dibawa ke objek berpikir matematika. Hal ini
dapat dilihat dari rendahnya dalam menyelesaikan masalah seperti mencari kemiringan garis
atau gradien dan persamaan garis lurus. Melihat kenyataan itulah cara belajar dirubah yaitu
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dengan menggunakan strategi pembelajaran Visualisasi Realistik dan model pembelajaran
Two Stay Two Stray dengan tujuan mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam berdiskusi,
tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh
teman serta menumbuhkan saling kerjasama.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:(1)Apakah
pembelajaran dengan Visualisasi Realistik dan metode two stay two stray dapat meningkatkan
aktivitas siswa dalam belajar matematika materi gradien dan persamaan garis lurus pada siswa
kelas VIII E SMPN 1 Jombang ? (2).Bagaimana pembelajaran dengan Visualisasi Realistik
dan metode two stay two stray dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi gradien
dan persamaan garis lurus pada siswa kelas VIII E
SMPN 1 Jombang? Tujuan Penelitian untuk meningkatkan : (1)
meningkakan hasil belajar siswa.

keaktifan

siswa (2)

Manfaat Penelitian
1. Bagi siswa ,dengan pendekatan kerja kelompok variasi bertamu, mempunyai tugas
tanggung jawab dan kerjasama, meningkatkan keberanian dalam bertanya dan
menyampaikan pendapat kepada orang lain,meningkatkan hasil belajar matematika .
2. Bagi guru, membantu kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien.
3. Bagi sekolah, memberikan sumbangan dalam perbaikan proses pembelajaran untuk
meningkatkan potensi belajar siswa yang akhirnya berpengaruh pada mutu sekolah.

2. KAJIAN TEORI
2.1. Pengertian Aktivitas
Aktivitas belajar sebagai proses yang terdiri beberapa unsur yaitu: tujuan belajar, siswa yang
termotivasi, tingkat kesulitan belajar, stimulus dari lingkungan, siswa yang memahami situasi,
dan pola respon siswa.
Menurut Wina Sanjaya (2012:135), ada beberapa asumsi segala sesuatu yang dilakukan atau
kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, Aktivitas siswa selama proses
belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk
belajar.

2.2. Hasil Belajar Matematika
Menurut ahli pendidikan dan psikologi, salah satu hasil belajar adalah adanya perubahan
tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu biasanya berupa penguasaan terhadap keterampilan
dan perubahan yang berupa sikap. Perubahan perilaku itu merupakan hasil dari kegiatan belajar
yang dicapai dengan cara latihan maupun pengalaman (Baharudin & Esa Nur Wahyuni, 2007:
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34). Menurut Gagne (Dimyati dan Mujiono, 2006: 10) hasil belajar berupa kapabilitas, berupa
keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut karena adanya:
(1) stimulasi yang berasal dari lingkungan dan (2) proses kognitif yang dilakukan pembelajar.

2.3. Visualisasi Realistik
Toenlioe (dalam Suyanto,2006:17) mengemukakan bahwa gambar dapat memberikan berbagai
manfaat, termasuk memberikan manfaat dalam pembelajaran. Visualisasi dalam penelitian ini
dapat diklasifikasikan :foto, gambar naturalis, serta sketsa

2.4. Model Pembelajaran Two Stay Two Stray
Dengan struktur kelompok kooperatif seperti tipe two stay two stray ini dapat memberikan
kesempatan kepada tiap kelompok untuk saling berbagi informasi .
a.

Guru membagi kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 siswa.

b. Guru memberikan sub pokok bahasan tertentu dan dibahas dalam kelompoknya .
c.

Siswa mengerjakan tugas dengan berdiskusi dalam kelompok.

d. Setiap kelompok menentukan 2 anggota yang akan stay dan 2 anggota yang akan stray .
e.

Semua siswa saling berbagi apa yang telah mereka kerjakan kepada 2 orang tamu dari
kelompok lain yang akan berkunjung ke kelompok mereka.

f.

Tahap selanjutnya kembali ke kelompok yang semula dan melaporkan apa yang mereka
temukan dari kelompok lain.

g. Membahas hasil pekerjaan mereka semua dengan difasilitasi oleh guru

2.5. Kerangka Berpikir
Kerangka pemikiran proses belajar mengajar sebagai berikut:

Hasil Belajar Matematika Rendah

Penggunaan Visualisasi Realistik
dalam Pembelajaran Matematika

Model Pembelajaran TS-TS

Hasil Belajar Matematika
Meningkat

Visualisasi
materi Gradien dan
model pembelajaran
TS-TS
Visualisasi materi
Persamaan Garis Lurus
dan model
pembelajaran TS-TS

Ketuntasan
belajar, hasil
belajar > 70

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Hipotesis penelitian ini adalah akan mengalami peningkatan hasil belajar dan mencapai
ketuntasan belajar secara optimal.
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3. Metode Penelitian
3.1. Tempat ,Waktu dan Subyek Penelitian
Penelitian dilakukan di ruang kelas VIII E SMP Negeri 1 Jombang dan dilaksanakan pada
bulan September – Oktober 2015, dengan perincian berikut:
Tabel 1. Jadwal Kegiatan
No.
1.
2.
3.
4.

Kegiatan
Persiapan
Perencanaan
Pra Tindakan
Pelaksanaan
a. Siklus I
b. Siklus II

Waktu
22- 25 September 2015
26- 30 September2015
1 Oktober 2015
6, 7 Oktober dan 10 Oktober 2015
13,14. 17 dan 20 Oktober 2015

5.

Pengolahan Data

7 – 14 Nopember 2015

6.

Penyusunan Laporan

Desember 2015 – Februari 2016

Subyek penelitian adalah 32 siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Jombang tahun pelajaran

2015/2016 yang terdiri 14 laki-laki dan 18 perempuan.
3.2. Prosedur Penelitian
Tahap kegiatan, yaitu perencanaan (planing), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan
(observing) dan refleksi (reflecting

Gambar 2.Tahapan Penelitian Tindakan Kelas siklus I dan siklus II

3.3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan
dan verifikasi refleksi.
(1) Reduksi data diperoleh dari hasil observasi dan angket ditulis bentuk rekaman data,
dikumpulkan, dirangkum kemudian dicari polanya. (2) Data yang telah direduksi dan
dikelompokkan dalam berbagai pola dideskripsikan dalam bentuk kata-kata/kalimat yang
berguna untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu. Penyajian data ini ditulis
dalam paparan data. (3) Penarikan simpulan, verifikasi dan refleksi. Adapun tes hasil belajar
siswa diolah untuk mengukur ketuntasan dengan menggunakan rumus :
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x 100%

Sebagai standar ketuntasan belajar siswa digunakan patokan yang ditetapkan yaitu sebesar 65
% secara individual dan ketuntasan secara klasikal sebesar 85%. Rumus ini digunakan untuk
mengetahui seberapa jauh perkembangan dan peningkatan pemahaman konsep gradien dan
persamaan garis lurus yang dicapai siswa.
Mencari rata-rata (Mean) :
Rumus ini digunakan untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan hasil belajar materi
gradien dan persamaan garis lurus antara siklus satu dengan siklus lainnya.
Unsur penilaian analitis : :

x 100%

Ketuntasan secara Klasikal :

x 100%

Data hasil belajar matematika materi gradien dan persamaan garis lurus diukur menggunakan
tes setiap siklusnya berupa soal essay, sedangkan data keaktifan siswa diambil dengan
menggunakan lembar observasi oleh observer.

3.4. Teknik Analisis Data
Dalam karya ilmiah ini data terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan teknik diskriptik analitik. Sedangkan data kuantitatif hasil
belajar ditabulasi dan dihitung ketuntasannya pada masing-maing siklus dan dianalisis untuk
keberhasilan meningkatkan hasil belajar siswa baik aspek afektif (keaktifan siswa) maupun
aspek kognitif berupa peningkatan hasil belajar antar siklus dan persentase siswa yang tuntas
belajar atau memperoleh nilai º KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 70.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Deskripsi Kondisi Awal
Minat siswa dalam mengikuti pelajaran kurang, berdasarkan alasan inilah penulis membuat
strategi menggunakan visualisasi realistik dan metode kooperatif tipe Two Stay Two Stray.
Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus untuk membahas materi gradien dan
persamaan garis lurus. Setiap siklusnya: 1) menggunakan visualisasi realistik, dilanjutkan
dengan pembelajaran kooperatif dengan tipe Two Stay Two Stray , 2) diakhiri dengan tes akhir
siklus.

4.2. Deskripsi Siklus I
Pembelajaran yang dilakukan pada siklus I terlaksana dalam tiga pertemuan. Pertemuan
pertama materi gradien dengan menggunakan visualisasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, 6
Oktober 2015 di kelas VIII E SMP Negeri 1 Jombang. Pada pertemuan kedua yaitu hari Rabu,
7 Oktober 2015 guru menggunakan metode Two Stay Two Stray. Tindak lanjut berikutnya
evaluasi yang dilaksanakan pada pertemuan ketiga yaitu pada tanggal 10 oktober 2015.
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4.2.1.Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Tabel 2. Aktivitas Siswa saat pembelajaran siklus I
Ya
%
24
75,00
22
68,75

Tidak
%
8
25,00
10
31,25

26
81,25

6
18,75

Saling membantu dan menyelesaikan masalah

25
78,12

7
21,88

Rata - rata

75,78

No

Aspek yang diamati

1

Memperhatikan penjelasan guru menggunakan visualisasi
realistik

2

Bekerjasama dalam kelompok

3

Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan sebelum
berpencar maupun pada waktu bertamu kekelompok lain (Two
Stay Two Stray )

4

Berdasarkan data aktivitas siswa di atas disimpulkan bahwa penggunaan visualisasi realistik
dan menggunakan metode Two Stay Two Stray belum maksimal dikarenakan siswa masih
bingung sewaktu melihat gambar/foto bangunan/barang/benda yang ada.

4.2.2. Hasil Belajar Siklus I
Tabel 3. Hasil belajar siswa pada siklus I

Kriteria

Jumlah

Tuntas
Belum Tuntas

21
11

Nilai Rata - rata

Persentase (%)
65,63
34,37
67,09

Namun secara umum ada respon positif dari siswa dengan adanya pembelajaran dengan
menggunakan strategi yang berbeda dari biasanya

4.3. Deskripsi Siklus II
Pelaksanaan pembelajaran siklus II pada hari rabu, 14 Oktober 2015 dengan materi persamaan
garis lurus . Kemudian guru juga menjelaskan kembali cara belajar menggunakan kooperatif
tipe Two Stay Two Stray agar lebih bisa lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
Dua puluh menit berlalu guru memberikan apersepsi dan motivasi selanjutnya pembelajaran
siklus II dimulai . Memasuki inti pembelajaran, guru membawa sebuah foto yang menujukkan
kemiringan sehingga timbul persamaan garis lurus.

Gambar 3 persamaan garis lurus
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Pada pertemuan hari kedua yaitu Sabtu, 17 Oktober 2015 pukul 09.30 WIB , guru mengawali
dengan apersepsi dan motivasi, guru membagi kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya
setelah itu guru membagi kartu soal dan didiskusikan, setelah selesai diskusi dilanjutkan
menggunakan metode pembelajaran Two Stay Two Stray .
Tindak lanjut berikutnya evaluasi siklus II yang dilaksanakan pada pertemuan ketiga yaitu
pada tanggal 20 oktober 2015.

4.2.1.Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Deskripsi data dan temuan peneliti pada siklus II .
Tabel 4. Aktivitas Siswa saat pembelajaran siklus II
No

Aspek yang diamati

1

Memperhatikan penjelasan guru menggunakan visualisasi realistik

2

Bekerjasama dalam kelompok

3
4

Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan sebelum
berpencar maupun pada waktu bertamu kekelompok lain
(Two Stay Two Stray )
Saling membantu dan menyelesaikan masalah
Rata- rata

Ya
%
26
81,25

Tidak
%
6
18,75

28
87,50

4
12,5

29
90,625

3
9,375

30
93,750

2
6,25

88,28

4.2.2. Hasil Belajar Siklus II
Tabel- 5 Rangkuman Hasil Belajar Siswa pada Siklus II
Kriteria
Tuntas
Belum Tuntas
Nilai Rata-rata

Jumlah
28
4
83,13

Persentase (%)
87,50
12,50

4.3.Pembahasan
Tabel- 6 Pengamatan hasil aktivitas pada siklus I dan Siklus II
No

Aktivitas

Siklus I
JML %

Siklus II
JML %

1

Memperhatikan penjelasan guru menggunakan
visualisasi realistik

24

75,00

26

81,25

2

Bekerjasama dalam kelompok

22

68,75

28

87,50

3

Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan
sebelum berpencar maupun pada waktu bertamu
kekelompok lain (Two Stay Two Stray )

26

81,25

29

90,63
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4

Saling membantu dan menyelesaikan masalah

25

78,12

Rata - rata

30

75,78

93,75
88,28

Aktivitas siswa pada saat kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray berlangsung
secara baik. Rata-rata aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru maupun penjelasan
siswa lain ada kenaikan 6,25% , kerjasama dalam kelompok ada kenaikan sebesar 18,75%,
rata-rata dalam mengemukakan pendapatnya secara lisan pada kelompok sebelum sebelum
berpencar menunjukkan kenaikan 9,375% dan saling membantu memecahkan masalah juga
ada kenaikan 15,625%. Kesimpulannya aktivitas siswa dalam pembelajaran ada kenaikan.
Analisis hasil hasil belajar pada siklus I dan siklus II ada pada tabel.
Tabel 7. Nilai Rata-rata dan Ketuntasan Belajar pada Siklus I dan Siklus II

No.

Siklus

Unsur Nilai

1.

Nilai Rata-rata

2.

Tingkat Ketuntasan belajar

Simpulan

I

II

67,09

83,13

Ada kenaikan

21

28

Ada kenaikan

Hasil analisis data didapat pada siklus I dan siklus II adalah(1) nilai rata-rata siklus I 67,09 pada
siklus II 83,13 ada peningkatan 16,04 (2) persentase tingkat ketuntasan pada siklus I 21 siswa
(65,63%) dan pada siklus II 28 siswa (87,50%) terjadi kenaikan ketuntasan belajar 21,87%.
Kesimpulannya bahwa visualisasi dan metode Two Stay two Stray mempunyai dampak positif
dan dapat digambarkan dengan grafik
Ketuntasan belajar

100
80
60
40
20
0

Prosentase
Rata-rata

Siklus
I

Siklus
II

Gambar-7 : Grafik Ketuntasan dan Nilai Rata-rata Siklus I & II
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman konsep gradien,
persamaan garis lurus dengan menggunakan strategi pembelajaran visualisasi realistik dan
metode Two Stay Two Stray pada siswa kelas VIII-E SMP Negeri 1 Jombang ada peningkatan.
Pembelajaran diakhiri dengan adanya penyerahan hadiah kepada siswa yang mendapatkan
penilaian paling tinggi.
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Gambar – 9. Grafik Perubahan Hasil Belajar dan Aktivitas Siswa
Penggunaan visualisasi dan metode Two Stay Two Stray yang mengutamakan adanya kerja
sama dan komunikasi yang baik antar siswa ternyata mampu menumbuhkan motivasi dan
berdampak positif terhadap hasil belajar siswa.

5. Penutup
5.1. Kesimpulan
Nilai rata-rata aktivitas siswa ada kenaikan 12,5% dengan nilai rata- rata pada siklus I mencapai 75,78%
dan siklus II sebesar 88,28% . Nilai rata- rata hasil belajar pada siklus I 67,09 dengan ketuntasan belajar
sebesar 65,63%.( 21 siswa). Pada siklus II mengalami peningkatan 16,04% dengan rata-rata hasil
belajar sebesar 83,13 dan persentase ketuntasan 87,50%.( 28 siswa ). Dengan demikian hasil yang

diperoleh sudah sesuai dengan hipotesis tindakan yang diajukan yaitu jika visualisasi realistik
dan model pembelajaran Two Stay Two Stray diterapkan dapat meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar.

5.2. Saran
a.

Bagi guru, perpaduan media berbasis lingkungan dan teknologi sebaiknya digunakan
untuk menumbuhkan nilai-nilai positif siswa dalam mengembangkan karakternya.

b. Bagi sekolah, menggunakan model pembelajaran untuk meningkatkan aspek afektif siswa
dan nilai-nilai sosial (kratifitas, tenggang rasa dan kerjasama, dll).
c.

Bagi pemegang kebijakan bidang pendidikan, hendaknya mulai mensosialisasikan
pemanfaatan media pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan aspek intelektual
siswa tetapi juga aspek spiritual, sosial, dan emosional siswa untuk mengembangkan
karakternya, sehingga tumbuh jiwa-jiwa yang unggul masa depan.

6. Ucapan Terima Kasih
Perkenankan penyusun mengucapkan terima kasih kepada : (1) Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jombang, (2) Kepala SMPN 1 Jombang, (3) MGMP Matematika Kabupaten
Jombang, (4) Siswa-siswi Kelas VIII-E SMPN 1 Jombang, (5) dan semua pihak yang
membantu dalam penelitian ini.

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

810

Daftar Pustaka
Baharudin & Esa Nur Wahyuni. 2007. Teori Belajar dan Pembelajaran. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media..
Degeng INS. 2004. Teori Pembelajaran 1 dan 2 : Terapan, Program Magister Manajemen Pendidikan
Universitas Terbuka, Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat
Pembinaan Sekolah menengah Pertama, 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Jakarta.
Dimyati dan Mujiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan
Rineka Cipta.
Djamarah, Syaiful Bahri. 1991. Prestasi Belajar Dan Kompetensi Guru. Surabaya: Usaha Nasional.
Sanjaya,Wina. 2012. Strategi Pembelajaran. Jakarta : Kencana Prenadamedia
Suhardjono dan Rufi’i. 2004. Metode Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Program Pascasarjana
Universitas PGRI Adi Buana.
Sunyoto HP. 2004. Efektifitas Pembelajaran Realistik, Jurnal Buana Pendidikan UNIPA, Surabaya.
Susilo. 2007. Panduan Penelitian Tindakan Kelas, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
Suyanto. 2004. Matematika Realistik, Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Malang.
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Edisi Baru. Asdi Mahasatya
Jakarta.

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

811

MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PESERTA
DIDIK KELAS XI MIPA 2 SMA NEGERI 1 CIBADAK
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 PADA MATERI
PROGRAM LINEAR DENGAN MENGGUNAKAN
GEOGEBRA
Tuti Suprapti
SMA Negeri 1 Cibadak, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 72 Cibadak-Sukabumi; tutisuprapti_math@
yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik
kelas XI MIPA 2 SMAN 1 Cibadak pada pembelajaran Program Linear melalui penggunaan
GeoGebra. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan terhadap
36 peserta didik kelas XI MIPA 2 pada bulan Juli sampai Oktober 2015 dalam 2 siklus.
Hasil analisis deskriptif mengungkapkan bahwa pembelajaran menggunakan GeoGebra
pada materi program linear dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Hal
ini dapat dilihat dari peningkatan persentase jumlah peserta didik yang lulus melalui data
hasil tes tiap siklus sebagai berikut: 56% pada akhir siklus I, 72% pada akhir siklus II dan
86% pada keseluruhan siklus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan GeoGebra
dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas XI MIPA 2 di SMA Negeri
1 Cibadak dalam materi program linear. Penerapan program GeoGebra dapat digunakan
sebagai salah satu alternatif dalam upaya meningkatan pemahaman konsep peserta
didik, sehingga terciptanya suasana kelas yang lebih hidup dan menyenangkan, aktivitas
belajar peserta didik lebih banyak sehingga hasil belajarpun dapat ditingkatkan.
Kata Kunci. Pemahaman konsep, GeoGebra, Program linear

1. Pendahuluan
Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajaran di kelas.
Oleh sebab itu guru harus membuat perencanaan secara matang dalam memperbaiki kualitas
mengajarnya dan meningkatkan kesempatan belajar bagi peserta didiknya. Hal ini menuntut
perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, penggunaan metoda mengajar, strategi
pembelajaran, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses pembelajaran.
Guru sebagai pengelola proses pembelajaran bertindak sebagai fasilitator yang berusaha
menciptakan kondisi belajar yang efektif, dapat menyampaikan pelajaran dengan baik, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai pelajaran dan tujuan-tujuan
yang harus dicapai. Tugas guru bukanlah hanya memberikan pengetahuan semata, melainkan
menyiapkan situasi yang menggiring peserta didik untuk mengamati, bertanya, mengadakan
eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep diri guna menyelesaikan masalah-masalah
yang dihadapi.
Dalam melaksanakan tugasnya, guru sering kali menghadapi beberapa permasalahan,
diantaranya adalah:
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1. Ditinjau dari sisi peserta didik.
Masih banyak peserta didik yang motivasi dan keaktifan belajarnya masih rendah
(cenderung pasif), pengetahuan prasyaratnya kurang, dan pemahaman konsepnya lemah.
Pengetahuan prasyarat yang rendah dan pemahaman konsep yang lemah sering kali
menimbulkan miskonsepsi sehingga hasil belajar tidak maksimal.
2. Ditinjau dari sisi guru.
Dalam melaksanakan pembelajaran, guru belum memanfaatkan alat bantu, media,
dan sumber belajar dengan maksimal. Penggunaan metode, model, dan pendekatan
pembelajaran belum bervariasi. Guru masih cenderung selalu menggunakan cara
konvensional dalam setiap kegiatan pembelajarannya.
Kendala-kendala yang dihadapi tersebut berdampak pada keberhasilan peserta didik dalam
pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dari masih banyak peserta didik yang hasil belajanya masih
rendah. Begitu juga yang terjadi di kelas XI MIPA 2. Berdasarkan hasil belajar di kelas X
MIPA 2 masih banyak peserta didik yang nilai ulangan hariannya masih di bawah Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM).
Materi pembelajaran Program Linear merupakan salah satu mata pelajaran yang menuntut
peserta didik agar dapat memecahkan permasalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.
Peserta didik dituntut untuk dapat merancang model matematika dari permasalah sehari-hari
untuk kemudian dicari pemecahan masalahnya.
Banyak kendala yang ditemukan dalam pembelajan program linear. Diantaranya adalah kesulitan
peserta didik dalam membuat model matematika dan menentukan daerah penyelesaian sistem
pertidaksamaan linear. Kesulitan itulah yang kemudian menyebabkan rendahnya hasil belajar
peserta didik pada pembelajaran Program Linear. Hal ini menggambarkan bahwa pemahaman
peserta didik terhadap konsep di dalam pembelajaran masih lemah.
Pemahaman konep peserta didik dalam pembelajaran akan berdampak pada efektifitas dan
hasil belajar. Belajar untuk memahami konsep jauh lebih penting dari hanya sekedar bisa
mengerjakan soal-soal. Pemahaman konsep dalam pembelajaran ibarat pembuatan pondasi
dalam bangunan. Jika pemahaman konsepnya kuat, maka peserta didik dapat menyelesaiakan
berbagai masalah yang dihadapi.
Banyak alternatif yang bisa digunakan guru untuk memecahan masalah lemahnya pemahaman
konsep peserta didik pada pembelajaran program linear, salah satunya adalah penggunaan
program GeoGebra sebagai alat bantu pembelajaran. Dengan menggunakan program
GeoGebra peserta didik dapat dilatih bagaimana menentukan penyelesaian pertidaksamaan
linear sebagai konsep dasar menggambarkan daerah penyelesaiaan sistem pertidaksamaan
linear yang kemudian dapat digunakan sebagai konsep untuk menyelesaikan masalah-masalah
program linear.
Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan, perlu dilakukan penelitian tindakan
kelas terhadap penggunaan GeoGebra sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman
konsep peserta didik kelas XI MIPA 2 SMAN 1 Cibadak pada pembelajaran Program Linear.
Adapun dapat diidentifikasikan masalah-masalahnya sebagai berikut: 1) Motivasi belajar
rendah; 2) Pengetahuan prasyarat kurang; 3) Pemahaman konsep lemah; 4) Pemanfaatan
alat, media, dan sumber belajar belum maksimal; dan 5) Penggunaan metode, model, dan
pendekatan pembelajaran belum tepat; dan 6) Pembelajaran cenderung konvensional,
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berdasarkan batasan masalah di atas dan penelitian bisa terarah dan jelas maka penelitian
difokuskan pada pokok permasalahan sebagai berikut: „Bagaimana penggunaan GeoGebra
dapat meningkatkan pemahaman konsep pada pembelajaran Program Linear?‰
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas XI MIPA
2 SMAN 1 Cibadak pada pembelajaran Program Linear melalui penggunaan GeoGebra. Hasil
penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang bermanfaat,
adapun manfaat yang diharapkan antara lain:
1. Bagi peserta didik
a.

Meningkatkan aktifitas belajar matematika.

b. Meningkatkan pemahaman kosep.
c.

Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan matematika.

d. Meningkatkan hasil belajar.
2. Bagi guru
a.

Ditemukan alternatif pendekatan pembelajaran matematika sehingga dapat
meningkatkan aktifitas dan hasil belajar yang maksimal.

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan
efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
c.

Meningkatkan kualitas dan profesionalitas.

3. Bagi sekolah
a.

Memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan kualitas pembelajaran dalam
rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya bidang matematika.

b. Meningkatkan iklim ilmiah bagi guru dalam melaksanakan tugas profesinya.

2. Tinjauan Pustaka
Konsep-konsep matematika terorganisasikan secara sistematis, logis, dan hierarkis dari yang
sederhana sampai pada yang kompleks. Pemahaman konsep adalah salah satu tujuan penting
dalam pembelajaran matematika. Pemahaman terhadap konsep matematika merupakan dasar
untuk mengerjakan matematika secara bermakna. Hal ini memberikan pengertian bahwa
materi-materi yang diajarkan kepada peserta didik bukan sebagai hafalan tetapi lebih jauh lagi
untuk mencapai konsep yang diharapkan.
Pemahaman konsep adalah kemampuan peserta didik yang berupa penguasaan sejumlah
materi pelajaran, di mana peserta didik tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah
konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapan kembali dalam bentuk lain yang mudah
dimengerti, memberikan interprestasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai
dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Indikator yang termuat dalam pemahaman konsep
diantaranya: a) Mampu menerangka secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya;
b) Mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai cara serta mengetahui perbedaan;
c) Mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan
yang membentuk konsep tersebut; d) Mampu menerapkan hubungan antara konsep dan
prosedur; e) Mampu memberikan contoh dan contoh kontra dari konsep yang dipelajari; f)
Mampu menerapkan konsep secara algoritma; dan g) Mampu mengembangkan konsep yang
telah dipelajari.
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Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika menurut
NCTM (1989 : 223) dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam: (1) Mendefinisikan konsep
secara verbal dan tulisan; (2) Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh; (3)
Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk merepresentasikan suatu konsep; (4)
Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya; (5) Mengenal berbagai makna dan
interpretasi konsep; (6) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang
menentukan suatu konsep; (7) Membandingkan dan membedakan konsep-konsep.
Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2001 tentang
rapor menguraikan bahwa indikator peserta didik memahami konsep matematika adalah
mampu: a) Menyatakan ulang sebuah konsep; b) Mengklasifikasi objek menurut tertentu
sesuai dengan konsepnya; c) Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep;
d)
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis; e) Mengembangkan syarat
perlu atau syarat cukup dari suatu konsep; f) Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih
prosedur atau operasi tertentu; g) Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan
masalah.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan yang dimiliki
seseorang untuk mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya baik dalam bentuk ucapan
maupun tulisan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut benar-benar mengerti apa yang
disampaikan. Seseorang dikatakan paham terhadap sesuatu konsep jika orang tersebut mengerti
benar konsep tersebut. Mampu menerapkan konsep secara algoritma, mampu mengembangkan
konsep yang telah dipelajari, dan mampu menjelaskan konsep tersebut kepada orang lain.
GeoGebra adalah software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar,
dan kalkulus yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika.
GeoGebra adalah sistem geometri dinamik yang dapat melakukan konstruksi dengan titik,
vektor, ruas garis, garis, irisan kerucut, begitu juga dengan fungsi, dan mengubah hasil
konstruksi selanjutnya. Selain itu persamaan dan koordinat dapat dimasukan secara langsung.
Jadi, GeoGebra memiliki kemampuan menangani variabel/peubah untuk angka, vektor,
titik, menemukan turunan dan integral dari suatu fungsi, dan menawarkan perintah-perintah
seperti akar atau nilai ekstrim.
Manfaat GeoGebra diantaranya; 1) Media pembelajaran matematika dinamis. Sebagai contoh,
salah satu materi adalah persamaan garis lurus yang bentuk persamaannya mempunyai
gradien m dan memotong sumbu Y di suatu titik. Semakin besar nilai gradien m maka garis
semakin tegak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan GeoGebra dengan mudah;
2) Alat bantu membuat bahan ajar matematika. Misal untuk menggambar grafik fungsi,
pengguna cukup mengetikkan fungsi pada bilah masukan selanjutnya menekan enter sehingga
muncul output berupa grafiknya. Output ini dapat digunakan pada berbagai tipe bahan ajar
misal dokumen, bahan tayang, gambar, dan lain-lain. 3) Menyelesaikan soal matematika,
misal GeoGebra dapat digunakan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian hanya
dengan memasukkan persamaan garis dan titik.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa GeoGebra adalah software matematika dinamis
yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus yang dapat digunakan sebagai alat bantu
dalam pembelajaran matematika. Adapun manfaatnya adalah sebagai media pembelajaran
matematika, alat bantu membuat bahan ajar matematika, dan meyelesaikan soal matematika.
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Program Linear merupakan salah satu pokok materi pada pembelajaran matematika di
kelas XI MIPA 2. Pada pembelajaran Program Linear hendaknya guru menciptakan upaya
menanamkan pemahaman konsep dari yang tidak mampu menyelesaiakan masalah-masalah
pada materi pokok program linear menjadi mampu menyelesaiakan masalah-masalah pada
materi pokok program linear.
Jika peserta didik dapat melalui tahapan pembelajaran dengan baik, maka peserta didik mampu
mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan
kepada orang lain sehingga orang lain tersebut benar-benar mengerti apa yang disampaikan.
Ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep peserta didik sudah tinngi. Jika peserta didik
sudah memiliki pemahaman konsep yang tinggi, maka peserta didik dapat menyelesaiakan
masalah-masalah pada materi pokok program linear, sehingga hasil belajar peserta didik akan
meningkat.

3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), karena penelitian ini
bertujuan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran di kelas tertentu. Pendekatan penelitian
menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian adalah peserta didik
kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 1 Cibadak yang berjumlah 36 orang, yang dilaksanakan selama
3 bulan, yaitu Juli s.d Oktober 2015, adapun tempat penelitian di SMA Negeri 1 Cibadak
Kabupaten Sukabumi. Penelitian terdiri dari dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap
menggunakan metode spiral dari Kemmis dan Taggart, yaitu: menyusun rancangan tindakan
(Planning), pelaksanaan tindakan (Acting), pengamatan (Observing), refleksi (Reflecting).
Setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua diisi dengan
kegiatan pembelajaran, sedangkan pertemuan ketiga diisi dengan kegiatan tes akhir setiap
siklus. GeoGebra digunakan mulai pada pertemuan kedua siklus pertama. Teknik pengumpulan
data menggunakan observasi dan tes, instrumen berupa lembar observasi dan lembar soal.
Peneliti dibantu oleh seorang guru matematika sebagai observer yang bertugas mengamati
setiap kegiatan pembelajaran dan seorang petugas yang mendokumentasi kegiatan kegiatan
pembelajaran. Analisis data menggunakan analisis deskriptif terhadap hasil observasi dan tes,
untuk menggambarkan pemahaman konsep peserta didik dan aktivitas peserta didik dalam
penggunaan GeoGebra. Tindakan dihentikan setelah siklus II yang dipandang pemahaman
konsep peserta didik sudah cukup signifikan untuk dikatakan meningkat.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian
Pada awalnya pelajaran matematika bagi sebagian peserta didik dianggap pelajaran yang
membosankan dan menjenuhkan, apalagi bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan
akademik rendah. Setelah peneliti menerapkan GeoGebra dalam pembelajaran dan melakukan
pendekatan-pendekatan terhadap peserta didik yang mempunyai prestasi kurang dalam
pelajaran matematika, ternyata secara keseluruhan prestasi peserta didik dalam pelajaran
matematika mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis deskriptif skor
pemahaman konsep peserta didik dalam proses pembelajaran yang dapat dilihat dari data tes
hasil belajar peserta didik sebagai berikut:
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

816

Tabel 1. Deskripsi Hasil Tes Tiap Siklus

KKM
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Rata-Rata
Standar Deviasi
Jumlah Peserta Didik Lulus
Jumlah Peserta Didik Tidak
Lulus
DSK/ ketuntasan (%)

SIKLUS I

SIKLUS II

KESELURUHAN
SIKLUS

70
91
28
60,73
21,24
19

70
93
40
68,54
16,62
26

70
100
53
79,79
15
31

17

10

5

56

72

86

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai matematika peserta didik pada setiap siklus setelah
diterapkannya GeoGebra pada pembelajaran Program Linear mengalami peningkatan,
terutama saat tes keseluruhan siklus, hampir seluruh peserta didik memperoleh nilai di atas
KKM yaitu 31 orang dan yang memperoleh nilai di bawah KKM hanya 5 orang.
Persentase banyaknya siswa yang lulus atau mencapai KKM dalam pembelajaran adalah 56%
pada akhir siklus I, 72% pada akhir siklus II, dan 86% pada keseluruhan siklus. Peningkatannya
dapat terlihat jelas seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut:

Gambar 1. Persentase Kelulusan Peserta Didik Tiap Siklus
Pada pelaksanaan pembelajaran matematika siklus I sampai siklus II, Observer mengobservasi
peneliti di kelas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jalannya kegiatan pembelajaran di
kelas. Hasil observasi dan catatan observer pada siklus I dan II menujukkan bahwa secara
umum gambaran aktifitas peserta didik di dalam pembelajaran dengan menggunakan program
GeoGebra cenderung semakin meningkat. Berikut ini tabel yang menggambarkan peningkatan
aktifitas peserta didik pada keseluruhan kegiatan pembelajaran pada Siklus I, dan Siklus II:
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Tabel 4.2. Hasil Observasi Aktifitas Peserta didik selama Proses Pembelajaran
No

A

Aspek Pengamatan
Aktifitas Positif:
1. Bertanya kepada guru
2. aktif dalam berdiskusi
kelompok
3. memberi jawaban atau
pertanyaan
Jumlah
Persentase

B

Aktifitas Negatif:
1. Mengobrol
2. Tengok kiri- kanan
3. Mengganggu teman
4. Keluar masuk kelas
5. melamun
6. Membaca buku di luar materi
pelajaran
Jumlah
Persentase

Jumlah peserta didik
(Siklus I)

Jumlah Peserta didik
( Siklus II)

8

2

10
4

20
5

22

27

61 %

75 %

4
2
1
6

1
3
1

1
12

4

39 %

25 %

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa persentase aktifitas positif peserta didik adalah 61% dan
aktifitas negatif 39% pada siklus I, aktifitas positif peserta didik adalah 75% dan aktifitas
negatif 25% pada II. Aktifitas pembelajaran pada siklus I jka dibandingkan dengan siklus II
terjadi peningkatan yang sangat baik, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut:

Gambar 2. Persentase Aktifitas Peserta Didik Tiap Siklus
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4.2 Pembahasan
Pembelajaran menggunakan program GeoGebra ternyata sangat menarik bagi peserta didik,
sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran program
linear. Dalam pembelajaran ini tidak disiapkan materi GeoGebra yang sudah jadi melainkan
peserta didik diarahkan untuk membuat sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk membuka dan
menumbuhkan kreativitas peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan
maupun potensinya Program GeoGebra dan software pendukung berupa Java dapat didownload secara gratis. Peserta didik dapat mengeksplorasi kemampuannya menggunakan
program GeoGebra dan berusaha untuk menginstal sendiri softwear Java dan program
GeoGebra.
Dalam temuan penelitian didapatkan perubahan tingkah laku peserta didik dengan
menggunakan program GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Dari siklus ke siklus
berikutnya terlihat banyak perubahan-perubahan yang ditunjukkan peserta didik. Perubahan
yang dimaksud diantaranya adalah perubahan dari suatu kondisi ke kondisi tertentu (dari tidak
bisa sesuatu menjadi bisa sesuatu, dari tidak bisa melakukan sesuatu menjadi bisa melakukan
sesuatu). Misalnya, peserta didik yang sebelumnya tidak bisa dan tidak terbiasa menyelesaikan
soal pemahaman konsep menjadi bisa dan terbiasa menyelesaikannya. Begitu juga dengan
masalah keaktifan, peserta didik terlihat lebih aktif dalam menyelesaikan soal pemecahan
masalah. Tidak saja soal yang diberikan oleh peneliti, soal-soal yang terdapat dalam buku
paket matematika juga mereka terbiasa menyelesaikannya di sekolah maupun di rumah.
Pembelajaran menggunakan program GeoGebra dapat meningkatkan pemahaman konsep
peserta didik dalam pembelajaran program linear. Peserta didik dapat mengeksplorasi
kemampuannya menggunakan program GeoGebra. Peserta didik dengan bebas dapat
menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear, menentukan daerah
penyelesaian, dan menentukan nilai objektif dari permasalahan-permasalahan program linear.
Dengan GeoGebra, peserta didik dapat melakukan kegiatan saintifik (mengamati, menanya,
menalar, mencoba dan mengomunikasikan).
Kegiatan pembelajaran dapat dilihat dari beberapa gambar berikut:
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Gambar 3. Kegiatan Pembelajaran

5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan GeoGebra dapat meningkatkan pemahaman
konsep peserta didik kelas XI IPA 2 di SMA Negeri 1 Cibadak dalam materi program linear.
Penerapan GeoGebra dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan
pembelajaran matematika terutama dalam pemahaman konsep matematika, sehingga
terciptanya suasana kelas yang lebih hidup dan menyenangkan, yakni aktivitas belajar peserta
didik lebih banyak sehingga mereka dapat lebih meningkatkan hasil belajar.

5.2 Saran
Guru diharapkan semakin kreatif dan variatif dalam mengembangkan model pembelajarannya.
Penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran matematika perlu dipertimbangkan oleh guru
sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik yang
berdampak pada peningkatan hasil beljar peserta didik.
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UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL
BELAJAR MATEMATIKA MATERI SEGIEMPAT
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER
(NHT) DI KELAS VII MTS MUHAMMADIYAH 1
BANJARMASIN

Wenni Meliana,S.Pd
MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin, Jalan S..Parman No.221 Banjarmasin, KalSel; wennichess@
gmail.com

Abstrak.Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar
matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together
(NHT). Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebanyak dua
siklus, masing-masing siklus sebanyak tiga pertemuan dengan materi segiempat.Subjek
penelitian adalah siswa kelas VII MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin tahun pelajaran
2014/2015 sebanyak 24 siswa yaitu 21 laki-laki dan 3 perempuan. Data penelitian
diperoleh dari observasi, angket dan hasil tes. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini
adalah: 1) Aktivitas belajar siswa dari hasil observasi pada siklus I pertemuan 1 rata-rata
47,4% dan pertemuan 2 rata-rata 61,46% kategori kurang aktif, pada siklus II pertemuan
1 rata-rata 74,48% dan pertemuan 2 rata-rata 83,33% kategori aktif, ada peningkatan
sebesar 35,93%. Aktivitas belajar siswa dari hasil angket pada siklus I ada 19 siswa
atau 79,17% kategori aktif, siklus II ada 20 siswa atau 83,33% kategori aktif. 2) Hasil
belajar matematika pada siklus I nilai rata-rata 55 dengan ketuntasan belajar 41,67%,
pada siklus II nilai rata-rata 72 dengan ketuntasan belajar 75% memenuhi ketuntasan
belajar klasikal. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi segiempat dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas VII MTs Muhammadiyah
1 Banjarmasin.
Kata Kunci. Aktivitas belajar, Hasil belajar, Pembelajaran kooperatif tipe NHT.

1. Pendahuluan
Matematika adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi modern, memajukan daya pikir serta analisa manusia.Mata pelajaran matematika
perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta
didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan
bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan
memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan
yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. Ruang lingkup mata pelajaran matematika
pada SMP/MTs meliputi aspek-aspek: Bilangan, Aljabar, Geometri dan Pengukuran, Statistika
dan Peluang. Dalam melaksanakan pembelajaran matematika, diharapkan peserta didik
merasakan kegunaan belajar matematika.
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Fakta yang ditemukan dari hasil Ulangan tengah semester genap matematika tahun pelajaran
2014/2015 di kelas VII MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin diperoleh ketuntasan belajar
20,83%. Jumlah siswa yang tuntas hanya sebanyak 5 siswa dari 24 siswa. Hal ini bisa saja
terjadi karena sebagai guru kurang kreatif dalam pemilihan metode pembelajaran, guru dan
beberapa siswa masih dominan dalam proses belajar mengajar. Interaksi dan komunikasi
sesama siswa dan guru belum terjalin karena diskusi kelompok belum pernah digunakan.
Siswa masih malu mengeluarkan pendapat, menjawab pertanyaan, tidak mengerjakan tugas,
tidak mencatat materi. Sebagian besar siswa memiliki kemampuan dasar matematika (intake)
yang rendah, tidak mampu memecahkan masalah/soal, matematika masih dianggap momok
menakutkan,mengalami kendala dalam perhitungan matematika seperti menghitung luas dan
keliling segitiga pada materi sebelumnya sehingga hasilbelajartidaksesuaiharapan dan Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) tidak tercapai. Sehingga perlu upaya untuk mengatasi hal tersebut
yang bisa melibatkan sebanyak mungkin siswa dalam setiap pembahasan materi pelajaran.
Karena belajar adalah suatu proses di mana peserta didik harus aktif.
Salah satu model pembelajaran yang dapat mengatasi masalah di atas adalah menerapkan
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Dalam pembelajaran
NHT, siswa belajar secara kelompok untuk menyelesaikan soal, mempresentasikan hasil
diskusi berdasarkan nomor anggota kelompoknya, aktif untuk mengerjakan dan bekerjasama
dalam menyelesaikan soal, dapat membuat siswa lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan karena siswa dalam kelompok diberi nomor yang berbeda.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah
model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together (NHT) dapat meningkatkan
aktivitas siswa dalam belajar matematika materi segiempat di kelas VII MTs Muhammadiyah
1 Banjarmasin tahun pelajaran 2014/2015? (2) Apakah model pembelajaran kooperatif
tipe numbered heads together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi
segiempat di kelas VII MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin tahun pelajaran 2014/2015?
Tujuan penelitian adalah untuk (1) meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar matematika,
(2) meningkatkan hasil belajar matematika materi segiempat.

2. Kajian Pustaka
2.1 Aktivitas Belajar
Kata aktif mempunyai banyak arti seperti mendengarkan, menulis, membuat dan
mendiskusikan. Aktif juga berarti giat, menjalankan dengan rajin, bersemangat dan sungguhsungguh.Aktivitas adalah kegiatan/ keaktifan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 19).
Jadi aktif dapat diartikan giat (bekerja, berusaha). Sedangkan keaktifan diartikan sebagai hal
atau keadaan di mana siswa dapat aktif.
Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun
psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu,
bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan. Peserta didik yang memiliki
aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak
berfungsi dalam rangka pengajaran. (Rohani, 2010 : 8)
Paul B.Diedrich (Rohani, 2010 :10) setelah mengadakan penyelidikan, menyimpulkan terdapat
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177 macam kegiatan peserta didik yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa, antara
lain sebagai berikut :
a. Visual activities : membaca, memperhatikan gambar, demontrasi, dan sebagainya.
b. Oral activities : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan
pendapat, mengadakan interviu, diskusi, dan sebagainya.
c.

Listening activities : Mendengarkan: uraian, diskusi, dan sebagainya.

d. Writing activities : Menulis: cerita, laporan, tes angket, dan sebagainya.
e.

Drawing activities : Menggambar, membuat grafik, dan sebagainya.

f.

Motor activities : Melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, dan sebagainya.

g. Mental activities : Menganggap, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat
hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya.
h. Emotional activities : Menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, dan sebagainya.

2.2 Hasil Belajar
Dimyati dan Mudjiono (2006, dalam Hidayat, (2011 : 13)) berpendapat bahwa hasil belajar
merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dipandang dari sisi
guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa,
hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Hasil belajar, untuk
sebagian adalah berkat tindak guru, suatu pencapaian tujuan pembelajaran, pada bagian lain
merupakan peningkatan kemampuan mental siswa.

2.3 Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together
Model cooperative learning ditandai oleh struktur tugas, tujuan, dan reward yang kooperatif.
Siswa didorong dan dituntut untuk mengerjakan tugas yang sama secara bersama-sama,
dan harus mengoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas itu. Pelajaran dengan
cooperative learning ditandai oleh siswa bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan belajar;
tim-tim itu terdiri siswa-siswa yang berprestasi rendah, sedang, dan tinggi; sistem rewardnya berorientasi kelompok maupun individu. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan
untuk mencapai tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan
penghargaan terhadap keragaman dan pengembangan keterampilan sosial(I.Arends, 2008:5).
Pembelajaran kooperatif Model Numbered Heads Together (NHT) yang sering dikenal dengan
model Kepala Bernomor merupakan salah satu model pembelajaran dengan mengelompokkan
beberapa siswa dalam satu kelompok dan masing-masing siswa diberi nomor anggota. Dengan
model ini anggota dalam kelompok berdiskusi menyelesaikan soal dan memastikan bahwa
setiap anggota kelompok dapat mengerjakan setiap soal yang diberikan. Dengan demikian
siswa dapat bertukar pikiran dengan teman sekelompoknya.
Pembelajaran kooperatif tipe NHT dikembangkan oleh Spencer Kagen (1993). Pada umumnya
NHT digunakan untuk melibatkan siswa dalam penguatan pemahaman pembelajaran atau
mengecek pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran (Th.Widyantini, 2006 : 7).
Langkah-langkah penerapan NHT sebagai berikut:
a.

Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai
kompetensi dasar yang akan dicapai.

b. Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk mendapatkan skor dasar atau
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awal.
c.

Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4–5 siswa,
setiap anggota kelompok diberi nomor atau nama.

d. Guru mengajukan permasalahan untuk dipecahkan bersama dalam kelompok.
e.

Guru mengecek pemahaman siswa dengan menyebut salah satu nomor (nama) anggota
kelompok untuk menjawab. Jawaban salah satu siswa yang ditunjuk oleh guru merupakan
wakil jawaban dari kelompok.

f.

Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan
penegasan pada akhir pembelajaran.

g. Guru memberikan tes/kuis kepada siswa secara individual
f.

Guru memberi penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan
perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya
(terkini).

3. Metode Penelitian
3.1.Setting Penelitian
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas model
Kemmis & McTaggart, setiap siklusnya terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan
(planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Komponen
tindakan dan pengamatan dijadikan satu kesatuan karena keduanya merupakan tindakan yang
tidak terpisahkan terjadi dalam waktu yang sama.
Penelitian dilaksanakan di MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Penelitian waktu tindakan
mengacu pada kalender akademik sekolah dan disesuaikan jam pelajaran matematika
di sekolah. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin
semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 sebanyak 24 siswa yaitu 21 laki-laki dan 3 perempuan.

3.2. Metode dan Alat Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data yaitu data hasil belajar dan data aktivitas belajar siswa. Data
mengenai hasil belajar diperoleh melalui instrumen hasil belajar yang berupa sejumlah soal
tes hasil belajar berbentuk uraian. Data mengenai aktivitas belajar siswa diperoleh melalui(1)
pengamatan oleh peneliti, alatnya berupa lembar observasi aktivitas belajar siswa, (2) angket
siswa, alatnya berupa lembar angket keaktifan belajar siswa.

3.3. Metode Analisis Data
3.3.1 Analisis Data Hasil Belajar
Data tes hasil belajar siswa yang diperoleh setelah pembelajaran dengan model pembelajaran
kooperatif tipe NHT dianalisis untuk mendapatkan nilai hasil belajar matematika.

3.3.2 Analisis Data Aktivitas Belajar Siswa
•

Analisis data hasil observasi aktivitas belajar siswa dilakukan menggunakan rumus
persentase frekuensi aktivitas belajar, lalu dikategorikan dengan kriteria berikut :
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a.

Siswa dikatakan pasif jika persentase keaktifan < 30%

b. Siswa dikatakan kurang aktif jika persentase keaktifan 30% - 65%
c.
•

Siswa dikatakan aktif jika persentase keaktifan > 65%

Analisis data hasil angket keaktifan siswa dengan langkah-langkah berikut:
a.

Berdasarkan pedoman penskoran yang telah dibuat, dihitung jumlah skor tiap-tiap
butir pernyataan untuk masing-masing siswa.

b. Skor masing-masing siswa setiap aspek diakumulasikan.
c.

Hasil akumulasi skor siswa diinterpretasikan untuk membuat kesimpulan mengenai
keaktifan belajar siswa.
Tabel 1. Penskoran ButirAngketKeaktifan Belajar Siswa

Alternatif Jawaban

Selalu (SL)

Sering (SR)

Jarang (J)

TidakPernah (TP)

Pernyataan Positif

3

2

1

0

Pernyataan Negatif

0

1

2

3

Tabel 2. Kriteria Penafsiran Keaktifan Belajar Siswa
Interval Nilai

Interpretasi

Batasan

X ≥Mi + Sbi

Aktif

X ≥ 40

Mi - Sbi≤ X <Mi + Sbi

Sedang

20 ≤X <40

X <Mi - Sbi

Kurang Aktif

X <20

Keterangan :

X = Skor Responden
Mi= Mean ideal
Sbi= Simpangan Baku Ideal

Mi =
Sbi =

4. Hasil Penelitian
4.1 Pelaksanaan Tindakan
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin pada
semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 dalam dua siklus dengan perincian siklus I dilaksanakan
tiga kali pertemuan yaitu pada hari Sabtu tanggal 2Mei 2015 jam pelajaran 1- 2 atau 2 x 40
menit. Pertemuan kedua pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 jam pelajaran 4 – 6 atau 3 x 40
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menit. Pertemuan ketiga pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015. Siklus II dilaksanakan tiga
kali pertemuan dengan pertemuan pertama pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, pertemuan
kedua pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015karena pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 libur
Isra Miraj dan pertemuan ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015.Selama pelaksanaan
tindakan siklus I dan II, peneliti langsung menjadi observer.
Pada siklus I tahap perencanaan, peneliti mengidentifikasi proses pembelajaran yang terjadi
di kelas VII MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Fakta menunjukkan bahwa hasil ulangan
tengah semester genap siswa masih belum memenuhi KKM. Peneliti memutuskan untuk
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, dengan memulai menganalisis SK 6
KD 6.2 dan 6.3, mempersiapkan RPP, membuat lembar kerja siswa, lembar observasi aktivitas
belajar siswa, lembar angket keaktifan belajar siswa dan soal uraian materi segiempat. Pada
tahap pelaksanaan tindakan dan pengamatan, digunakan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT sesuai RPP yang dibuat tentang KD 6.2 mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang,
persegi, trapesium, jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang. Semua siswa hadir yaitu
sebanyak 24 orang. Pada pertemuan ketiga diadakan tes akhir siklus I dan pengisian angket
keaktifan belajar siswa. Pada tahap refleksi berdasarkan data hasil observasi, angket dan
hasil belajar siswa ditemukan bahwa hasil belajar siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan
klasikal, mental activities terutama dalam memecahkan masalah/soal dan kelompok NHT
belum berjalan baik. Kekurangan pada siklus I diharapkan dapat diperbaiki pada siklus II.
Pada siklus II tahap perencanaan dilaksanakan peneliti dengan baik. Tindakan yang dilakukan
tetap dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan lebih memfokuskan mental
activities siswa. Pada tahap pelaksanaan tindakan dan observasi, pada pertemuan pertama
ada satu orang yang tidak hadir. Proses pembelajaran berlangsung berdasarkan RPP yang
dibuat tentang KD 6.3. menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta
menggunakannnya dalam pemecahan masalah. Dalam hal inifokus pada bangun segiempat,
karena materi segitiga telah diajarkan sebelumnya. Pada pertemuan ketiga diadakan tes hasil
belajar dan pengisian angket. Pada tahap refleksi berdasarkan data hasil observasi, angket dan
hasil belajar, ditemukan bahwa hasil belajar siswa mengalami kemajuan, ketuntasan klasikal
telah terpenuhi, dan kelompok NHT berjalan dengan baik.

4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Hasil Belajar Siswa
Data hasil belajar siswa yang diperoleh setelah pembelajaran, dianalisis untuk mendapatkan
nilai hasil belajar siswa.
Tabel 3. Hasil Belajar Siswa
Nilai Siswa

Indikator
Kemampuan

Jumlah Siswa
Siklus I

Jumlah Siswa
Siklus II

91 - 100

Sangat Tinggi

1

4

80 - 90

Tinggi

2

5

70 - 79

Sedang

7

9

50 - 69

Rendah

3

3

0 - 49

Sangat Rendah

11

3
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Dari tabel 3di atas, pada siklus I ada 1 siswa memiliki kategori sangat tinggi, 2 siswa kategori
tinggi, 7 siswa kategori sedang, 3 siswa kategori rendah dan 11 siswa kategori sangat rendah.
Pada siklus II ada 4 siswa kategori sangat tinggi, 5 siswa kategori tinggi, 9 siswa kategori
sedang, 3 siswa kategori rendah dan 3 siswa kategori sangat rendah.
Tabel 4. Hasil Belajar Siswa
Komponen
Rata-Rata Nilai
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah Siswa Tuntas
Persentase Ketuntasan

Siklus I
55
90
30
10
41,67%

Siklus II
72
94
33
18
75%

Dari Tabel 4 di atas, pada siklus I siswa yang mencapai nilai ≥ KKM sebanyak 10 siswa atau
baru mencapai 41,67%. Proses pembelajaran pada siklus I belum mencapai target indikator
kinerja yang diinginkan sehingga perlu dilanjutkan pada siklus II. Dari hasil siklus II, siswa
yang mencapai nilai ≥ KKM sebanyak 18 siswa atau mencapai 75%. Hal ini menunjukkan
proses pembelajaran pada siklus II sudah mencapai target indikator kinerja yang diinginkan
yaitu 75% siswa memperoleh nilai ≥ KKM materi segiempat yaitu 70.

4.2.2
a.

Aktivitas Belajar Siswa

Data aktivitas belajar siswa hasil observasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 5. Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Hasil Observasi

Aspek yang diamati &
Indikator Aktivitas

Siklus I
Pert. 1

Pert. 2

Pert.1

Pert.2

1.Visual Activities (Melihat)

41,67%

50%

58,33%

Membaca Soal Dengan Baik

(kurang aktif)

(kurang aktif)

(kurang aktif)

70,83%
(aktif)

2.Oral Activities (Lisan)

25%
(pasif)

54,17%

62,55%

(kurang aktif)

(kurang aktif)

62,5%

75%

83,33%

(kurang aktif)

(aktif)

(aktif)

100%
(aktif)

50%

70,83%

75%

83,33%

Mendengarkan Penjelasan
Guru / Teman

(kurang aktif)

(aktif)

(aktif)

(aktif)

4. Writing Activities (Menulis)

58,33%

66,67%

83,33%

83,33%

Mengeluarkan Pendapat/Saran
Menjawab Pertanyaan
3. Listening
Activities(Mendengarkan)

Siklus II

75%
(aktif)
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(kurang aktif)

(aktif)

(aktif)

(aktif)

58,33%

75%

95,83%

(kurang aktif)

(aktif)

(aktif)

100%
( aktif)

5. Mental Activities (Mental)

29,17%

29,17%

58,33%

70,83%

Memecahkan Masalah/Soal

(pasif)

(pasif)

(kurang aktif)

(aktif)

6. Emotional Activities (Emosi)

54,17%

70,83%

79,17%

83,33%

(aktif)

(aktif)

(aktif)

61,46%
(kurang aktif)

74,48%
( aktif)

83,33%
( aktif)

Mencatat Materi
Mengerjakan Tugas

Menunjukkan sikap gembira
(kurang aktif)
dalam belajar
47,4%
(kurang aktif)

Rata-rata

Dari tabel 5 di atas terlihat pada siklus Ipertemuan 1 rata-rata 47,4%, pertemuan 2rata-rata
61,46% masuk kategori kurang aktif dan siklus II pertemuan 1 rata-ratanya74,48%, pertemuan
2 rata-rata 83,33% masuk kategori aktif. Dari siklus 1 pertemuan 1 ke siklus 2 pertemuan 2
ada peningkatan sebesar 35,93%.
a.

Data aktivitas belajar siswa hasil angket dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6.Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Hasil Angket
Siklus I

Siklus II

Kategori

Jumlah siswa

Persentase

Jumlah Siswa

tase

Aktif
Sedang

19
5

79,17%
20,83%

20
4

83,33%
16,67%

Kurang Aktif

0

0

0

0

Dari tabel 6 di atas terlihat bahwa pada siklus I sebanyak 19 siswa atau 79,17 % masuk kategori
aktif dan siklus II sebanyak 20 siswa atau sebanyak 83,33% masuk kategori aktif.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara bertahap terdiri dari 2 siklus, setiap siklus
terdapat empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.Perkembangan
yang dicapai menunjukkan hasil yang signifikan, dilihat dari aktivitas belajar dan hasil
belajar siswa. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran ada upaya
untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Untuk hasil belajar siswa mengalami
peningkatan dengan ketuntasan belajar dari 41,67% menjadi 75%. Untuk aktivitas belajar
siswa mengalami peningkatan dari 61,46% (kurang aktif) menjadi 83,33%(aktif) berdasarkan
pengamatan peneliti (observer). Untuk keaktifan belajar siswa berdasarkan hasil angketjuga
mengalami peningkatan dari 19 siswa atau 79,17% dengan kategori aktif menjadi 20 siswa
atau 83,33% dengan kategori aktif.
Adapun perbandingan tingkat ketercapaian hasil belajar siswa dan aktivitas belajar siswa
dengan kriteria ideal yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 7. Perbandingan Kriteria Yang Ditetapkan Dengan Hasil Pada Siklus II
No

Kondisi

1

Kriteria Ketercapaian

2

Siklus II

Keterangan

Aspek Yang Diteliti
AktivitasBelajar

Hasil Belajar

>65% Aktif

75% (Tuntas)

83,33% Aktif

75% (Tuntas)

Terlampaui

Tercapai

Dari tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa aktivitas belajar dan hasil belajar siswa telah mencapai
kriteria yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran melalui model
pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika
materi segiempat di VII MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin tahun pelajaran 2014/2015.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis terhadap data hasil penelitian tindakan kelas, disimpulkan bahwa:
(1) model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan aktivitas belajar materi
segiempat di kelas VII MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin tahun pelajaran 2014/2015, (2)
model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar materi segiempat
di kelas VII MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin tahun pelajaran 2014/2015.

5.2 Saran
Guru hendaknya terus berimprovisasi untuk memperbaiki kemampuan mengajarnya dengan
mencoba model pembelajaran yang inovatif dengan pembelajaran matematika yang bervariasi
sehingga didapat hasil yang lebih maksimal dan guru hendaknya selalu aktif dalam melibatkan
siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

6. Ucapan Terima Kasih
Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik
material maupun spiritual, yaitu: (1) PPPPTK yang memberikan kesempatan untuk mengikuti
Diklat PKB 2 in 1 dan SeNdiMat III, (2) Kepala MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin yang
telah memberikan ijin penelitian, (3) Suamiku H.Dian Agus Ruchliyadi, M.Pd yang terus
memberikan motivasi, (4) Sumaryanta,M.Pd selaku pembimbing.
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PENGEMBANGAN MODUL MATEMATIKA
REALISTIK MATERI BENTUK ALJABAR UNTUK
MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATEMATIKA
PADA SISWA KELAS VII SMP SUKOSARI
BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2015-2016
Widarso Pujianto EP.
SMP Negeri 1 Sukosari, Bondowoso, widarso78ut@gmail.com
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kualitas pengembangan modul matematika
realistik materi bentuk aljabar untuk meningkatkan pemahaman matematik pada siswa
kelas VII SMP Negeri 1 Sukosari Bondowoso ditinjau dari aspek kevalidan, kepraktisan,
dan keefektifan. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and
development). Penelitian pengembangan dilakukan dengan mengacu pada prosedur R
& D dari Borg & Gall. Modul matematika realistik yang dihasilkan telah valid karena
telah memenuhi dua jenis validitas, yaitu: validitas isi dan validitas konstruk. validitas isi
karena dalam proses pengembangannya telah disesuaikan dengan prosedur R & D dari
Borg & Gall. Sedangkan ditinjau dari validitas konstruk di mana penilaiannya berdasarkan
keterkaitan antar berbagai komponen yang menyusun produk telah divalidasi oleh dua
orang ahli materi dan dua orang ahli media. Modul yang dikembangkan dalam penelitian
ini, telah memenuhi kriteria praktis berdasarkan respon siswa diperoleh skor yang baik.
Dan modul ini telah efektif karena rata-rata ketuntasan hasil belajar mencapai 88,5%
berarti lebih dari 80% siswa. Dari ketiga kriteria tersebut maka modul ini telah memenuhi
kriteria valid, praktis dan efektif.
Kata kunci: Modul, Realistik, Pemahaman Matematika.

1. Pendahuluan
Penyampaian konsep aljabar dalam pembelajaran matematika SMP sampai saat ini pada
umumnya hanya bersifat sebagai penyampaian informasi, tanpa banyak melibatkan siswa untuk
dapat membangun sendiri pemahamannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh De
Lange (1987, dalam Turmudi, 2010) bahwa pembelajaran matematika sering kali ditafsirkan
sebagai kegiatan yang dilaksanakan guru dalam mengenalkan subjek, memberikan satu atau
dua contoh, lalu memberikan beberapa pertanyaan yang diakhiri dengan mengerjakan soal
latihan yang diambil dari buku. Pembelajaran berikutnya akan berlangsung dengan aktivitas
yang serupa.
Kenyataaan yang terjadi di dalam SMP Negeri 1 Sukosari, kebanyakan para siswa tidak
menyukai mata pelajaran matematika. Sehingga yang terjadi mereka sering mengabaikan
bahkan tak jarang pula yang mengerjakan soal-soal dengan asal-asalan. Menurut pengakuan
lebih dari 75% siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sukosari, objek matematika yang abstrak
membuat siswa sulit memahami dalam waktu yang terbatas.
Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemilihan pembelajaran untuk mengoptimalkan
hasil belajar siswa sangat penting. Dalam pembelajaran matematika guru harus menggunakan
metode dan bahan ajar pembelajaran yang bervariasi dan disesuaikan dengan kondisi siswa
sehingga siswa lebih memahami materi yang disampaikan dan siswa lebih berkesan dengan
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pembelajaran yang telah disampaikan serta siswa akan lebih mengingat dan tidak mudah
melupakan hal-hal yang dipelajarinya
Salah satunya metode pembelajaran adalah matematika realistik yang menggunakan masalahmasalah kontekstual (contextual problems). Dengan pembelajaran matematika realistik atau
Realistic Mathematic Education (RME), diharapkan aktivitas pembelajaran tidak lagi terpusat
pada guru tetapi terpusat pada siswa, bahkan terpusat pada pemecahan masalah kontekstual.
Guru berfungsi sebagai pembimbing dalam menyeleksi dan mengarahkan berbagai konstribusi
siswa melalui pemecahan masalah kontekstual yang diberikan di awal pembelajaan.
Untuk bahan ajar yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran adalah modul.
Modul merupakan sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara
mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang komponen
dasar bahan ajar yang telah disebutkan sebelumnya (Majid, 2006:176). Menurut Russel
(1974, dalam Wena 2009: 230), sistem pembelajaran modul akan menjadikan pembelajaran
lebih efisien, efektif, dan relevan. Dibandingkan dengan pembelajaran konvensional yang
cenderung bersifat klasikal dan dilaksanakan dengan tatap muka. Alasan tersebut membuat
peneliti lebih tertarik untuk mengembangkan bahan ajar berbentuk modul. Sedangkan Puspita,
M dkk (2014) dalam penelitiannya tentang modul, menjabarkan bahwa dengan adanya modul
pada kegiatan pembelajaran guru terbantu karena dapat membantu siswa untuk belajar mandiri
tanpa mendapat penjelasan yang lebih rinci dari guru.
Di tingkat SMP matematika masih sangat perlu menggunakan media pembelajaran, hal ini
diterangkan dalam Sobel dan Maletsky (2001:121) disebutkan bahwa model konkret dan media
bukan sesuatu yang hanya cocok untuk tahap awal pembelajaran matematika pada tingkat
sekolah dasar, tetapi dengan peran yang mungkin agak berbeda, penggunaan model konkrit
dan media tetap sama pentingnya untuk siswa tingkat sekolah menengah pertama maupun
sekolah menengah atas. Sifat abstrak dari aljabar membuat setiap eksperimen yang bersifat
manipulatif dan aktivitas visualisasi menjadi lebih berharga. Alat peraga yang akan digunakan
adalah gambar pada modul, kertas/kayu dan CD pembelajaran.
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kualitas pengembangan modul matematika
realistik materi bentuk aljabar untuk meningkatkan pemahaman matematik pada siswa kelas
VII SMP Negeri 1 Sukosari Bondowoso ditinjau dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan
keefektifan.

2. Ide Dasar Penelitian
Ide dasar penelitian pembelajaran ini diawali adanya permasalahan materi bentuk aljabar,
yakni kesulitan siswa dalam materi bentuk aljabar yang bersifat abstrak. Sebagai contoh soal
dalam bentuk aljabar, misalnya hasil dari 4x + 2y + 2x – 5y. Soal ini dapat diselesaikan dengan
menjumlahkan suku-suku sejenisnya, namun siswa masih sulit membedakan antara koefisien
dan variabel (peubah), serta sulit memahami cara operasi penjumlahan, pengurangan,
perkalian, pemangkatan, dan pembagian. Hal ini terbukti dari rendahnya hasil belajar mereka.
Identifikasi hambatan belajar siswa tersebut antara lain sebagai berikut:
Tabel 1 Identifikasi Hambatan Belajar Siswa
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No

Identifikasi

1

Konsep

2
3

Hambatan/Tantangan

Upaya

Abstrak, sulit
dibayangkan karena
tidak dapat diamati,
dipegang dan siswa
mudah lupa

Dibuat alat peraga yang dapat
mengkongkritkan atau gambar
yang mudah diamati sehingga
lebih mudah diingat siswa. Untuk
membantu dalam belajar dibuatkan
CD Pembelajaran

Aktivitas Belajar

Masih perlu bimbingan
guru

Dibuat modul pembelajaran

Kondisi Belajar

Proses membosankan

Mengunakan pendekatan realistik

3. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and development).
Penelitian pengembangan dilakukan dengan mengacu pada prosedur R & D dari Borg & Gall
(1989, dalam Sukmadinat, 2012) melalui beberapa modifikasi. Penelitian pengembangan
ini diadaptasi dari model yang dikembangkan oleh Borg dan Gall yang terdiri atas langkahlangkah berikut.
a) Studi pendahuluan dan pengumpulan data.
b) Penyusunan modul.
c) Validasi modul dilanjutkan revisi.
d) Focus group discussion dilanjutkan revisi hasil focus group discussion.
e) Uji coba lapangan awal.
f)

Penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan awal.

g) Uji pelaksanaan lapangan.
h) Revisi hasil uji pelaksanaan lapangan

4. Data Hasil Aplikasi Praktis Inovasi
4.1. Hasil Studi Pendahuluan
Berikut adalah beberapa hal yang menjadi perhatian dan temuan peneliti setelah mengadakan
studi pendahuluan. (1) di sekolah masih belum terdapat modul yang belum realistik dan
dalam penjabarannya tidak menggunakan media. (2) siswa kelas VII SMP Sukosari usianya
berkisar 13 tahun. Hal ini juga menjadi pertimbangan peneliti dalam menyusun modul untuk
pembelajaran realistik agar sesuai dengan karakteristik siswa.

4.2. Hasil Penyusunan Modul
Penyusunan modul diawali dengan menyusun komponen RME yang diterapkan dalam modul.
Komponen pembelajaran RME yang diterapkan dalam modul ditunjukkan pada tabel 2
Tabel 2 Komponen RME yang Diterapkan dalam Modul
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Tahap

Tahapan pada modul siswa

Memahami masalah
kontekstual

Siswa ditunjukkan masalah-masalah dalam
kehidupan sehari-hari tentang bentuk aljabar yang terdapat
dalam modul pada bagian awal kegiatan pembelajaran.

Menyelesaikan Masalah
Kontekstual
Membandingkan dan
mendiskusikan jawaban

Siswa menyelesaikan masalah-masalah dalam
kehidupan sehari-hari dengan bentuk aljabar.
Siswa diarahkan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu
permasalahan yang ditunjukkan modul dengan teman dan
kelompoknya

Diskusi Kelas

Siswa dibimbing dan diarahkan untuk mempresentasikan hasil
pekerjannya di depan kelas.

Menyimpulkan

Bersama siswa menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari

Modul yang disusun peneliti terdiri atas tiga bab yaitu bab I pengertian aljabar, bab II operasi
penjunlahan dan pengurangan, dan bab III operasi perkalian, perpangkatan dan pembagian.
Berikut adalah garis besar susunan modul untuk pembelajaran realistik.
a) Sampul luar berisi judul modul yang menggambarkan materi pokok yang dipelajari siswa
di dalam modul.
b) Bagian awal
1) Sampul dalam berisi identitas penulis dan validator modul.
2) Kata pengantar sebagai halaman pembuka yang menjelaskan peran modul dalam
proses pembelajaran.
3) Peta konsep modul yang menggambarkan komponen-komponen modul dan kegiatan
pembelajaran yang harus dilakukan siswa.
4) Daftar isi yang memuat kerangka modul dan dilengkapi dengan nomor halaman.
c) Bagian inti
1) Pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan, peta kompetensi materi, petunjuk
penggunaan modul, dan lembar cek kemampuan.
2) Kegiatan pembelajaran yang dirinci dan disusun sesuai tahapan pembelajaran
realistik.
3) Kegiatan akhir yang berupa rangkuman pada setiap Bab.
d) Bagian akhir
1) Uji Kompetensi yang berisi soal-soal latihan dari semua bab yang terdapat dalam
modul.
2) Daftar pustaka, berisi daftar rujukan yang digunakan untuk menyusun modul.
3) Glosarium yang berisi deskripsi istilah, kata-kata sulit dan asing yang digunakan
dalam modul dan disusun menurut abjad.

4.3. Hasil Validasi Modul
Validasi ahli materi dan ahli media dilakukan untuk mengetahui kebenaran isi dan format
modul matematika realistik. Validasi dilakukan oleh dua ahli materi dan dua ahli media dari
guru inti MGMP matematika kabupaten Bondowoso. Validasi kepada ahli materi dilakukan
dengan meminta bantuan kepada ahli yang berkompeten. Peneliti menyerahkan modul yang
telah disusun kepada ahli materi dengan menyertakan kisi–kisi dan lembar penilaian modul.
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Rangkuman hasil penilaian yang diperoleh dari angket ahli materi ditunjukkan pada tabel 3.
Tabel 3 Kategori Penilaian untuk Semua Komponen
No

Komponen

1
2
3

Kelayakan Isi
Kelayakan Penyajian
Komponan RME

Jumlah
Total
96
69
40

Jumlah
Skor Ideal
128
88
48

Persentase
75%
78,4%
83,3%

Kategori
Penilaian
Baik
Baik
Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3, perolehan nilai dari kedua ahli materi untuk ketiga komponen menunjukkan
bahwa dari segi materi modul termasuk dalam kategori baik. Secara keseluruhan berdasarkan
penilaian yang diperoleh dari ahli materi yang meliputi penilaian terhadap komponen kelayakan
isi, kelayakan penyajian, dan komponen RME, kesemuanya termasuk dalam kategori baik.
Beberapa masukan dari kedua ahli materi setelah validasi adalah (1) perbaikan bagian
pengetikan ataupun tulisan yang masih salah, (2) contoh permasalahan yang ditunjukkan
sebaiknya yang real dan mudah dipahami siswa tingkat SMP, (3) perbaikan pada konsep
karena ada beberapa konsep yang masih perlu diperbaiki, (3) soal ataupun permasalahan
yang diberikan dibuat lebih jelas dan rinci, (4) pemberian masalah kontekstual pada awal bab
sebaiknya permasalahan yang tidak terlalu kompleks bagi siswa SMP tetapi bisa menjembatani
siswa untuk menghubungkan permasalahan tersebut dengan materi yang akan dipelajari.
Validasi kepada ahli media dilakukan dengan menyerahkan modul yang telah disusun oleh
peneliti kepada ahli media dengan menyertakan kisi-kisi dan lembar penilaian. Rangkuman
hasil penilaian yang diperoleh dari angket ahli media ditunjukkan pada tabel 4.
Tabel 4 Kategori Penilaian untuk Komponen Kegrafikan dan Bahasa
Aspek
Kelayakan Kegrafikan
Kelayakan Bahasa

Jumlah skor
total
148
87

Total skor ideal

Persentase

Kategori

184
104

80,4%
83,7%

Baik
Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4, penilaian dari kedua ahli media menunjukkan bahwa dari segi kegrafikan
dalam kategori baik dan sedangkan segi bahasa modul termasuk dalam kategori sangat baik.
Secara umum komponen kegrafikan dan bahasa modul termasuk kategori baik. Berikut adalah
beberapa saran dan masukan dari ahli media, antara lain (1) perbaikan penulisan notasi atau
simbol matematika. (2) perbaiki gambar maupun tabel yang bernomor. (3) perbaikan penulisan
(kesalahan ketik). (4) sebaiknya bagan yang berisi konsep materi berada dalam satu halaman
sehingga memudahkan siswa untuk memahami alur/urutan materi dalam modul.
Revisi modul tahap I dilakukan berdasarkan saran dari para validator. Hasil revisi secara
terus-menerus dikonsultasikan dengan ahli materi dan media sampai diperoleh draf yang
layak dan dinyatakan siap untuk diujicobakan. Berdasarkan penilaian dari ahli media dan ahli
materi modul yang dibuat oleh peneliti telah layak untuk dikembangkan dan layak digunakan
namun tidak menutup kemungkinan untuk diadakan evaluasi kembali. Baik dari ahli materi
maupun ahli bahasa memberikan masukan mengenai perbaikan modul karena terdapat salah
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ketikan, kesalahan penomoran halaman, kesalahan tata letak nomor dan nama tabel maupun
gambar, konsep yang masih harus diperbaiki, gambar yang kurang jelas sehingga berpotensi
membingungkan siswa, serta permasalahan nyata yang terapkan dalam modul. Berikut
beberapa halaman yang direvisi berdasarkan saran dan masukan dari para ahli.
1) Kesalahan tulisan (ketikan) pada cover modul yang ditunjukkan pada gambar 1 dan
revisinya ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 1 Cover modul sebelum direvisi

Gambar 2 Cover modul setelah direvisi
2) Gambar 3 menunjukkan kurang jelas ilustrasi gambar dan revisi ditunjukkan dengan
Gambar 4 dengan memberi tanda panah dan keterangan gambar.

Gambar 3 Penyajian ilustrasi yang kurang jelas

Gambar 4 Revisi penyajian ilustrasi
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4.4 Focus Group Discussion (FGD)
FGD dalam penelitian ini dilakukan dengan berdiskusi bersama tiga guru mata pelajaran
matematika SMPN 1 Sukosari. FGD ini merupakan diskusi kelompok yang fokus membahas
modul yang sebelumnya telah selesai direvisi berdasarkan validasi ahli media dan materi.
Dalam FGD ini peneliti memaparkan modul yang telah direvisi agar bisa digunakan pada uji
coba lapangan awal, selanjutnya peserta FGD menanggapi dengan memberikan saran, kritik,
dan pendapat demi perbaikan modul. Diskusi dengan para guru dalam FGD dilakukan dengan
menyertakan angket guru terhadap modul agar nantinya modul bisa digunakan oleh guru dan
siswa secara luas khususnya untuk kelas VII SMP. Rangkuman angket guru terhadap modul
ditunjukkan pada tabel 5.
Tabel 5 Rekapitulasi Hasil Angket Respon Guru untuk Semua Komponen
Skor angket
guru

Skor maksimal
angket

Persentase

Kategori

Teknik Penyajian
Kesesuaian Bahasa
Kesesuaian Isi

128
35
49

168
48
60

76,2%
72,9%
81,7%

Baik
Baik
Sangat Baik

Keakuratan Materi

18

24

75

Baik

Kepraktisan dan
kemudahan
Komponen RME

24

36

66,7%

Baik

28

36

77,8%

Baik

76

96

79,2%

Baik

358

468

76,5%

Komponen

Pengembangan
Kemampuan
Berpikir
Jumlah

Secara umum, total nilai dari keseluruhan komponen adalah 76,5% dan termasuk kategori baik
dalam skala empat untuk semua aspek pada guru dalam FGD setuju bahwa modul termasuk
dalam kategori baik untuk digunakan pada tahap selanjutnya.
Beberapa hal yang menjadi perhatian peneliti pada tahap ini yaitu modul untuk pembelajaran
RME dapat diterapkan pada SMP kelas VII, secara umum modul tersebut disetujui dengan
beberapa penyempurnaan, modul tersebut dapat membantu siswa untuk bisa menjembatani
dalam menghubungkan hal-hal yang ada dalam kehidupan nyata dengan konsep matematika
yang sering dianggap terlalu abstrak dan sulit oleh siswa.
Berikut beberapa tanggapan dari peserta FGD, antara lain: (1) rangkuman disajikan setiap bab
bukan diakhir modul. (2) bahasa yang digunakan dalam modul masih kompleks dan sebaiknya
digunakan bahasa yang lebih sederhana lagi yang langsung bisa dimengerti oleh siswa. (3)
sebaiknya proporsi materi untuk tiap lembar modul dijadikan lebih singkat tetapi tetap jelas,
sehingga siswa tertarik dan tidak bosan untuk membaca modul. Hai ltu dikarenakan banyak
minat baca siswa yang cenderung menurun apalagi jika harus membaca buku yang kalimat
atau pun isinya terlalu banyak dan terlihat terlalu tebal. (3) perbaikan cover modul agar lebih
menggambarkan isi modul dan penambahan daftar referensi.
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Revisi II dilakukan setelah mendapatkan masukan dan saran dari para guru peserta FGD.
Beberapa perbaikan yang dilakukan yaitu pada penambahan daftar pustaka, penyederhanaan
modul sehingga tidak terlihat terlalu tebal. Berikut adalah bagian-bagian yang dihilangkan dan
direvisi .
1) Rangkuman telah disajikan tiap bab.
2) Gambar 5 menunjukkan gambar yang direvisi karena penjelasan gambar yang terlalu
banyak dan bisa membingungkan siswa, perbaikan dilakukan dengan mengganti gambar
dan menyajikan kalimat penjelas yang lebih sederhana dngan menggunakan tabel seperti
ditunjukkan oleh Gambar 6.

Gambar 5 Halaman yang direvisi

Gambar 6 Revisi gambar

4.5 Uji coba lapangan awal
Dalam penelitian ini uji coba lapangan awal dilakukan peneliti dengan memberikan modul
beserta angket kepada lima siswa SMP Sukosari kelas VII. Uji coba lapangan awal ini bertujuan
untuk analisis terhadap tes hasil belajar dan mengetahui tingkat keterbacaan siswa, pemahaman,
maupun ketertarikan terhadap modul sebelum pada akhirnya modul siap dipraktekkan dalam
pembelajaran di kelas yaitu pada uji pelaksanaan lapangan.
Instrumen dalam uji ini berupa angket yang diisi oleh lima siswa. Dalam uji coba lapangan
awal ini peneliti menjabarkan modul dan isi dari instrumen sehingga kelima siswa tersebut
mengerti dengan betul isi dari angket yang digunakan. Aspek yang dinilai pada uji lapangan
awal terdiri atas 3 kriteria yaitu kriteria tampilan, penyajian materi, dan manfaat penggunaan
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modul bagi siswa. Hasil uji lapangan awal dapat dilihat pada Tabel 6
Tabel 6 Hasil Perolehan Skor Angket Siswa untuk Setiap Komponen
No
1
2
3

Komponen
Tampilan modul
Penyajian modul
Manfaat modul

Total skor yang
diperoleh
109
170
212

Total skor
ideal
140
200
260

Persentase
77,86
85,00
81,54

Kategori
Baik
Baik
Baik

Analisis terhadap tes hasil belajar yang akan digunakan pada uji efekivitas yang meliputi uji
validitas instrumen, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran butir soal, dan uji daya pembeda soal.
Berdasarkan penilaian validator, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum intrumen
memenuhi validitas isi dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Beberapa hal yang
menjadi masukan dan saran dari validator adalah penggunaan kata kerja dalam indikator dan
dalam instrumen sehingga lebih operasional dan lebih mudah mengukur tingkat pecapaiannya,
sebaiknya digunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga tidak menyulitkan siswa dalam
memahami soal. Soal tes hasil belajar berbentuk uraian (essay) ada penambahan menjadi 7
soal yang awalnya 5 soal, dengan alasan soal tes akan dianalisa.
Setelah instrumen divalidasi oleh validator, selanjutnya instrumen tersebut direvisi dan
diperbaiki sesuai masukan dari para validator. Langkah selanjutnya adalah uji coba instrumen
pada kelas uji coba. Uji coba instrumen dilakukan pada kelas VII semester 1 SMP Negeri 1
Sukosari dengan materi bentuk aljabar yang berjumlah 5 siswa.
Penetapan instrumen tes prestasi belajar matematika dalam penelitian ini didasarkan pada
indeks tingkat kesukaran dan daya beda dari 7 butir soal yang diujicobakan. Terdapat 2 soal
yang tidak baik dan harus dibuang yaitu nomor 5 dan 6. Adapun 5 butir soal yang tersisa
dianggap mewakili masing-masing indikator yang tertuang dalam kisi-kisi penyusunan soal.
Sedangkan indeks reliabilitas dari 5 butir soal tersebut adalah 0,961, yang berarti bahwa
instrumen tes hasil belajar matematika tersebut adalah reliabel dan digunakan dalam penelitian
ini untuk pengambilan data hasil belajar siswa.
Revisi III dilakukan setelah pelaksanaan uji coba lapangan awal. Secara keseluruhan, siswa
pada saat uji coba memberikan respon yang positif terhadap modul yang disusun peneliti.
Namun peneliti tetap melakukan pengecekan ulang pada modul terutama kesalahan ketikan
atau pada kesalahan pencetakan modul. Sehingga pada revisi III ini perbaikan dilakukan pada
tulisan atau ketikan yang masih kelirudan revisi pada soal THB terdiri atas 7 soal uraian (essay)
didapat soal yang dinyatakan valid hanya 5 butir.

4.6 Uji Pelaksanaan Lapangan
Uji pelaksanaan lapangan dilakukan pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sukosari sebanyak 26
responden. Tanggapan siswa terhadap modul merupakan tahapan yang dilakukan setelah siswa
menggunakan modul pada uji pelaksanaan lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
bagaimana tanggapan siswa selama menggunakan modul dalam pembelajarannya. Siswa
merasa senang, karena pembelajaran terasa lebih santai, mudah memahami hal yang abstrak,
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dan dapat menggunakan lingkungan sebagai alat peraga. Hal ini membuat siswa menyukai
guru matematika dan berakibat siswa lebih mencintai matematika.
Tes hasil belajar uji pelaksanaan lapangan diperoleh hasil rerata 81 dengan nilai terendah 62 dan
tertinggi 100. Terdapat tiga orang belum tuntas, sehingga tingkat keberhasilan pembelajaran
88,5%. Dari hasil belajar tersebut dapat dikatakan bahwa uji pelaksanaan lapangan efektif. Hal
ini sesuai pendapat Jerold (1986, dalam Hobri, 2010: 58) menyatakan bahwa suatu program
pembelajaran dinyatakan sangat efektif, apabila 80% siswa yang mengikuti pembelajaran
mampu mencapai nilai acuan patokan keberhasilan indikator pencapaian kompetensi dasar
yang ditetapkan sebelumnya.
Berdasarkan hasil angket respon siswa maka peneliti kembali meninjau ulang modul yang telah
digunakan dalam pembelajaran. Secara keseluruhan setelah dilakukan kajian ulang terhadap
modul yang telah digunakan dalam kelas, maka revisi modul hanya pada hasil cetakan modul.
Modul yang telah direvisi seperti pada gambar.

Gambar 8. Modul Matematika Realistik

5. Kesimpulan dan Saran
Modul matematika realistik yang dihasilkan telah valid karena telah memenuhi dua
jenis validitas, yaitu: validitas isi dan validitas konstruk. validitas isi karena dalam proses
pengembangannya telah disesuaikan dengan prosedur R & D dari Borg & Gall. Sedangkan
ditinjau dari validitas konstruk di mana penilaiannya berdasarkan keterkaitan antar berbagai
komponen yang menyusun produk telah divalidasi oleh dua orang ahli materi dan dua orang
ahli media. Modul yang dikembangkan dalam penelitian ini, telah memenuhi kriteria praktis
berdasarkan respon siswa diperoleh skor yang baik. Dan modul ini telah efektif karena ratarata ketuntasan hasil belajar mencapai lebih dari 80% siswa. Dari ketiga kriteria tersebut maka
modul ini telah memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif.
Saran yang dapat di yang diberikan adalah (1) kepada guru diharapkan memberikan wawasan
dan salah satu acuan bagi guru untuk bisa mengembangkan sendiri bahan ajar bagi siswanya dan
bisa menjadi salah satu bahan ajar yang dapat membantu guru dan siswa di dalam pembelajaran
khususnya pembelajaran realistik. (2) kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian yang berupa
modul ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi peneliti lain untuk melanjutkan penelitian
pengembangan modul dengan pendekatan yang berbeda.
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UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
MATEMATIKA SISWA MELALUI PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TIPE JIGSAW DI KELAS VIII-C SMPN 3
CIBUNGBULANG BOGOR
Wiwin Djueriah
SMPN 3Cibungbulang, Bogor, wiwindjueriah@yahoo.co.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa di
kelas VIII-C SMP Negeri 3 Cibungbulang melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw.
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Alat pengumpulan data
yang peneliti gunakan terdiri dari: observasi, angket, wawancara, dan tes hasil belajar.
Penelitian ini dilaksanakan tiga siklus yaitu, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Pada setiap
siklus meliputi kegiatan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.
Adapun subyek penelitian adalah siswa kelas VIII-C SMP Negeri 3 Cibungbulang Bogor
dengan jumlah siswa 40 siswa yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 21 perempuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, hasil
belajar matematika siswa mengalami peningkatan pada siklus 1 nilai rata-rata 61,70, pada
siklus 2 nilai rata-rata 69,73, dan siklus 3 nilai rata-rata 73,90. Dari siklus 1 ke siklus 2
mengalami peningkatan 13% dan dari siklus 2 ke siklus 3 mengalami peningkatan 6%.
Hal ini dapat terbukti pula pada hasil belajar tiap siklus yaitu siklus 1 ketuntasan belajar
45%, siklus 2 ketuntasan belajar 80%, dan 100% tuntas pada siklus 3.
Berdasarkan hasil tersebut dapat diajukan rekomendasi dengan penerapan Pembelajaraan
Kooperatif Tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas
VIII-C SMP Negeri 3 Cibungbulang Bogor.
Kata Kunci. Meningkatkan, matematika, jigsaw

1. Pendahuluan
Pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia atau upaya membantu
manusia agar mampu mewujudkan diri sesuai dengan martabat kemanusiannya. Pendidikan
hendaknya merupakan upaya yang betul-betul disadari, jelas landasannya, tepat arah dan
tujuannya, efektif dan efisien pelaksanaannya.
Mengenai pendidikan tidak akan terlepas dari pembahasan tentang pendidik sebagai
pelaku dalam suatu proses pendidikan. Keberadaan pendidik dalam pendidikan, tidak dapat
dipungkiri, sangatlah esensial dalam menentukan „warna‰ dan pelaksanaan proses pendidikan
itu sendiri. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika di tengah masyarakat Indonesia muncul
istilah „guru kencing berdiri murid kencing berlari„. Sebagai ungkapan bahwa peserta didik
mencerminkan pendidiknya.
Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang berfungsi sebagai alat yang digunakan
dalam menyajikan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran. Agar para siswa mampu
mengembangkan bahan pelajaran yang diterimanya dari guru, ada faktor-faktor yang harus
diperhatikan. Salah satu faktor yang dimaksud adalah pemakaian metode-metode mengajar.
Matematika memiliki dimensi yang sangat dekat dengan kehidupan nyata, pada level ini
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matematika harus diartikan sebagai suatu kesatuan yang utuh,dan penjelasannya harus dikaitkan
dengan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada bagian yang lain, penggunaan
matematika sering kali berdiri sendiri. Hal inilah yang membuat matematika sebagai salah satu
mata pelajaran pokok sekolah yang kurang diminati oleh siswa bahkan menjadi pelajaran yang
menakutkan di kalangan sebagian pelajar. Mengingat pentingnya peranan matematika, maka
hasil belajar matematika perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.
Salah satu keterampilan guru yang harus dimiliki guru dalam mengajar adalah guru harus
mengajar secara bervariasi, sehingga siswa-siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda
dapat mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya dan mengingat salah satu pilar belajar
adalah belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang
aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, maka model pembelajaran kooperatif memang
sangat menarik untuk dipraktekkan. Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif adalah tipe
jigsaw.
SMP Negeri 3 Cibungbulang merupakan sekolah yang baru berdiri tahun 2010. Sejak tahun
2006 sekolah ini merupakan sekolah kelas jauh. Kondisi dan fasilitas sekolah kurang memadai
dikarenakan sekolah kami masih menumpang pada SD Negeri 1 Cijujung dan SD Negeri 2
Cijujung, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Kondisi dan kemampuan siswa boleh
dikatakan kurang dalam semua mata pelajaran, terutama dalam mata pelajaran matematika.
Rata-rata nilai siswa hampir sebagian besar di bawah nilai KKM. Sehingga kami perlu sekali
melakukan penelitian guna meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
Penelitian ini akan melakukan tindakan berupa kegiatan pembelajaran yang variatif dengan
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, agar meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
Dengan melihat rendahnya hasil belajar matematika yang masih di bawah KKM (Kriteria
Ketuntasan Minimum), di mana KKM matematika di SMPN 3 Cibungbulang Bogor adalah 62,
maka sangat diperlukan sekali metode belajar untuk meningkatkan hasil belajar matematika.
Sehingga tidak ada lagi nilai hasil belajar matematika siswa yang di bawah KKM. Peneliti
akan mempersiapkan semua perangkat dan proses kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan
langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dalam setiap siklus penelitian ini.

2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (classroom
action research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tindakan kelas ini
berfokus pada upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Rochiati Wiriaatmadja
(2005:13), ‰Penelitian Tindakan Kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat
mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka dan belajar dari pengalaman mereka
sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran
mereka dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu.
Penelitian tindakan kelas juga dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek
pendidikan. Hal ini dapat terjadi karena setelah meneliti kegiatannya sendiri, yakni di dalam
kelas sendiri dengan melibatkan siswanya sendiri dan melalui sebuah tindakan-tindakan
yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi, maka guru akan memperoleh umpan balik
yang sistematik mengenai apa yang selama ini selalu mereka lakukan dalam kegiatan belajar
mengajar.
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Dengan demikian, guru dapat membuktikan apakah suatu teori belajar mengajar yang
diterapkan di kelas itu baik atau tidak. Jika sekiranya ada teori yang tidak cocok dengan kondisi
kelasnya, guru melalui PTK dapat mengadaptasi teori yang ada untuk kepentingan proses atau
produk pembelajaran yang lebih efektif, optimal, dan fungsional.
Penelitian tindakan kelas ini dimaksudkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi guru
sendiri dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Adapun rancangan Penelitian
Tindakan Kelas yang dipergunakan rancangan menurut Kemmis dan McTaggart, pelaksanaan
tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas meliputi empat alur, yaitu: (1) perencanaan
(planning); (2) pelaksanaan (acting); (3) pengamatan (observing) dan (4) refleksi (reflecting).
Alur pelaksanaan tindakan dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar Pelaksanaan Tindakan Kelas menurut Kemmis dan McTaggart
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan melalui tiga siklus untuk melihat peningkatan hasil
belajar matematika siswa kelas VIII-C melalui metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw.
Dalam menggunakan Pembelajaraan Kooperatif Tipe Jigsaw ini, guru memperhatikan skemata
atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar
bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja sama dengan sesama siswa
dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi
dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi.
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3. Langkah-langkah Penelitian
a.

Siklus 1

1) Perencanaan Tindakan
•

Melakukan pertemuan dengan kolaborator selaku pengamat untuk membicarakan
persiapan kegiatan pembelajaran.

•

Mempersiapkan pembelajaran telah dibuat mengenai kompetensi dasar (KD 5.1.)
“Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-bagiannya“.

•

Menyiapkan lembar kerja kelompok, lembar observasi kegiatan pembelajaran siswa
dan guru dalam proses pembelajaran dan menyiapkan soal untuk siswa.

2) Pelaksanaan Tindakan
•

Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode jigsaw dan
mengelompokkan secara heterogen.

•

Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), KD 5.1. “Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan
limas serta bagian-bagiannya“.

•

Memberikan lembar kerja dan siswa mengerjakan secara kelompok.

3) Observasi
Observasi dilakukan teman sejawat sebagai mitra kolaborator. Kolaborator mencatat
semua aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran, yaitu
mulai kegiatan awal hingga kegiatan akhir. Observasi dilakukan dengan instrumen
observasi.
4) Refleksi
Catatan di lapangan dan jurnal harian sebagai hasil pengamatan maupun hasil wawancara
dikaji dan direnungkan kembali. Data yang terkumpul dikaji secara menyeluruh dan
dibahas bersama pengamat untuk mendapat kesamaan pandangan terhadap tindakan pada
siklus 1. Hasil refleksi dijadikan bahan untuk merevisi pelaksanaan ke siklus 2.

b. Siklus 2
1) Perencanaan Tindakan
•

Melakukan pertemuan dengan kolaborator selaku pengamat untuk membicarakan
persiapan kegiatan pembelajaran serta memperbaiki kekurangan pada siklus 1.

•

Mempersiapkan pembelajaran dan alat evaluasi pembelajaran yang telah dibuat
mengenai kompetensi dasar, (KD 5.2.) “Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma
dan limas”.

•

Menyiapkan lembar kerja kelompok, lembar observasi kegiatan pembelajaran siswa
dan guru dalam proses pembelajaran.

2) Pelaksanaan Tindakan
•

Memberikan penjelasan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam proses
pembelajaran dengan menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw.

•

Mengelompokkan siswa secara heterogen dengan tiap kelompok ada yang berprestasi
tinggi dan rendah.

•

Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), KD 5.2. “Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan
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limas”.
•

Tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan membahas serta
mengambil kesimpulan.

3) Observasi
Observasi dilakukan teman sejawat sebagai mitra kolaborator. Kolaborator mencatat
semua aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran, yaitu
mulai kegiatan awal hingga kegiatan akhir. Observasi dilakukan dengan instrumen
observasi.
4) Refleksi
Catatan di lapangan dan jurnal harian sebagai hasil pengamatan maupun hasil wawancara
dikaji dan direnungkan kembali. Data yang terkumpul dikaji secara menyeluruh dan
dibahas bersama pengamat untuk mendapat kesamaan pandangan terhadap tindakan pada
siklus 2. Hasil refleksi dijadikan bahan untuk merevisi pelaksanaan siklus ke 3.

c. Siklus 3
1) Perencanaan Tindakan
•

Melakukan pertemuan dengan kolaborator selaku pengamat untuk membicarakan
persiapan kegiatan pembelajaran serta memperbaiki kekurangan pada siklus 2.

•

Mempersiapkan pembelajaran dan alat evaluasi pembelajaran yang telah dibuat
mengenai kompetensi dasar, (KD 5.3) “Menghitung luas permukaan dan volume
kubus, balok, prisma dan limas”.

•

Menyiapkan lembar kerja kelompok, lembar observasi kegiatan pembelajaran siswa
dan guru dalam proses pembelajaran, dan menyiapkan soal dan tes akhir siklus 3
untuk siswa.

2) Pelaksanaan Tindakan
•

Memberikan penjelasan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam proses
pembelajaran dengan menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw.

•

Mengelompokkan siswa secara heterogen dengan tiap kelompok ada yang berprestasi
tinggi dan rendah.

•

Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), KD 5.3. “Menghitung luas permukaan dan volume kubus,
balok, prisma dan limas”.

•

Tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, membahas bersamasama dan mengambil kesimpulan.

3) Observasi
Observasi dilakukan teman sejawat sebagai mitra kolaborator. Kolaborator mencatat
semua aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran, yaitu
mulai kegiatan awal hingga kegiatan akhir. Observasi dilakukan dengan instrumen
observasi.
4) Refleksi
Catatan di lapangan dan jurnal harian sebagai hasil pengamatan maupun hasil wawancara
dikaji dan direnungkan kembali. Data yang terkumpul dikaji secara menyeluruh dan
dibahas bersama pengamat untuk mendapat kesamaan pandangan terhadap tindakan pada
siklus 3. Hasil diskusi dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan.
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Berdasarkan hasil observasi, evaluasi hasil pembelajaran, dan evaluasi diri, serta meminta
masukan dari siswa mengenai proses pembelajaran, pembelajaran dianggap telah tuntas
sehingga tidak perlu lagi dilakukan siklus selanjutnya.

4. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-C SMPN 3 Cibungbulang Bogor.
Siswa tersebut tidak hanya sebagai subyek dalam penelitian ini, akan tetapi mereka juga
aktif dalam proses pembelajaran di kelas yang sedang berlangsung. Peneliti dalam hal ini
merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, pengumpulan dilakukan dengan cara
kolaborasi antara guru dan peneliti. Selain itu juga melalui observasi aktivitas belajar siswa di
kelas dan pengukuran hasil belajar.
Data diambil dari beberapa pengamatan yang digunakan diantaranya sebagai berikut :
a.

Hasil penyelesaian lembar diskusi kelompok yang diamati selama proses belajar
berlangsung.

b. Data dari hasil tes siswa.
c.

Data dari guru untuk melihat hasil belajar siswa.

d. Data dari teman sejawat kolaborasi sebagai sumber data untuk melihat hasil PTK baik dari
siswa maupun guru.
e.

Hasil wawancara dengan siswa.

f.

Hasil wawancara dengan kolaborator.

5. Tekhnik Pengumpulan Data
Teknik merupakan suatu cara untuk melaksanakan langkah-langkah dalam melakukan atau
mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan
data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
a.

Observasi

b. Angket
c.

Wawancara (Siswa dan Kolaborator)

d. Test

6. Hasil Dan Pembahasan Penelitian
a.

Siklus 1

1) Perencanaan
•

Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

•

Merencanakan pembelajaran dengan membentuk kelompok yang beranggotakan 6
atau 7 orang siswa dengan penyebaran secara heterogen.

•

Menyusun lembar diskusi kelompok (LDK), kisi-kisi instrumen tes, instrumen tes
siklus, dan penskoran untuk kelompok dan individu.

•

Merencanakan tempat duduk antar kelompok dalam satu tim.
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2) Tindakan
•

Melakukan presensi terhadap kehadiran siswa yang berjumlah 40 dan seluruh siswa
hadir semuanya.

•

Membagi siswa dalam 6 kelompok yang beranggotakan 6 atau 7 orang. Ketika
membagi kelompok terdengar keramaian dan kegaduhan. Sebagian siswa terlihat
tidak suka akan kelompoknya.

•

Guru membagikelompok/tim ahlidenganmateri “Mengidentifikasi sifat-sifat bangun
ruang”.

•

Siswa diskusi dengan kelompok ahli sesuai keahlian masing-masing.

•

Setelah diskusi dengan kelompok ahli selesai, siswa kembali ke kelompok asal
untuk menjelaskan secara bergiliran materi yang dikuasainya kepada teman-teman di
kelompok asal.

•

Membagi lembar diskusi kelompok (LDK) untuk dikerjakan.

•

Tiap-tiap tim ahli secara bergiliran mempresentasikan hasil diskusinya.

•

Guru melakukan wawancara kepada siswa dan kolaborator sebagai hasil pembelajaran
menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw.

3) Pengamatan
Pada siklus 1 pengamatan dilaksanakan dengan beberapa aspek yang diamati, yaitu
sebagai berikut:
•

Pengamatan terhadap peneliti/guru
Berdasarkan lembar observasi guru, kemampuan pengelolaan pembelajaran guru
pada siklus 1 memperoleh skor 63,33% yang termasuk kriteria yang cukup.
Beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut:

•

-

Guru belum memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum
berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.

-

Guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik.

-

Guru belum menjelaskan kegiatan pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw secara
jelas.

-

Guru belum mengatur kelompok agar tertib, sehingga siswa tidak bergerombol
dan gaduh.

-

Guru masih ada kekurangan dalam mengatur waktu.

Pengamatan terhadap siswa
Berdasarkan lembar observasi siswa, aktifitas siswa dalam proses pembelajaran pada
siklus 1 memperoleh skor 57% yang termasuk kriteria yang kurang.
Beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut:
-

Suasana masih ramai dan kurang tertib.

-

Siswa tampak ada yang senang dan juga ada yang tidak senang setelah mengetahui
anggota kelompoknya.

-

Siswa tampak masih bingung akan apa yang mereka harus lakukan.

-

Masih terlihat beberapa siswa tidak serius atau bercanda dalam aktifitas belajar
kelompok.

-

Siswa tampak belum menguasai sepenuhnya materi yang ditugaskan kepada
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masing-masing individu.
•

Pengamatan kelompok
Berdasarkan lembar observasi kelompok:
-

Hanya sebagian siswa yang antusias dalam melakukan pembelajaran secara
kelompok.

-

Kerja kelompok belum terlihat semua aktif dalam kelompoknya masing-masing.

-

Kegiatan kelompok pada siklus 1 mencapai 59,83% termasuk kriteria kurang.

-

Pada saat mengisi LDK masih banyak yang mengandalkan hasil pekerjaan teman
yang dianggap mampu. Mereka enggan mengerjakan LDK karena dianggap sulit.

4) Refleksi
Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus 1 maka perlu diadakan perbaikan diantaranya:
•

Guru jangan sampai lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan
silabus kegiatan pembelajaran.

•

Guru hendaknya memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku
positif dalam kegiatan pembelajaran sebagai penguatan.

•

Pengelolaan waktu yang kurang.

•

Guru belum mengatur kelompok agar tertib, sehingga siswa tidak bergerombol dan
gaduh.

•

Dalam presentasi siswa masih belum berani menyampaikan hasil diskusinya dan juga
belum berani berargumentasi dengan siswa lain.

•

Hasil tes akhir siklus 1 belum memenuhi keberhasilan sebab hanya 45 % yang tuntas
KKM dengan nilai rata-rata 61,70. Hal ini menjadikan guru harus lebih baik lagi
dalam menyampaikan materi pelajaran.

b. Siklus 2
1) Perencanaan
•

Mengidentifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan refleksi pada siklus 1.

•

Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

•

Menyusun lembar diskusi kelompok (LDK), kisi-kisi instrumen tes, instrumen tes
siklus, dan penskoran untuk kelompok dan individu.

•

Merencanakan tempat duduk antar kelompok dalam satu tim.

2) Tindakan
•

Melakukan presensi kembali terhadap kehadiran siswa dan ada 1 orang siswa yang
tidak hadir.

•

Meminta kepada siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Sudah tidak terlalu terdengar keramaian dan kegaduhan. Sebagian siswa sudah mulai
suka akan kelompoknya.

•

Guru membagikelompok/tim ahlidenganmateri “Membuat jaring-jaring kubus, balok,
prisma, dan limas”.

•

Siswa diskusi dengan kelompok ahli sesuai keahlian masing-masing.

•

Setelah diskusi dengan kelompok ahli selesai, siswa kembali ke kelompok asal
untuk menjelaskan secara bergiliran materi yang dikuasainya kepada teman-teman di
kelompok asal.
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•

Membagi lembar diskusi kelompok (LDK) untuk dikerjakan.

•

Tiap-tiap tim ahli secara bergiliran mempresentasikan hasil diskusinya.

•

Guru melakukan wawancara kepada siswa dan kolaborator sebagai hasil pembelajaran
menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw.

3) Pengamatan
Pengamatan dilaksanakan pada siklus 2 ini meliputi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:
•

Pengamatan terhadap peneliti/guru
Berdasarkan lembar observasi guru:

•

-

Kemampuan pengelolaan pembelajaran guru pada siklus 2 memperoleh skor
72,5% termasuk kriteria baik.

-

Dalam memotivasi siswa, guru harus memberikan kekuatan Psikologi kepada
siswa untuk mengikuti pelajaran.

-

Guru sudah mengarahkan kelompok meskipun belum maksimal.

-

Guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa harus menggunakan
kalimat yang mudah dimengerti siswa.

-

Pengelolaan waktu sudah lebih baik dari siklus 1.

Pengamatan terhadap siswa
Berdasarkan lembar observasi siswa:

•

-

Aktifitas siswa dalam proses pembelajaran pada siklus 2 memperoleh skor
64,58% termasuk kriteria cukup.

-

Sebagian besar siswa sudah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh ketika
guru menyajikan materi pelajaran.

-

Siswa yang aktif menyampaikan pendapat ataupun menjawab pertanyaan sudah
banyak.

Pengamatan kelompok
Berdasarkan lembar observasi kelompok:
-

Kerja kelompok sudah semakin membaik karena berbekal pengalaman pada
pertemuan sebelumnya.

-

Kegiatan kelompok pada siklus 2 mencapai 66,5% termasuk kriteria cukup.

4) Refleksi
•

Guru sudah memberikan motivasi, hal ini dapat dilihat dari aktifitas siswa.

•

Guru sudah menyampaikan tujuan dan model pembelajaran.

•

Perlu mengatur waktu agar waktu yang digunakan tepat pada waktunya.

•

Keaktifan siswa dalam kerja kelompok maupun individu sudah lebih baik.

•

Hasil tes siklus 2 mencapai 80% dengan nilai rata-rata 69,73.

Dalam hal ini belum memenuhi tolak ukur keberhasilan sehingga harus dilaksanakan
siklus 3.

c.

Siklus 3

1) Perencanaan
•

Mengidentifikasi masalah dan perumusan masalah yang didasarkan siklus 1 dan
siklus 2.
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•

Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

•

Menyusun lembar diskusi kelompok (LDK), kisi-kisi instrumen tes, instrumen tes
siklus, dan penskoran untuk kelompok dan individu.

•

Merencanakan tempat duduk antar kelompok dalam satu tim.

2) Tindakan
•

Melakukan presensi kembali terhadap kehadiran siswa dan seluruh siswa hadir.

•

Meminta kepada siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Sudah tidak terdengar keramaian dan kegaduhan.

•

Guru membagikelompok/tim ahlidenganmateri “Menghitung luas permukaan dan
volume kubus, balok, prisma dan limas”.

•

Siswa diskusi dengan kelompok ahli sesuai keahlian masing-masing.

•

Setelah diskusi dengan kelompok ahli selesai, siswa kembali ke kelompok asal
untuk menjelaskan secara bergiliran materi yang dikuasainya kepada teman-teman di
kelompok asal.

•

Membagi lembar diskusi kelompok (LDK) untuk dikerjakan.

•

Tiap-tiap tim ahli secara bergiliran mempresentasikan hasil diskusinya.

•

Guru melakukan wawancara kepada siswa dan kolaborator sebagai hasil pembelajaran
menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw.

3) Pengamatan
Pada siklus 3 pengamatan dilaksanakan dengan beberapa aspek yang diamati, yaitu
sebagai berikut:
•

Pengamatan terhadap peneliti/guru
Berdasarkan lembar observasi guru, kemampuan pengelolaan pembelajaran guru
pada siklus 3 memperoleh skor 88,33% yang termasuk kriteria yang cukup

•

Pengamatan terhadap siswa
Berdasarkan lembar observasi siswa:

•

-

Aktifitas siswa dalam proses pembelajaran pada siklus 3 memperoleh skor
73,21% termasuk kriteria baik.

-

Sebagian besar siswa sudah memperhatikan penjelasan guru dan sudah terbiasa
dengan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.

-

Siswa yang sudah memahami materi terlihat aktif dan sibuk dalam mengerjakan
tugas kelompok.

Pengamatan kelompok
Berdasarkan lembar observasi kelompok:
-

Kerja kelompok sudah semakin membaik karena siswa sudah terbiasa dengan
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.

-

Kegiatan kelompok pada siklus 3 mencapai 77,33% termasuk kriteria baik

4) Refleksi
Dari pengamatan dalam pelaksanaan siklus 3 kegiatan pembelajaran telah cukup baik
dilaksanakan dan sudah tidak perlu melakukan perbaikan-perbaikan lagi, sebab dengan
adanya pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini hasil belajar siswa menjadi meningkat dan
kreatifitas pola pikir siswa menjadi lebih baik. Ini terbukti dengan hasil tes belajar siswa,
seluruh siswa 100% tuntas dari KKM dengan nilai rata-rata 73,96.
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Setelah serangkaian tahapan siklus 1 dilakukan, peneliti bersama pengamat secara kolaboratif
melakukan refleksi dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan siklus 1.Dalam pelaksanaan
serangkaian tahapan pada siklus 1dansiklus 2, khususnya pada tindakan masih terdapat beberapa
kekurangan dan kelemahan, baik pada aktifitas siswa atau aktifitas guru dalam pembelajaran.
Pada siklus 3 dilakukan, peneliti bersama pengamat secara kolaboratif melakukan refleksi dan
mengevaluasi terhadap pelaksanaan siklus 3.
Hasil refleksi, kami sepakat mengakui bahwa dalam pembelajaran dengan metode Pembelajaran
Kooperatif Tipe Jigsaw, secara keseluruhan baik aktifitas guru, aktifitas siswa,maupun aktifitas
siswa secara kelompok pada proses pelaksanaan pembelajaran maupun hasil tes siklus 3 sudah
baik. Dalam arti terjadi kemajuan yang lebih baik dari pertemuan ke pertemuan dan dari siklus
ke siklus.

7. Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran matematika di kelas VIII-C
SMP Negeri 3 Cibungbulang kabupaten Bogor diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a.

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dapat digunakan untuk meningkatkan hasil
belajar siswa, karena:
1) Proses belajar dilakukan dengan pembelajaran kooperatif, sehingga siswa dibiasakan
untuk memecahkan masalah melalui kerjasama.
2) Siswa dibiasakan berdiskusi dengan siswa lain untuk menentukan kategori dari sebuah
pernyataan dan membentuk kelompok sesuai kategori atau indikator pencapaian dari
sebuah Kompetensi Dasar (KD).
3) Siswa dibiasakan untuk mengeksplorasi pengetahuannya, mengelaborasi pada siswa
lain, dan melakukan konfirmasi pada setiap kegiatan pembelajaran.
4) Suasana belajar menjadi ramai namun tetap terkendali serta menyenangkan bagi
siswa, siswa menjadi lebih aktif sehingga siswa tidak jenuh.
5) Tingkat partisipasi siswa dalam setiap tahap kegiatan pembelajaran meningkat karena
bersifat student centered.
6) Membuat siswa lebih mudah memahami bahan ajar atau materi pembelajaran, karena
siswa akan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya.

b. Penerapan langkah-langkah model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw yang tepat telah
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut:
1) Guru menyiapkan materi belajar berdasarkan indikator pencapaian dari suatu
Kompetensi Dasar (KD) yang ada dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
2) Guru mengelompokkan siswa secara heterogen menjadi beberapa kelompok setiap
kelompok terdiri 5 orang.
3) Tiap orang dalam kelompok diberi materi dan tugas yang berbeda.
4) Setiap anggota kelompok dari kelompok yang berbeda dengan penugasan yang sama
berkumpul membentuk kelompok baru yang dinamakan kelompok atau tim ahli.
5) Kelompok atau tim ahli ini berdiskusi dan bertukar pendapat pada materi yang sama
dari berbagai sumber yang mungkin berbeda.
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6) Setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan
menjelaskan kepada anggota kelompok tentang materi yang mereka kuasai.
7) Selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan
pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang
telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran
yang telah didiskusikan.
8) Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan
perolehan nilai peningkatan hasil belajar.
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:
a.

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dapat digunakan guru matematika dan
penelitian tindakan kelas karena terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa
khususnya nilai ulangan harian. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna
karena siswa lebih aktif, suasana menyenangkan tercipta, bekerjasama, siswa terlatih
mengeksplorasi, mengelaborasi, dan mengkonfirmasi, serta siswa lebih mudah memahami
materi pelajaran.

b. Sebelum memberikan tugas sebaiknya guru menjelaskan maksud dan tujuan pemberian
tugas sehingga siswa dapat lebih memahami apa yang dikerjakan.
c.

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, guru hendaknya menerapkan beberapa
metode yang tepat dengan menggunakan dua atau lebih metode mengajar, sehingga
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika.

d. Guru hendaknya membantu siswa dengan memberikan motivasi, agar dapat berhasil
dalam proses pembelajaran.
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CARA MENENTUKAN BANYAK LINTASAN
TERPENDEK ANTARA DUA TITIK PADA GRID
Wiworo
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km. 6, Sleman; percussionline@yahoo.com

Abstrak
Permasalahan menentukan banyak lintasan terpendek antara dua titik pada suatu grid
merupakan permasalahan kombinatorika yang sering muncul pada soal olimpiade
matematika jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, mulai dari masalah yang paling sederhana
sampai dengan masalah yang paling kompleks dengan berbagai variasinya. Banyak guru
dan siswa yang belum mengetahui cara menentukan banyak lintasan terpendek antara dua
titik pada suatu grid. Tulisan ini membahas metode untuk menentukan banyak lintasan
terpendek antara dua titik pada suatu grid, mulai dari masalah sederhana sampai dengan
cara menurunkan bentuk umum menentukan banyak lintasan terpendeknya. Pemahaman
tentang strategi pemecahan masalah dan kombinatorika sederhana menjadi dasar untuk
menurunkan bentuk umum menentukan banyak lintasan terpendek antara dua titik pada
suatu grid.
Kata Kunci— lintasan terpendek, grid, kombinatorika

1. Latar Belakang Masalah
Kombinatorika merupakan salah satu materi yang diujikan pada olimpiade matematika SD,
SMP, SMA, dan SMK. Kombinatorika sangat memerlukan kemampuan bernalar, memecahkan
masalah, dan komunikasi matematika. Kemampuan komputasi saja tidak banyak membantu
dalam memahami materi dan menyelesaikan permasalahan kombinatorika. Permasalahan
menentukan banyak lintasan terpendek antara dua titik pada suatu grid merupakan masalah
kombinatorika yang sering muncul pada soal olimpiade matematika jenjang SD, SMP, SMA,
dan SMK, mulai dari masalah yang paling sederhana sampai dengan masalah yang sangat
kompleks dengan berbagai variasinya. Banyak guru dan siswa yang belum mengetahui cara
menentukan banyak lintasan terpendek antara dua titik pada suatu grid.

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang dapat dimunculkan
adalah „Bagaimana cara menentukan banyak lintasan terpendek antara dua titik pada suatu
grid?‰

3. Menentukan Banyak Lintasan Terpendek pada Grid Sederhana
Untuk dapat menentukan banyak lintasan terpendek antara dua titik pada suatu grid,
cukup memerlukan kemampuan menggunakan strategi pemecahan masalah sederhana dan
kombinatorika dasar.
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Sebagai langkah awal akan ditentukan banyak lintasan terpendek antara titik
pada grid berikut.

dan titik

Karena harus berupa lintasan terpendek, maka untuk berjalan dari
ke
lintasan yang
diperbolehkan hanya ke arah kanan atau arah atas. Tidak diperbolehkan berjalan ke arah kiri atau
ke bawah. Salah satu contoh lintasan terpendek yang dimaksud adalah dengan menggunakan
strategi coba-coba sebagai berikut (Patrick, 2006).

Perhatikan bahwa grid tersebut cukup kompleks, sehingga strategi coba-coba tidak mungkin
digunakan untuk menentukan total banyak lintasan terpendeknya. Satu strategi pemecahan
masalah yang dapat digunakan adalah strategi menyederhanakan masalah (simplify the
problem). Grid disederhanakan menjadi seperti berikut.

Pada grid yang paling sederhana ini digunakan strategi memperagakan (act it out). Jelas
terdapat 2 lintasan terpendek dari titik
ke titik
.

Selanjutnya grid dikembangkan menjadi seperti berikut.

Masih menggunakan strategi memperagakan, akan terdapat 6 lintasan terpendek dari titik
ke titik
.
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Selanjutnya grid dikembangkan lagi menjadi seperti berikut.

Perhatikan bahwa walaupun strategi memperagakan masih dapat digunakan, akan tetapi hal
tersebut sudah tidak efektif dan efisien lagi. Sehingga harus digunakan strategi lain yang lebih
relevan.
Sekali lagi grid disederhanakan menjadi seperti berikut.

Perhatikan bahwa dari titik
untuk menuju titik
terdapat 1 jalan, dari titik
menuju
titik
juga terdapat 1 jalan. Sehingga dari titik
menuju titik
melalui
dan
akan terdapat 2 jalan (2 jalan diperoleh dari 1 jalan melalui
ditambah 1 jalan melalui
). Dengan demikian total terdapat 2 lintasan terpendek dari titik
ke titik
.

Berikutnya grid dikembangkan menjadi seperti berikut.

Perhatikan bahwa dari pola grid sebelumnya sudah diketahui terdapat 2 jalan dari titik
menuju titik
. Selanjutnya untuk menuju titik
dari titik
dan
masing-masing
terdapat 1 jalan. Karena dari titik
ke
terdapat 2 jalan, maka dari
ke
akan
terdapat 3 jalan (3 jalan diperoleh dari 2 jalan dari
ke
melalui
ditambah 1 jalan
dari
ke
melalui
). Secara analog dari titik
menuju titik juga terdapat 3 jalan.
Banyak lintasan terpendek selengkapnya adalah sebagai berikut.
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Dari titik
dari
ke

menuju titik
melalui

akan terdapat 6 lintasan terpendek (6 jalan diperoleh dari 3 jalan
ditambah 3 jalan dari
ke
melalui ).

Selanjutnya grid dikembangkan lagi menjadi seperti berikut.

Analog dengan cara pada pola grid sebelumnya diperoleh banyak lintasan terpendek dari
ke
sebagai berikut.

Sehingga terdapat 20 lintasan terpendek dari titik

ke titik

.

ke masingPerhatikan bahwa bilangan-bilangan yang bersesuaian dengan banyak jalan dari
masing titik sampai ke titik
ternyata membentuk pola bilangan pada Segitiga Pascal.

Untuk menentukan banyak lintasan terpendek dari titik
ke
pada masalah awal dapat
menggunakan pola bilangan pada Segitiga Pascal sebagai berikut.
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Dengan demikian pada masalah awal akan terdapat 330 lintasan terpendek dari titik
menuju titik
.

4. Merumuskan Bentuk Umum Menentukan Banyak Lintasan
Terpendek Antara Dua Titik pada Grid
Pada grid sederhana seperti masalah awal, untuk menentukan banyak lintasan terpendek antara
dua titik cukup efektif dan efisien dengan menggunakan pola bilangan pada Segitiga Pascal.
Bagaimana jika masalah dikembangkan menjadi seperti berikut?

Arti dari 2016 adalah banyak langkah yang diperlukan untuk berjalan ke kanan dari titik
menuju ke titik paling pojok bawah kanan, sedangkan arti dari 2015 adalah banyak langkah
yang diperlukan untuk berjalan ke atas dari titik paling pojok bawah kanan menuju ke titik
. Pola bilangan pada Segitiga Pascal jelas tidak mungkin digunakan untuk menyelesaikan
masalah ini. Masalah disederhanakan lagi menjadi tiga grid sederhana seperti berikut.

Grid 1

Grid 2
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Grid 3
Misalkan satu langkah ke kanan dilambangkan sebagai
dilambangkan sebagai
.

Pada Grid 1, lintasan terpendek yang mungkin dari titik

ke titik

dan satu langkah ke atas

adalah sebagai berikut.

•
•
•
•
•
•
Pada Grid 2, beberapa lintasan terpendek yang mungkin dari titik A ke titik B adalah sebagai
berikut.
•
•
•
•
•
•
Adapun pada Grid 3, beberapa lintasan terpendek yang mungkin dari titik
adalah sebagai berikut.

ke titik

•
•
•
•
•
•
Perhatikan pada Grid 1, 2, ataupun 3, contoh-contoh lintasan terpendek dari titik
ke titik
untuk masing-masing grid ternyata identik dengan masalah banyak cara menyusun beberapa
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huruf
dan beberapa huruf
pada beberapa slot yang tersedia. Secara detil, pada Grid 1,
keenam contoh lintasan terpendek dari titik
ke titik
tersebut identik dengan masalah
banyak cara menyusun 2 huruf
dan 2 huruf
pada 4 slot yang tersedia. Pada Grid 2,
keenam contoh lintasan terpendek dari titik
ke titik
tersebut identik dengan masalah
banyak cara menyusun 3 huruf
dan 3 huruf
pada 6 slot yang tersedia. Adapun pada
Grid 3, keenam contoh lintasan terpendek dari titik
ke titik
tersebut identik dengan
masalah banyak cara menyusun 7 huruf
dan 4 huruf
pada 11 slot yang tersedia.
Dari beberapa contoh tersebut, masalah ini jelas merupakan masalah permutasi dengan elemen
yang sama. Sehingga pada Grid 1, banyak lintasan terpendek dari
ke
adalah

Terdapat 6 lintasan terpendek dari titik
ke titik
menggunakan pola bilangan Segitiga Pascal.
Pada Grid 2, banyak lintasan terpendek dari

ke

. Hasilnya tepat sama dengan apabila

adalah

Terdapat 20 lintasan terpendek dari titik
ke titik
menggunakan pola bilangan Segitiga Pascal.

. Hasilnya tepat sama dengan apabila

Adapun pada Grid 3, banyak lintasan terpendek dari

ke

Terdapat 330 lintasan terpendek dari titik
ke titik
menggunakan pola bilangan Segitiga Pascal.

. Hasilnya tepat sama dengan apabila

adalah

Dari hasil pada tiga contoh grid di atas, dapat disimpulkan banyak lintasan terpendek dari titik
ke titik
pada masalah utama adalah

Generalisasi dari masalah ini ditunjukkan pada grid berikut.
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Terdapat
langkah yang diperlukan untuk berjalan ke kanan dari titik
menuju ke titik
paling pojok bawah kanan, dan
langkah yang diperlukan untuk berjalan ke atas dari titik
paling pojok bawah kanan menuju ke titik
. Berdasarkan pola grid sebelumnya, banyak
lintasan terpendek dari titik
ke titik
adalah

5. Simpulan
Untuk dapat menentukan banyak lintasan terpendek antara dua titik pada grid tidak diperlukan
teori-teori matematika yang terlalu tinggi. Dasar teori yang diperlukan hanyalah pola bilangan
pada Segitiga Pascal dan kombinatorika sederhana. Selain itu kemampuan menggunakan
strategi pemecahan masalah dengan cara memperagakan dan menyederhanakan masalah juga
sangat diperlukan.
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ANALISIS CARA PEMBUKTIAN SOAL IDENTITAS
EKSPONEN PESERTA E-TRAINING TERSTRUKTUR
PPPPTK MATEMATIKA TAHUN 2015
Wiworo
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km. 6, Sleman; percussionline@yahoo.com

Abstrak
Matematika dibelajarkan dengan salah satu tujuannya supaya siswa dapat
mengomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun bukti matematika
dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah. Beberapa indikator pencapaian tujuan ini adalah
dapat memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran suatu pernyataan dan dapat
menurunkan atau membuktikan rumus dengan penalaran deduktif. Permendiknas No.
16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi Guru
menyatakan bahwa kompetensi profesional yang harus dikuasai guru matematika SMP/
MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK diantaranya adalah menguasai materi, struktur, konsep,
dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampunya, serta menguasai
standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Terkait dengan
tujuan pembelajaran matematika dan kompetensi profesional guru matematika tersebut,
sudah seharusnya seorang guru matematika mempunyai kompetensi dalam menurunkan
atau membuktikan suatu pernyataan atau rumus dengan penalaran deduktif. Hasil
forum diskusi terhadap soal pembuktian identitas eksponen sederhana pada e-Training
Terstruktur yang diadakan PPPPTK Matematika tahun 2015 menunjukkan bahwa masih
banyak guru matematika yang belum kompeten dalam masalah pembuktian. Tulisan ini
menganalisis berbagai cara pembuktian soal identitas eksponen yang dilakukan para guru
peserta e-Training Terstruktur.
Kata Kunci— kompetensi, guru matematika, e-training terstruktur, penalaran,
pembuktian,

1. Pendahuluan
Permendikbud Nomor 58, 59, dan 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs, SMA/
MA, dan SMK/MAK, bagian Lampiran III terkait Pedoman Mata Pelajaran Matematika
menyatakan bahwa mata pelajaran matematika dibelajarkan, salah satunya dengan tujuan
supaya peserta didik dapat mengomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun
bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.Indikator-indikator pencapaian kecakapan
ini meliputi memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran suatu pernyataan, menduga
dan memeriksa kebenaran dugaan (konjektur), memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu
argumen dengan penalaran induksi, menurunkan atau membuktikan rumus dengan penalaran
deduksi, dan menduga dan memeriksa kebenaran dugaan (konjektur)
Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Standar
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Kompetensi Guru menyatakan bahwa kompetensi profesional yang harus dikuasai guru
matematika SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK diantaranya adalah menguasai materi,
struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampunya,
serta menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Terkait
dengan tujuan pembelajaran matematika dan kompetensi profesional guru matematika tersebut,
sudah seharusnya seorang guru matematika mempunyai kompetensi dalam menurunkan atau
membuktikan suatu pernyataan atau rumus dengan penalaran deduktif.
e-Training Terstruktur bagi guru matematika SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang
diselenggarakan PPPPTK Matematika diharapkan menjadi solusi keterbatasan kesempatan
guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui diklat. e-Training Terstruktur dilaksanakan
secara full online melalui situs yang disediakan oleh PPPPTK Matematika. Tujuan e-Training
Terstruktur ini adalah meningkatkan kompetensi guru matematika, adapun hasil yang diharapkan
adalah dikuasainya materi, konsep, struktur dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran matematika, tersosialisasikannya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
sebagai salah satu sarana peningkatan kompetensi bagi guru matematika, dan guru lebih
termotivasi untuk mengembangkan diri.
e-Training Terstruktur Angkatan II Tahun 2015 diselenggarakan pada 6 – 28 Mei 2015
dan diikuti oleh 111 guru matematika, terdiri dari 63 guru matematika SMP/MTs, 18 guru
matematika SMA/MA, 27 guru matematika SMK/MAK, dan 3 guru Sekolah Indonesia di
Luar Negeri. Mata diklat Aljabar dan Bilangan dilaksanakan pada tanggal 15, 17, 18, 19,
dan 20 Mei 2015. Salah satu masalah yang diangkat menjadi topik diskusi adalah mengenai
pembuktian identitas eksponen sederhana. Penelitian ini bermaksud menganalisis berbagai
cara pembuktian yang dilakukan oleh peserta e-Training Terstruktur Angkatan II Tahun 2015.

2. Dasar-dasar Pembuktian
Pembuktian merupakan bagian penting dari matematika karena seseorang yang belajar
matematika sangat memerlukan untuk mengetahui dan menentukan apakah suatu hasil atau
pernyataan adalah benar dan selanjutnya dapat digunakan sebagai alat untuk pemecahan masalah
dan sebagai dasar untuk ide-ide lanjut. Untuk mengetahui mengapa suatu hal atau pernyataan
adalah benar, sangat penting bagi seseorang untuk mengembangkan keterampilan berpikir
yang menjadi sikap dasar untuk belajar matematika. Supaya terbiasa dalam membuktikan
suatu pernyataan matematika, seseorang harus mempunyai latar belakang keilmuan dan
keterampilan matematika yang cukup, disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan jelas.
Beberapa metode pembuktian yang sering digunakan adalah (Haese, 1982):
a.

Pembuktian langsung
Pada pembuktian langsung, proses pembuktian dimulai dari hal-hal sederhana yang sudah
diketahui kebenarannya. Selanjutnya dengan menuliskan langkah-langkah yang logis
sampai ke hasil yang diinginkan.

b. Pembuktian tidak langsung (pembuktian dengan kontradiksi)
Pada pembuktian tidak langsung, proses pembuktian dimulai dengan mengembangkan
validitas dari premis melalui pengasumsian negasi atau lawan dari hal yang akan
dibuktikan. Selanjutnya dengan menuliskan langkah-langkah yang logis akan mengarah
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pada suatu pertentangan atau kontradiksi dengan pengandaian awal.
c.

Pembuktian dengan induksi matematika
Induksi matematika digunakan untuk membuktikan bahwa suatu proposisi
yang terkait dengan bilangan asli
adalah valid untuk seluruh himpunan bilangan asli
.

3. Analisis Cara Pembuktian Peserta e-Training Terstruktur
Pada forum diskusi e-Training Terstruktur Angkatan II mata diklat Aljabar dan Bilangan
diberikan soal untuk didiskusikan oleh peserta sebagai berikut „Buktikan bahwa untuk setiap
bilangan real

berlaku

„. Soal ini merupakan masalah pembuktian

sederhana terkait identitas eksponen. Berbagai cara pembuktian dari peserta dan analisis
terhadap cara pembuktiannya adalah sebagai berikut.
Peserta A:

Analisis:
Cara pembuktian peserta A ini sudah benar. Hanya saja untuk keperluan pembelajaran pada
siswa akan lebih baik jika penulisannya tidak mendatar, tetapi menurun sehingga lebih dapat
lebih dipahami.
Peserta B:

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

866

Analisis:
Cara pembuktian peserta B ini secara manipulasi aljabar sudah benar. Setiap langkah juga
dituliskan alasan sehingga semakin memperjelas maksudnya. Akan tetapi pada langkah
pertama, peserta B ini tidak menuliskan tanda „=‰ yang secara matematika menyebabkan
proses dari langkah pertama ke langkah kedua dan seterusnya menjadi terputus. Hal-hal kecil
seperti penulisan tanda „=‰ ini sering kurang diperhatikan.
Peserta C:

Analisis:
Cara pembuktian peserta C ini merupakan cara pembuktian yang sistematis dan mudah dipahami,
baik dari aspek manipulasi aljabar, alur penulisan bukti, dan alur logika matematikanya. Hanya
faktor teknis kecil pada baris ketiga seharusnya notasi „ ‰ tetapi dituliskan sebagai „ ‰.
Hal yang sepele tetapi cukup mengganggu.
Peserta D:
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Analisis:
Cara pembuktian peserta D ini walaupun menuliskan alasan untuk setiap langkah, tetapi
dengan penulisan manipulasi aljabar seperti di atas justru menyebabkan ketidakkontinuan
antar langkah dan menyebabkan setiap langkah menjadi bagian yang terputus.

Peserta E:

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

868

Analisis:
Cara pembuktian peserta E ini walaupun secara manipulasi aljabar benar, tetapi penulisan
tanda „=‰ yang tidak pada tempatnya dan tiba-tiba muncul pada baris pertama dan baris
keempat (setelah pemisalan) menyebabkan cara pembuktian ini menjadi tidak tepat.
Peserta F:

Analisis:
Terdapat dua masalah pada cara pembuktian peserta F ini. Masalah pertama adalah penulisan
‰ yang tidak tepat karena bukan masalah persamaan. Masalah kedua
notasi ekuivalen „
adalah terkait alur logika pembuktian. Karena akan membuktikan bahwa
, maka sepanjang proses pembuktian kita tidak boleh menganggap/mengklaim
bahwa setiap hasil manipulasi aljabarnya akan sama dengan , padahal ini justru yang akan
dibuktikan.
Peserta G:

Analisis:
Cara pembuktian peserta G ini mempunyai masalah pada penulisan tanda „=‰ dan alur logika
antar langkahnya. Hasil manipulasi aljabar seharusnya dituliskan pada ruas kanan mulai pada
baris pertama.

PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
Laman http://p4tkmatematika.org email: sendimat@p4tkmatematika.org

869

Peserta H:

Analisis:
Masalah pada cara pembuktian peserta H ini adalah pada alur logika pembuktiannya yaitu
sudah menganggap/mengklaim bahwa hasil manipulasi aljabar untuk setiap langkah selalu
sama dengan , padahal ini justru yang harus dibuktikan.
Peserta I:

Analisis:
Peserta I menggunakan cara induksi matematika dalam langkah pembuktiannya. Ini tidak tepat
karena induksi matematika hanya dapat digunakan untuk membuktikan proposisi matematika yang
terkait dengan bilangan asli, sedangkan pada soal yang dibuktikan terkait dengan bilangan real.
Pemahaman terkait dengan syarat pemakaian suatu teknik ini yang sering tidak diperhatikan.
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4. Pembahasan
Hasil analisis terhadap langkah-langkah pembuktian oleh peserta A sampai dengan peserta
I menunjukkan bahwa pada umumnya peserta dapat melakukan manipulasi aljabar pada
proses pembuktian dengan benar. Adapun hal-hal yang menjadi sumber kesalahan proses
pembuktian adalah ketidaktepatan penulisan notasi „=‰, ketidaktepatan penulisan notasi
„ ‰ yang seharusnya adalah notasi „ ‰, ketidaktepatan penulisan notasi „
‰,
ketidakkontinuan dan keterputusan antar langkah pembuktian, ketidaktepatan alur logika
pembuktian, dan ketidaktepatan penggunaan metoda pembuktian (induksi matematika). Pada
masalah ketidaktepatan penulisan notasi, secara umum tidak menyebabkan proses pembuktian
menjadi salah, hanya menjadikan kurang nyaman untuk dibaca. Akan tetapi ketidaktepatan
alur logika pembuktian, yaitu mengklaim bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan sejak awal
proses pembuktian akan menyebabkan terbaliknya logika berpikir dan menyebabkan proses
pembuktian menjadi salah. Demikian juga kesalahan penggunaan metoda pembuktian dengan
menggunakan induksi matematika yang tidak pada tempatnya karena tidak memperhatikan
syarat penggunaan induksi matematika. Dua hal terakhir ini yang seharusnya menjadi fokus
perhatian para guru dalam melakukan proses pembuktian.

5. Simpulan
Hasil forum diskusi terhadap soal pembuktian identitas eksponen sederhana pada e-Training
Terstruktur Angkatan II Tahun 2015 yang diadakan PPPPTK Matematika menunjukkan bahwa
masih banyak guru matematika yang belum kompeten dalam masalah pembuktian. Secara
manipulasi aljabar pada umumnya sudah tepat, tetapi muncul kesalahan pada ketidaktepatan
penulisan notasi, ketidaktepatan dalam alur logika pembuktian, dan ketidaktepatan dalam
penggunaan teknik pembuktian, khususnya penggunaan teknik induksi matematika.
Ketidaktepatan alur logika pembuktian akan menyebabkan terbaliknya logika berpikir dan
menyebabkan proses pembuktian menjadi salah. Kesalahan penggunaan metoda pembuktian
dengan menggunakan induksi matematika yang tidak pada tempatnya karena tidak
memperhatikan syarat penggunaan induksi matematika juga menyebabkan proses pembuktian
menjadi salah. Dua hal terakhir ini yang seharusnya menjadi fokus perhatian para guru dalam
melakukan proses pembuktian.
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