PROSIDING

TEMA:

Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Matematika
untuk Menunjang Terwujudnya Indonesia Emas 2045

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN (PPPPTK) MATEMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ii

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

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

978-602-70422-4-7

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

iv

Makalah-makalah dalam prosiding ini telah dipresentasikan dalam Seminar
Nasional
Pendidikan Matematika Ke-5 (SeNdiMat V) Tahun 2017 pada tanggal 21 – 22
November 2017 yang diselenggarakan oleh PPPPTK Matematika dan telah
melalui proses review oleh reviewer dan revisi oleh penulis.
Tim reviewer dan Penyunting prosiding:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dr. Sumardyono, M.Pd.
Dr. Supinah
Sigit Tri Guntoro, M.Si.
Untung Trisna Suwaji, S.Pd., M.Si.
Sapon Suryopurnomo, M.Si
Wiworo, S.Si., M.M.
Adi Wijaya, S.Pd., M.A.
Dra. Theresia Widyantini, M.Si.
Dra. Sri Wardhani
Estina Ekawati, M.Pd.
Sri Wulandari Danoebroto, S.Si., M.Pd.
Drs. Markaban, M.Si.
Agus Dwi Wibawa, S.Pd., M.Si.
Sumaryanta, M.Pd.
Marfuah, S.Si., M.T.
Joko Purnomo, M.T.
Muh. Tamimuddin, M. T.
Fadjar Noer Hidayat, M. Ed
Muda Nurul Khikmawati, S.Kom., M.Cs.
Arfianti Lababa, M.Pd.
Ashari Sutrisno, M.T
Choirul Listiani, M.Si
Enung Sumarni, M.Pd., M.T.
Titik Sutanti, M.Ed
Mahmun Zulkifli, S.Pd., M.Si.
Ratna Herawati, M.Si.
Sumadi, S.Pd., M.Si.
Hanan Windro Sasongko, M.Pd.
Yudom Rudianto, M.Pd.

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

Prosiding
Seminar Nasional Pendidikan Matematika
21 – 22 November 2017

KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan
kekuatan dan kesempatan sehingga prosiding SeNdiMat V tahun 2017 ini dapat
diterbitkan. Prosiding ini merupakan dokumentasi makalah yang telah dipresentasikan
pada SeNdiMat V, yang diselenggarakan pada tanggal 21 & 22 November 2017 di
PPPPTK Matematika.
Pada SeNdiMat V ini telah dipresentasikan 104 judul makalah yang berasal dari guru,
pengawas sekolah, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya. Makalah yang
dipresentasikan tersebut terbagi dalam empat ruang lingkup, yaitu: Pembelajaran
Matematika SD, Pembelajaran Matematika SMP, Pembelajaran Matematika SMA, dan
Pembelajaran Matematika SMK.
Makalah yang dipresentasikan ini sudah mealui proses review dan revisi oleh pemakalah,
sehingga 104 makalah yang sudah dipresentasikan diterbitkan dalam prosiding ini. Selain
makalah dari peserta, pada SeNdiMat V juga dipresentasikan makalah dari para keynote
speaker dan invited speaker berikut ini.
1.

Prof. Dr. Ki Supriyoko, SDU, M.Pd (Ketua Pendidikan dan Kebudayaan
Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta) Topik: Pendidikan Karakter Menuju
Indonesia Emas 2045

2.

Doni Koesoema A, M.Ed (Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
Topik: Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Matematika

3.

Dr. Sumardyono, M.Pd (Widyaiswara PPPPTK Matematika)
Topik: Matematika dan Karakter

Kami menyadari bahwa dalam penerbitan prosiding ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu kami sangat menghargai dan menerima dengan senang hati
saran dan masukan yang membangun dari pembaca. Semoga prosiding ini bermanfaat
bagi kemajuan ilmu matematika secara umum dan lebih khusus kemajuan pendidikan
matematika di Indonesia. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh
pihak yang telah berkontribusi terhadap terbitnya prosiding ini.

Yogyakarta, Februari 2018
Kepala PPPPTK Matematika

Dr. Dra. Daswatia Astuti, M.Pd.
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UCAPAN TERIMAKASIH
1. Prof. Dr. Ki Supriyoko, SDU, M.Pd (Ketua Pendidikan dan Kebudayaan
Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta)
2. Doni Koesoema A, M.Ed (Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
3. Dr. Sumardyono, M.Pd (Widyaiswara PPPPTK Matematika)
4. Semua peserta
Atas partisipasi dan peran serta aktif dalam SeNdiMat V tahun 2017.
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PENERAPAN GAMIFICATION UNTUK
MENINGKATKAN KARAKTER PESERTA DIDIK PADA
MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH
DASAR
Abdul Mu’in

SDN Glawan, Pabelan, Kab. Semarang, muinabdul72@yahoo.com
Abstrak: Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah rendahnya
karakter peserta didik. Dewasa ini sering terjadi tawuran antar pelajar, corat-coret saat
lulusan, mencontek, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
karakter peserta didik kelas V SD Negeri Glawan pada mata pelajaran matematika
melalui penerapan gamification. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas
yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Analisis data menggunakan analisis
deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan
gamification dapat meningkatkan karakter peserta didik kelas V SD Negeri Glawan pada
mata pelajaran matematika. Nilai karakter pada siklus 1 meningkat 15% dari pra siklus
dan 6% pada siklus 2 dari siklus 1. Penggunaan gamification bisa menjadi salah satu
referensi guru untuk melaksanakan pembelajaran guna meningkatkan karakter peserta
didik pada mata pelajaran matematika.
Kata Kunci: Gamification, Karakter Peserta Didik, Mata Pelajaran Matematika
Abstract: The problem of this research is the low character of learners. Nowadays there
are frequent brawl between students, doodles during graduates, cheating, and so on.
The purpose of this research is to improve the character of class V students of Glawan’s
elemetary school on mathematics subjects through gamification. The type of research
used is classroom action research designed in two cycles. Each cycle consists of four
stages ranging from planning, execution, observation, and reflection. Data analysis using
comparative descriptive analysis. The results showed that learning using gamification
can improve the character of students in V grade of Glawan’s elementary school on
mathematics subjects. The character value in first cycle increases 15% from the pre cycle
and 6% in second cycle of first cycle. The use of the gamification can be one of the
teacher’s references to implement the learning in order to improve the learner’s character
on the mathematics subject.
Keywords: Gamification, Student Character, Mathematics Subject

Pendahuluan
Pendidikan di Indonesia masih menyisakan banyak permasalahan. Salah satu permasalahan
tersebut adalah masih rendahnya karakter peserta didik. Berbagai media sosial sering
menginformasikan bahwa: (1) sering terjadi tawuran antar pelajar, (2) terjadi banyak
kecurangan pada ujian nasional, (3) pola hidup tidak sehat yaitu merokok dan narkotika, dan
(4) pada saat lulus dari sekolah, masih terdapat peserta didik yang meluapkan kegembiraannya
dengan cara negatif seperti corat-coret baju seragam, konvoi, dan merusak fasilitas umum.
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Kondisi di sekolah pun tidak jauh berbeda. Beberapa peserta didik yang tidak mau berangkat
sekolah karena diganggu, diancam, bahkan ada yang dimintai uang sakunnya. Sering juga
dijumpai adanya kata-kata kotor dan sumpah serapah yang ditujukan kepada temannya. Dewasa
ini, rasa hormat peserta didik kepada guru juga sudah mulai pudar. Kejujuran, kedisiplinan,
tata krama, toleransi dan nilai-nilai karakter yang lain sudah mulai hilang dari diri perserta
didik.
Beberapa hal tersebut di atas harus menjadi keprihatinan bersama, khususnya bagi seorang
pendidik. Pemerintah, lingkungan masyarakat, dan sekolah harus bersinergi untuk mengatasi
masalah tersebut. Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan Perpres Nomor 87 tahun 2017
tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK bertujuan untuk memperkuat karakter
peserta didik melalui: (1) olah hati (etik), individu yang memiliki kerohanian yang mendalam,
(2) olah rasa (etetika), individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan
berkebudayaan, (3) olah pikir (literasi), individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai
hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat, dan (4) olah raga (kinestetik), individu
yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Pendidikan karakter tersebut
dilaksanakan di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.
Penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan terintegrasi dalam intrakurikuler,
kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Mata pelajara yang punya tanggung jawab memperkuat
karakter peserta didik bukan hanya Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan
melainkan semua mata pelajaran memiliki kewajiban untuk menanamkan dan membiasakan
karakter kepada peserta didik. Pelaksanaan pendidikan karakter dilaksanakan secara terus
menerus dan berkesinambungan.
Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan
memfokuskan, bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah
laku (Dianti, 2014 hlm 58). Tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari merupakan
cerminan dari karakter orang tersebut. Apabila tingkah lakunya baik berarti karakter orang
tersebut baik. Demikian juga sebaliknya, bila tingkah lakunya buruk berarti karakter orang
tersebut juga buruk. Karakter seseorang dapat dibentuk melalui pendidikan yang dilaksanakan
secara berkelanjutan.
Battistich, dkk (2000, hlm 3) mendefinisikan pendidikan karakter “as the deliberate
use of all dimensions of school life to foster optimal character development”. Pendidikan
karakter didefinisikan sebagai penggunaan yang disengaja dari semua dimensi kehidupan
sekolah untuk mendorong pengembangan karakter yang optimal. Pendekatan komprehensif
terhadap pendidikan karakter ini memanfaatkan setiap aspek sekolah, kurikulum, proses
pengajaran, hubungan yang baik antar anggota sekolah, penanganan disiplin, pelaksanaan
kegiatan kokurikuler dan kinerja dari keseluruhan lingkungan sekolah hingga menumbuhkan
karakter yang baik bagi semua anggota sekolah.
Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah menjadikan peserta didik yang baik,
pengertian, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti (seperti ketekunan,
kasih sayang, integritas, dan keadilan) yang membuat sesuatu menjadi produktif, adil, dan
masyarakat demokratis. Seiring bertambahnya karakter, peserta didik tumbuh dalam kapasitas
dan komitmen untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka dan melakukan hal yang benar.
Pendidikan karakter yang efektif akan menciptakan lingkungan kelas dan sekolah yang
memungkinkan semua peserta didik untuk mewujudkan potensi mereka dalam mencapai
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tujuan hidupnya.
Ada beberapa teori perkembangan moral yang dapat kita digunakan dalam pendidikan karakter
di sekolah. Menurut pendekatan perkembangan kognitif, terdapat dua tokoh penting adalah
yaitu Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg. Mereka berdua memberikan gambaran lengkap
tentang bagaimana mewujudkan tahap moral. Piaget (1965) mengemukakan bahwa “moral
development is formed and fostered by social interaction”. Melalui interaksi dengan orang lain,
peserta didik memiliki kesempatan untuk menemukan jati diri melalui pemecahan masalah
dan eksplorasi norma kelompok dan masyarakat. Kelompok ini akan memberi kesempatan
bagi peserta didik untuk menyelesaikan tugas dan memberi peluang bagi peserta didik untuk
belajar dari orang lain.
Kohlberg (1972) menjelaskan secara rinci model pengembangan moral Piaget, bahwa “moral
stages are a sequence”. Peserta didik di sekolah dasar berada di tahap prakonvensional.
Mereka tahu benar dan salah dengan imbalan dan hukuman. Berikut merupakan tahapan moral
menurut kohlberg.

Gambar 12. Teori Tahapan Moral Kohlberg (1972)
Terdapat 18 Nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan dalam sistem pendidikan
di Indonesia, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6)
Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11)
Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai,
(15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, & (18) Tanggung Jawab
(Puskurbuk, 2010). Selanjutnya, kedelapan belas nilai tersebut masing-masing dijelaskan oleh
Suhardi (2017,hlm. 38-39) dalam bentuk deskripsi dalam tabel berikut.
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Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa
ASPEK NILAI
1. Religius

DESKRIPSI ASPEK NILAI
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran
agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah
agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2. Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya
sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan,
tindakan, dan pekerjaan.
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,
suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang
berbeda dari dirinya.
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada
berbagai ketentuan dan peraturan.
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam
mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta
menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara
atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang
lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak
dan kewajiban dirinya dan orang lain.

3. Toleransi

4. Disiplin
5. Kerja Keras

6. Kreatif
7. Mandiri
8. Demokratis
9. Rasa Ingin Tahu

10. Semangat Kebangsaan

11. Cinta Tanah Air

12. Menghargai Prestasi

13. Bersahabat/Komuniktif
14. Cinta Damai
15. Gemar Membaca
16. Peduli Lingkungan

17. Peduli Sosial

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui
lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya,
dilihat, dan didengar.
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan
kelompoknya.
Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan
kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap
bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan
politik bangsa.
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan
mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,
bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang
lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai
bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan
pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan
upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah
terjadi.
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada
orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
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18. Tanggung-jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri
sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya),
negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan tabel di atas, beberapa nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui
pembelajaran matematika diantaranya, yaitu: (1) jujur, (2) disiplin, (3) kerja keras, (4) kreatif,
dan (5) rasa ingin tahu. Penanaman dan pembiasaan karakter pada peserta didik dalam
pelajaran matematika dapat dilakukan salah satunya melalui penerapan gamification. Hal ini
dikarenakan Setiap orang baik umum anak-anak dan remaja, maupun orang tua menyenangi
permainan. Pada akhir tahun 2010 sebuah game di facebook, Farm-ville telah dimainkan oleh
lebih dari 60 juta pengguna di seluruh dunia atau sekitar 1% dari populasi dunia dengan ratarata waktu yang digunakan untuk bermain 70 menit setiap minggunya (Hurley, 2000).
Menurut Park dan Bae (2014, hlm. 20) istilah “gamification” diciptakan pada tahun 2002 oleh
Nick Pelling, seorang pemrogram komputer dan penemu kelahiran Inggris, namun tidak populer
sampai 2010. Pada tahun tersebut istilah “gamification” mulai digunakan secara luas dalam
pengertian yang lebih spesifik mengacu pada penggabungan aspek sosial. Konsep gamification
mencoba menerapkan elemen game pada wilayah bukan game untuk meningkatkan pengalaman
dan keterlibatan pengguna (Yukawa, 2005). Hal senada disampaikan oleh Deterding, dkk
(2011, hlm. 9) yang menidefinisikan Gamification “as the use of game design elements in
non-game contexts”. Pendekatan ini tergolong baru yang berkembang dengan pesat. Pada
awalnya gamification digunakan dalam ilmu militer dan bisnis. Pada perkembangannya
gamification juga mulai diterapkan pada dunia pendidikan. Penerapan gamification terbukti
dapat meningkatkan aktivitas dan motivasi peserta didik (Dicheva,D, dkk, 2015 hlm. 75)
Gamification berusaha untuk memanfaatkan keinginan alami peserta didik untuk bersaing,
prestasi, status, dan ekspresi diri. Inti dari gamification adalah penghargaan bagi peserta didik
yang melakukan tugas yang diinginkan. Jenis penghargaan meliputi pemberian poin, lencana
pencapaian, atau tingkat pencapaian. Imbalan untuk menyelesaikan tugas yang terlihat oleh
peserta didik lain atau memberikan papan pemimpin adalah cara mendorong peserta didik
untuk bersaing. Pendekatan lain untuk gamification adalah memberikan sanksi bagi peserta
didik yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sanksi dapat berupa pengambilan
penghargaan yang dimilikinya serta penggurangan poin yang dimilikinya.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah: (1) apakah penerapan
gamification pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan karakter peserta didik?, dan
(2) berapa besar peningkatan karakter peserta didik setelah penerapan gamification pada mata
pelajaran matematika?

Metode
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.
Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas V pada semester1 Tahun Pelajaran 2017/2018
yang berjumlah. Banyak peserta didik yang diteliti pada kelas ini 18 orang yang terdiri dari
11 laki-laki dan 7 perempuan. Jenis penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pola ini
adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus. Tiap siklus didesain perubahanperubahan yang diinginkan dengan memaksimalkan kerja kelompok yang mengarah pada
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peningkatan karakter peserta didik melalui gamification. Desain siklus penelitian tindakan
kelas ini tampak seperti diagram berikut:
Diagram 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas (Arif, 2015)

Penelitian tindakan ini dilakukan dalam dua siklus dalam pembelajaran matematika materi
bilangan bulat menggunakan gamification. Langkah pertama yang dilakukan adalah
mengadakan observasi awal. Data observasi awal digunakan untuk mengetahui kondisi awal
peserta didik berkaitan dengan kompetensi bilangan bulat serta kondisi karakter peserta didik
serta memilih tindakan dalam rangka meningkatkan hasil belajar dan karakter peserta didik.
Makalah penelitian ini menitikberatkan pada peningkatan karakter peserta didik melalui
gamification. Nilai karakter yang dikembangkan dalam penelitian ini ada enam, seperti pada
tabel berikut:
Tabel 2. Karakter yang Dikembangkan
Karakter

Nyawa

Gamification
Penghargaan

Sanksi

Nilai

Jujur
Disiplin
Kerja keras
Kreatif
Rasa ingin tahu
Desain game yang digunakan adalah peraturan, pemberian nyawa, penghargaan, dan sanksi serta
penggunaan simbol. Aturan yang digunakan adalah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan
kesepakatan bersama. Peserta didik yang melaksanakan sesuai aturan mendapatkan penghargaan
dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksi dapat berupa pengambilan bintang yang
dimiliki dapat juga berupa pemberian simbol ulat. Simbol yang digunakan untuk nyawa adalah
gambar apel, penghargaan berupa menggunakan gambar bintang, dan sanksi menggunakan gambar
ulat. Simbol yang digunakan tampak pada tabel berikut.
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Tabel 3. Simbol dalam Gamification

Uraian

Simbol

Nyawa
Penghargaan
Sanksi
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui pengamatan dan jurnal.
Pengambilan data karakter peserta didik dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung
menggunakan lembar pengamatan dan di luar pembelajaran menggunakan jurnal. Hasil dari
pengamatan dan dan jurnal kemudian diubah ke nilai. Buah apel sebagai simbol nyawa dengan
bobot nilai 75. Simbol bintang yang diperoleh akan menambah nilai 1 poin dan simbol ulat
yang diperoleh akan mengurangi nilai 1 poin. Nilai-nilai karakter tersebut kemudian diratarata. Syarat minimal peserta didik dapat melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya adalah
memperoleh nilai rata-rata karakternya 75.

Hasil dan Pembahasan
Penelitian tindakan ini dilakukan dalam dua siklus. Sebelum dilaksanakan penelitian,
penguatan pendidikan karakter peserta didik belum pernah dilakukan. Berikut ini merupakan
data karakter peserta didik pada prasiklus yang terangkum dalam tabel berikut.
Tabel 4. Rata-rata Nilai Karakter pada Prasiklus
Karakter
Jujur
Disiplin
Kerja keras
Kreatif
Rasa ingin tahu
Rata-rata

Nilai
75
70
66
62
73
69

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa rata-rata nilai karakter peserta didik masih di bawah
KKM yang ditentukan yaitu 75. Sebelum pelaksanaan siklus 1, peserta didik diberi penjelasan
tentang PPK khususnya karakter yang dikembangkan pada mata pelajaran matematika materi
bilangan bulat dan gamification. Guru juga menjelaskan tentang pengertian jujur, disiplin,
kerja keras, kreatif, dan rasa ingin tahu serta proses penilaian melalui gamification. Hasil ratarata nilai karakter pada siklus 1 terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 5. Rata-rata Nilai Karakter pada Siklus 1
Karakter
Jujur
Disiplin
Kerja keras
Kreatif
Rasa ingin tahu
Rata-rata

Nilai
90
85
86
80
79
84

Sudah terlihat tabel 5 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan rata-rata nilai
karakter peserta didik pada siklus 1 setelah diterapkannya gamifikation pada pembelajaran
matematika materi bilangan bulat. Peningkatan ini sejalan dengan pendapat Kohlberg (1972)
yang menjelaskan secara rinci model pengembangan moral Piaget, bahwa “moral stages are a
sequence”. Peserta didik di sekolah dasar berada di tahap prakonvensional. Mereka tahu benar
dan salah dengan imbalan dan hukuman.
Pada siklus 2 diadakan penjelasan ulang tentang nilai karakter yang dikembangkan dan contohcontoh dalam tindakan riil baik dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Hasil rata-rata
nilai karakter peserta didik pada siklus 2 terlihat pada tabel berikut.
Tabel 6. Rata-rata Nilai Karakter pada Siklus 2
Karakter
Jujur
Disiplin
Kerja keras
Kreatif
Rasa ingin tahu
Rata-rata

Nilai
95
90
87
88
90
90

Berdasarkan data pada tabel 6 terlihat bahwa terdapat kenaikan 6% dibandingkan dengan siklus
1. Nilai rata-ratanya pun sangat tinggi yaitu 90. Hal ini menunjukkan bahwa gamification
sangat efektif untuk meningkatkan nilai karakter peserta didik. Berikut data keseluruhan dari
prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 terangkum dalam diagram berikut ini.
Diagram 2. Nilai Karakter Prasiklus, Siklus 1 dan Siklus 2
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Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, simpulan makalah penitilian ini adalah: (1)
penerapan gamification pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan karakter peserta
didik, dan (2) karakter peserta didik setelah penerapan gamification pada mata pelajaran
matematika meningkat 15% pada siklus 1 dibanding kondisi prasiklus dan meningkat 6%
pada siklus 2 dibanding kondisi pada siklus 1. Penggunaan gamification bisa menjadi salah
satu referensi guru untuk melaksanakan pembelajaran guna meningkatkan karakter peserta
didik pada mata pelajaran matematika.
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PENGGUNAAN MEDIA YOLADA DENGAN
METODE TUTORIAL TEMAN SEBAYA UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN KARAKTER
PERCAYA DIRI DALAM MATERI PENGOLAHAN DATA
SISWA KELAS 5A SDN 1 BOYOLANGU
Adin Nur Ariantok
SDN 1 Boyolangu, Tulungagung; adin.ariant@yahoo.co.id
Abstrak
Kegiatan pembelajaran pengolahan data di kelas 5A SDN I Boyolangu Tulungagung
masih menggunakan cara konvensional dan tidak menggunakan media pembelajaran.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) meningkatkan hasil belajar materi pengolahan data dan 2)
meningkatkan karakter percaya diri siswa kelas 5 SDN 1 Boyolangu melalui penerapan
media Yolada (Yok Olah Data) dengan metode tutorial teman sebaya. Penelitian tindakan
kelas dilakukan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan.
Subyek penelitian adalah siswa kelas 5A sebanyak 32 orang siswa. Data dikumpulkan
menggunakan lembar observasi, studi dokumentasi, wawancara, catatan lapangan, dan
tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan media yolada dengan metode
tutorial teman sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pengolahan
data. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan hasil belajar kegiatan pra tindakan
sebesar 43,75% kemudian meningkat menjadi 75% pada siklus 1 dan 87,5 pada siklus 2;
2) Penerapan media yolada dengan metode tutorial teman sebaya dapat meningkatkan
karakter percaya diri siswa. Hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan prosentase
sikap percaya diri kategori sangat tinggi dari 3% menjadi 34%. Sedangkan kategori
rendah mengalami grafik menurun dari 38% menjadi 16%, rata-rata klasikal kategori
percaya diri pada siklus 1 adalah 60% dengan kategori sedang dan 72% kategori tinggi
pada siklus 2.
Kata kunci: hasil belajar, karakter percaya diri, media yolada, tutorial teman sebaya,

1. Pendahuluan
Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak akan pernah
berhenti untuk diupayakan. Hal tersebut sangat wajar terjadi karena perkembangan zaman
yang terus bergulir memungkinkan munculnya berbagai temuan dan perubahan. Semakin lama
generasi saat ini tidak akan bisa menghindar dari persaingan global. Dibutuhkan generasi masa
kini yang siap dan tanggap akan perubahan tersebut. Tidak hanya unggul secara akademik
tetapi juga kuat secara karakter. Tantangan pasar global dengan perkembangan informasi
dan data yang luar biasa cepatnya menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku pendidikan di
Indonesia.
Pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab sekolah, akan tetapi menjadi tanggung jawab
bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sekolah guru mempunyai tanggungjawab
akan tantangan tersebut. Terlebih bagi seorang guru SD yang mempunyai tanggungjawab besar
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dalam memberikan landasan yang kuat dan pendidikan yang berkualitas. Untuk memberikan
pelayanan tersebut tentu membutuhkan kemampuan guru untuk mendasain pembelajaran.
Tidak hanya hasil belajar atau kognitif saja yang menjadi fokus pembelajaran, akan tetapi
tidak kalah penting adalah ketrampilan dan adanya perubahan karakter.
Implementasi yang terjadi dilapangan tentunya tidak seratus persen sesuai dengan yang
diharapkan. Masih sering dijumpai kondisi yang jauh dari kata ideal. Permasalahan sering kali
muncul dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas seperti aktivitas rendah karena adanya
motivasi yang rendah, kesulitan guru memilih dan menggunakan media, model pembelajaran
yang konvensional, dan masih banyak lagi. Permasalahan tidak hanya muncul dari siswa
akan tetapi juga dari para guru. Kondisi tersebut juga terjadi di SDN 1 Boyolangu. Dari hasil
observasi awal yang penulis lakukan ditemukan beberapa kondisi antara lain: 1) guru tidak
menggunakan media pembelajaran; 2) pembelajaran terkesan kaku dan formal, dimana guru
mengajar dan siswa duduk rapi memperhatikan; 3) siswa kurang aktif dalam memberikan
pendapat, bertanya, maupun menjawab; dan 4) pada saat presentasi hanya satu siswa saja yang
berbicara dari sekian anggota kelompok.
Penulis juga melakukan studi dokumentasi terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa
cukup rendah, hal tersebut diketahui dari hasil pre test siswa materi pengolahan data, dari
32 siswa sebanyak 18 siswa tidak tuntas. Artinya, ketuntasan klasikal hanya mencapai 44%.
Jika melihat hasil tersebut perlu dilakukan kegiatan remidi secara klasikal. Lebih utama
evaluasi terhadap rendahnya kentutasan klasikal tersebut adalah kepada guru. Jika ketuntasan
klasikal yang masih rendah dimungkinkan ada yang tidak tepat dalam proses pembelajaran
yang sudah dirancang oleh guru. Ketidaktepatan tersebut bisa dari metode, media, dan
sumber belajar. Untuk melengkapai data awal, penulis juga melakukan kegiatan wawancara
dengan beberapa siswa. Hasil wawancara tersebut diketahui beberapa temuan antara lain: 1)
siswa bosan dengan pembelajaran karena hanya duduk mendengarkan guru; 2) siswa malu
bertanya ketika mengalami kesulitan; dan 3) siswa menginginkan sesuatu yang baru dan
menyenangkan dalam pembelajaran. Dari hasil observasi, studi dokumentasi, dan wawancara
awal tersebut, disimpulkan terdapat permasalahan di kelas 5A yang perlu mendapat perhatian.
Secara garis besar guru tidak menggunakan media pembelajaran dan juga tidak menggunakan
langkah-langkah pembelajaran yang membangkitkan rasa percaya diri siswa. Hal tersebut
mengakibatkan hasil belajar siswa rendah dan karakter percaya diri siswa juga rendah.
Dewasa ini tidak asing lagi jika berbicara pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran.
pandangan tersebut dinilai sesuai dengan perkembangan pendidikan saat ini, dimana siswa
berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu guru perlu memberikan
pengajaran yang efektif. “Pengajaran yang efektif yaitu pengajaran yang menyediakan
kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri” (Hamalik,
2011:171). Aktifnya siswa dalam pembelajaran tentu akan memberikan dampat dalam proses
pembelajaran. Dampak yang dimaksud dapat berupa tingginya aktivitas siswa; hasil belajar
siswa yang meningkat; siswa memiliki karakter percaya diri, tanggungjawab, bekerja keras,
kreatif, mandiri, dan disiplin.
Permasalahan di atas terlihat dengan jelas yaitu rendahnya hasil belajar dan karakter percaya
diri dalam mata pelajaran Matematika. Perlu diingat menurut Karso dkk (2014:1.39) bahwa
“matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau
struktur-struktur yang abstrak”. Perlu kita sadari bahwa tujuan akhir dari belajar matematika
adalah pemahaman terhadap konsep-konsep matematika yang relatif abstrak. Berdasarkan
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alasan tersebut itu diperlukan sebuah strategi yang dapat memberdayakan siswa, yaitu sebuah
strategi yang mendorong siswa untuk mengkontruksi pengetahuan mereka sendiri dengan cara
yang menyenangkan. Peningkatan kualitas pembelajaran yang meliputi aktivitas dan hasil
belajar hanya bisa dicapai bila didukung dengan proses pembelajaran yang efektif baik dari
segi metode, pendekatan, media, ataupun model pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan
apa yang disampaikan oleh Karso dkk (2014:1.42) bahwa “penguasaan bahan atau materi
saja tidaklah cukup bagi pendidik, peserta didik haruslah berpartisipasi secara aktif dengan
kemampuan yang relatif berbeda”.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah
penggunaan metode, pendekatan, media, maupun pemilihan sumber belajarnya yang sesuai
dengan karakteristik matematika. Penulis tertarik untuk menggunakan media pembelajaran
yang dimainkan dengan metode pembelajaran agar siswa lebih meningkat hasil belajarnya dan
dampak lain adalah karakter percaya diri juga akan meningkat.
“Media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar
mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa
dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna” (Arsyad, 2014:7). Media pembelajaran
Yolada merupakan akronim dari yok olah data. Media tersebut berbentuk stik bernomor sebagai
pengganti tulisan angka-angka. Penggunaan media ini sejalan dengan teori Brunner yang
menjelaskan tahap-tahap proses belajar yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik.
Dimana tahap pertama anak belajar sebuah konsep melalui benda-benda nyata. Anak akan
mencoba mengenal konsep pengolahan data dengan mempraktikkan melalui stik bernomor.
Hal tersebut tentu juga akan bermanfaat untuk anak-anak dengan gaya belajar kinestetik.
Media tersebut adalah media tiga dimensi yang dibuat dengan 2 bagian. Bagian pertama berupa
bangun balok yang memiliki beberapa lubang disalah satu sisinya, sedangkan bagian yang lain
adalah stik bernomor. Cara menggunakannya dilakukan dengan metode tutorial teman sebaya
agar siswa saling bekerjasama dan saling memberikan dukungan untuk bisa mengerjakan dan
tampil percaya diri.

Gambar 1. Media Yolada
Teman sebaya yang memilki kemampuan lebih dalam pembelajaran bisa menjadi pendorong
bagi teman yang lain dalam proses pembelajaran. Pemahaman siswa akan usia dan kinerja
yang sama antar teman tentu akan mempermudah komunikasi antar teman. Schunk, Pintrich,
dan Meece (2008:416) menjelaskan bahwa rekan sebaya dapat mempengaruhi motivasi
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akademis para anggotanya dalam beberapa cara melalui interaksi maupun aktivitas. Aktivitas
yang dirancang dalam tutorial teman sebaya akan menjadikan siswa berani tampil dalam setiap
bagian pembelajaran. Tentu hal tersebut akan mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian
ini yaitu: 1) Apakah penerapan media yolada dapat meningkatkan hasil belajar materi
pengolahan data siswa kelas 5A SDN 1 Boyolangu?, 2) Apakah penerapan media Yolada
dapat meningkatkan karakter percaya diri siswa kelas 5A SDN 1 Boyolangu?. Sehingga
tujuan penelitian ini adalah: 1) Meningkatkan hasil belajar materi pengolahan data siswa kelas
5A SDN 1 Boyolangu menggunakan media yolada dengan metode tutorial teman sebaya, 2)
Meningkatkan karakter percaya diri siswa kelas 5A SDN 1 Boyolangu menggunakan media
yolada dengan metode tutorial teman sebaya.
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1) Bagi siswa, memperoleh kegiatan pembelajaran
yang lebih menyenangkan, siswa akan mempelajari materi pengolahan data dengan media
Yolada yang digunakan dalam sebuah permainan. Selain itu siswa akan mendapatkan
banyak kesempatan untuk mengungkapkan pendapat sesuai dengan hasil pemikiran pribadi
atau kelompok, sehingga karakter percaya dirinya bisa lebih baik, 2) Bagi guru, sebagai
tambahan informasi dalam penggunaan media pembelajaran khususnya media Yolada. Hasil
yang diperoleh dari kegiatan ini tentu saja akan menambah dan memperkaya pengalaman
di dalam menggunakan media pembelajaran, 3) Bagi kepala sekolah, Hasil dari penelitian
ini dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah, memotivasi ataupun pembinaan guru didalam
mengembangkan, menggunakan, maupun memilih media pembelajaran yang tepat digunakan
dalam pembelajaran tertentu. Juga sebagai referensi program pengembangan karakter peserta
didik.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK). Jenis penelitian ini
dipilih karena dipandang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di kelas.
Menurut Wiyono (2008:1), “penelitian tindakan kelas merupakan bentuk penilaian yang
tidak hanya ditujukan untuk memperoleh pengetahuan tapi sekaligus melakukan tindakan
untuk memperbaiki atau meningkatkan situasi yang ada”. Penelitian ini menggunakan model
Kemmis dan Mc.Taggart yang mencakup 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) observasi, dan 4)
refleksi dan dilakukan dalam dua siklus.
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SDN 1 Boyolangu. Subjek penelitian adalah siswa
kelas 5 SDN I Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Adapun jumlah
siswa sebanyak 32 dengan rincian 18 perempuan dan 14 laki-laki. Data dan sumber data serta
instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini secara terperinci terlihat
pada tabel berikut:
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Tabel 1. Data dan Sumber Data Penelitian
No

Data

1.

Penggunaan
media
Yolada
Hasil belajar

2.
3.

a. Kognitif
Karakter
Percaya diri

Sumber
Data
Guru dan
siswa

Teknik
Instrumen
Pengumpulan Data
observasi,
• Lembar observasi Keterlaksanaan
dokumentasi,
Penggunaan media Yolada
.
• Catatan Lapangan

Siswa
Siswa

Tes
angket
wawancara

Lembar Tes
• Lembar angket karakter percaya
diri
• Pedoman wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi,
tes, dokumentasi, dan catatan lapangan.
Untuk mengukur hasil belajar siswa adalah sebagai berikut.
Nilai =
Tabel 2. Kriteria Penilaian Hasil Belajar matematika
Nilai
86-100
71-85
56-70
41-55
<40

Keterangan
A (Baik Sekali)
B (Baik)
C (Cukup)
D (Kurang)
E (Sangat Kurang)

Sedangkan untuk menilai karakter percaya diri dilakukan pengamatan saat proses pembelajaran
yang mengacu pada RPP. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi karakter percaya
diri. Penilaiannya menggunakan rumus sebagai berikut:
Prosentase Nilai Karakter Percaya Diri =

%

Adapun menurut Yoni dkk. (2010:175) kategori percaya diri dikelompokkan dalam rentang
nilai sebagai berikut:
Tabel 3. Kualifikasi sikap percaya diri siswa.
Prosentase
81-100%
69-80%
56-68%
≤55%

Kategori
Sangat Tinggi (ST)
Tinggi (T)
Sedang (S)
Rendah (R)

Penelitian dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa dengan ketuntasan klasikal mencapai
75% dari jumlah 32 siswa dengan KKM 65. Selain itu terdapat karakter percaya diri dengan
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kategori tinggi dengan rentang prosentase 69-80% mencapai 62,5% dari jumlah siswa.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Penerapan Media Yolada untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Untuk mengamati perubahan hasil belajar sebelum dan sesudah dikenai tindakan kita dapat
membandingkan antar dokumen nilai (pra tindakan) dengan hasil kegiatan pembelajaran siklus
satu dan dua. Untuk melihat perbandingan kita dapat melihat dalam tabel 4 berikut:
Tabel 4. Perbandingan Hasil Belajar Pra Tindakan, Siklus 1, dan siklus 2
Keterangan
Jumah Nilai
Rerata
KKM
% Tuntas (T)
% Tidak Tuntas (TT)

Pra Tindakan
1.990
62
65
43,75%
56,25%

Siklus 1
2.254
80
65
75%
25%

Siklus 2
2.692
84
65
87,5%
12,5%

Dari tabel tersebut diketahui perubahan yang yang cukup mencolok prosentase siswa tuntas
pada kegiatan pra tindakan dimana belum diberikan tindakan dengan prosentase siswa tuntas
siklus 1 dan 2. Ketuntasan mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 31,25% pada siklus
1 dan 12,5% pada siklus 2. Dengan penerapan media yolada tentunya siswa lebih tertarik.
Siswa tidak hanya melakukan pembelajaran konvensional dengan duduk, mendengarkan dan
mengerjakan tugas, akan tetapi juga melakukan sendiri.
Perubahan prosentase siswa tuntas dan tidak tuntas dapat dilihat dalam gambar diagram
berikut:
100

87.5
75.0

80
60

56.25
43.75

40

25.0
12.5

20
0
Tuntas
Pra Tindakan

Tidak Tuntas
Siklus 1

Siklus 2

Gambar 2. Perbandingan Jumlah Siswa Tuntas dan Tidak Tuntas dalam Kegiatan Pra
Tindakan, Siklus 1, dan Siklus 2
Dari gambar tersebut terlihat dengan sangat jelas bahwa penerapan media pembelajaran yolada
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Grafik siswa tuntas terlihat meningkat sedangkan
jumlah siswa tidak tuntas menunjukkan grafik menurun. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
penerapan media pembelajaran yolada dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil tersebut
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sejalan dengan pendapat Arsyad (2014: 29) yang menjelaskan bahwa, “media pembelajaran
dapat memperjelas penyajian pesan atau informasi sehingga dapat memperlancar dan
meningkatkan proses dan hasil belajar”.
Peningkatan hasil belajar tersebut sangat beralasan karena dalam pembelajaran bersifat
kontekstual, anak mengalami secara langsung dan riil yang merupakan permasalahan yang
terjadi sehari-hari. Selain itu pembelajaran juga bersifat konstruktivistik, dimana pemahaman
konsep pengolahan data (mean, median, dan modus) dibangun sendiri oleh siswa dengan
memperagakan langsung melalui sebuah media pembelajaran yolada. Pembelajaran yang
dilakukan juga bersifat kooperatif dimana siswa saling berinteraksi dan bekerjasama dengan
anggota kelompok yang lain untuk menyelesaikan masalah.

3.2 Penerapan Media Yolada untuk Meningkatkan Karakter Percaya Diri
Untuk mengetahui tingkat karakter percaya diri siswa digunakan instrumen penelitian berupa
lembar observasi. Agar observasi dapat berjalan optimal, maka setiap observer harus dibatasi
banyaknya siswa yang diamati. Pengelompokan dan pengkodean adalah salah satu cara
memudahkan observer mengamati siswa. Observasi mengamati karakter percaya diri siswa
secara utuh sesuai dengan indikator yang ada dalam instrumen penelitian.
Untuk melihat perbandingan karakter percaya diri siswa pada siklus 1 dan siklus 2 dapat dilihat
dalam tabel 5 berikut:
Tabel 5. Perbandingan Karakter Percaya Diri pada Siklus 1, dan siklus 2

Siklus
Siklus 1
Siklus 2

Kategori
Sangat
Tinggi
Jlh
%
1
3%
11 34%

Tinggi
Jlh
11
9

%
34%
28%

Sedang
Jlh
8
7

%
25%
22%

Rendah
Jlh
12
5

%
38%
16 %

Rata-Rata
Prosentase Kategori
Klasikal
60 %
72 %

Sedang
Tinggi

Dari tabel tersebut dapat terlihat dengan jelas perubahan karakter percaya diri siswa setelah
melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media yolada. pada siklus 1 rata-rata
prosentase klasikal karakter percaya diri siswa sebesar 60% dengan kategori sedang. Sedangkan
pada siklus 2 meningkat menjadi 72% dengan kategori tinggi. Meskipun perubahannya tidak
terlalu tinggi, akan tetapi penggunaan media yolada dapat meningkatkan karakter percaya diri
siswa. Jumlah siswa dengan kategori percaya diri sangat tinggi pada siklus 1 hanya terdapat 1
siswa meningkat menjadi 11 siswa dengan ketegori sangat tinggi. Sedangkan kategori rendah
pada siklus 1 sebanyak 12 siswa turun menjadi 5 siswa.
Perubahan karakter percaya diri siklus 1 dan 2 dapat dilihat dalam gambar diagram berikut:
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38%

40%

34%

35%
30%

38%

34%
25%

25%

25%
20%

16%

15%
10%
5%

3%

0%
Sangat Tinggi

Tinggi
siklus 1

Sedang

Rendah

siklus 2

Gambar 3. Perbandingan Kategori Percaya Diri pada Tiap Siklus
Dari gambar tersebut dapat dilihat adanya perubahan meningkat grafik kategori sangat tinggi
pada sikap percaya diri dari 3% menjadi 34%. Sedangkan kategori rendah mengalami grafik
menurun dari 38% menjadi 16%.
Perubahan tersebut tidak semata-mata karna media pembelajaran yolada-nya, akan tetapi lebih
kepada langkah-langkah penggunaan media yolada melalui metode tutorial teman sebaya.
Penggunaan media yolada dengan metode tutorial teman sebaya yang memberikan dampak
pada perubahan karakter percaya diri siswa. Percaya diri bisa tumbuh dari sesuatu yang kita
banggakan, juga dari sikap kreatif kita. Media yolada digunakan dalam sebuah kelompok,
selain itu anggota kelompok juga bisa mencoba berbagai kemungkinan soal sesuai kreativitas.
Sehingga sangat logis jika karakter percaya diri mulai tumbuh berawal dari kegiatan kelompok.

4. Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan
Bedasarkan hasil paparan data dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Penerapan media yolada dapat meningkatkan hasil
belajar siswa materi pengolahan data pada siswa kelas 5A SDN 1 Boyolangu Tulungagung.
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan hasil belajar kegiatan pra tindakan sebesar
43,75% kemudian meningkat menjadi 75% pada siklus 1 dan 87,5 pada siklus 2, 2) Penerapan
media yolada dapat meningkatkan karakter percaya diri siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan
adanya peningkatan prosentase sikap percaya diri kategori sangat tinggi dari 3% menjadi 34%.
Sedangkan kategori rendah mengalami grafik menurun dari 38% menjadi 16%.

4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran kepada pihak-pihak terkait,
adapun saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Bagi guru, perlu merancang
pembelajarannya yang ada didalam kelas, guru bisa mengimplementasikan pembelajaran
melalui berbagai pendekatan pembelajaran yang menyenangkan juga melalui penggunaan
media yang sesuai. Media pembelajaran yolada bisa menjadi alternatif bagi para guru khususnya
di sekolah dasar untuk meningkatkan hasil belajar dan menumbuh kembangkan karakter
percaya diri siswa, 2) Bagi kepala sekolah sebagai leader memiliki peranan penting dalam
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meningkatkan profesionalitas guru. Kepala sekolah dapat membuat program KKG mini di
sekolah guna mendorong para guru untuk selalu meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan
ketrampilannya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan media pembelajaran.
Karena tidak dipungkiri masih banyak guru yang terbiasa mengajar tanpa menggunakan media
pembelajaran, 3) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi
peneliti lain dalam mengembangkan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar
dan karakter percaya diri siswa. Sehingga bisa membawa kemajuan pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka
Hamalik, O. 2011. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara
Karso dkk. 2014. Pendidikan Matematika I. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka
Arsyad, A. 2014. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Schunk, Dale H., Pintrich, Paul R., Meece, Judith L. 2008. Motivasi dalam Pendidikan Teori, Penelitian,
dan Aplikasi edisi ketiga. Terjemahan Tjo, Ellys. 2012. Jakarta: PT. Indeks.
Wiyono, BB. 2008. Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action Research).
Malang: Universitas Negeri Malang
Yoni, A. dkk. 2010. Menyusun Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Familia

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

19

20

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF
MATERI PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL
MELALUI PERMASALAHAN KONTEKSTUAL

Agus Prianto
SMP Negeri 1 Jepara, Jl. Sersan Sumirat No. 3, Kabupaten Jepara; agus.mumtaz@yahoo.co.id
Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengekplorasi kemampuan berpikir kreatif materi
sistem persamaan linear dua variabel yang disajikan melalui permasalahan kontekstual
pada siswa kelas VIII H SMP Negeri 1 Jepara. Penelitian ini dilakukan dengan langkah
memberikan permasalahan kontekstual kepada siswa, kemudian hasil jawaban siswa
dianalisis berdasarkan aspek berpikir kreatif yang meliputi fluency, flexibility, dan
novelty. Hasil analisis terhadap 40 jawaban siswa menunjukkan adanya ketiga aspek
berpikir kreatif tersebut dengan rincian yaitu: Tingkat 4 (sangat kreatif) sebanyak 2,5%,
Tingkat 3 (kreatif) sebanyak 50%, Tingkat 2 (cukup kreatif) sebanyak 22,5%, Tingkat 1
(kurang kreatif) 25%, dan Tingkat 0 (tidak kreatif) sebanyak 0%.
Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kreatif, Persamaan Linear Dua Variabel, Permasalahan
Kontekstual.

1. Pendahuluan
Setiap guru perlu sedini mungkin mengetahui kemampuan matematis siswa termasuk
kemampuan berpikir kreatif dengan cara memberikan soal tes, kemudian mendiagnosa
dan menganalisis hasilnya. Dengan mengetahui kemampuan setiap siswa, guru akan lebih
mudah memetakan kemampuan matematis siswa, kemudian mengambil langkah-langkah
solutif maupun menyiapkan berbagai instrumen guna mengatasi permasalahan, hambatan
dan mengembangkan berbagai kemampuan matematis siswa, utamanya kemampuan berpikir
kreatif. Kemampuan berpikir kreatif dalam belajar matematika sangat penting dikembangkan.
Hal ini dikarenakan berpikir kreatif bagian tak terpisahkan matematika (Brunkalla, 2009), dan
kreativitas sebagai salah satu tujuan matematika (As’ ari, 2016).
Sak & Maker (dalam Bahar & Maker, 2011) mendefiniskan berpikir kreatif sebagai berikut:
“the ability to produce novel solutions to problems and to apply mathematical in many different
ways to produce mathematically correct solutions”. Diantara tanda berpikir kreatif matematis
dalam menyelesaikan masalah yaitu: (1) mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang
tidak biasa, unik dan berbeda-beda (Subanji, 2011); (2) mempunyai konsep berbeda, dan
menggunakan berbagai cara dalam menyelesaikan masalah (Awang & Ramly, 2008:19); (3)
menghasilkan cara/produk baru dalam menyelesaikan masalah (Kwon, Park & Park, 2006:52),
dan (4) menggunakan banyak cara dengan menghubungkan berbagai konsep dan pengetahuan
secara benar dalam menyelesaikan masalah (Dan & Xie, 2011).
Lee, Hwang & Seo (2003) merangkum sejumlah aspek berpikir kreatif dalam matematika,
yaitu: fluency, flexibility, originality, dan novelty. Siswono (2011) merumuskan tingkatan
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dan karakter kemampuan berpikir kreatif matematis dalam penyelesaian masalah maupun
pengajuan masalah yaitu: (1) Tingkat 4 (sangat kreatif) ditandai aspek fluency, flexibility dan
novelty, atau flexibility dan novelty; (2) Tingkat 3 (kreatif) ditandai aspek fluency dan novelty,
atau fluency dan flexibility; (3) Tingkat 2 (cukup kreatif) ditandai aspek novelty, atau flexibility;
(4) Tingkat 1(Kurang kreatif) ditandai aspek fluency; dan (5) Tingkat 0 (tidak kreatif) tidak
ada/tidak muncul semua aspek fluency, flexibility, dan novelty.
Mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa dalam matematika dapat dilakukan dengan
dua cara, yaitu: (1) mengeksplorasi hasil kerja siswa yang merepresentasikan proses berpikir
kreatif, dan (2) menilai apa yang dikomunikasikan oleh siswa, baik secara tertulis maupun
secara lisan. Secara tertulis dapat berupa tugas, jawaban dari penyelesaian masalah. Secara
lisan dapat berupa jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada siswa (Mahmudi, 2010:4).
Pengembangan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dapat dilakukan beberapa cara,
diantaranya: melalui open ended problem (Sup, Dong-jua, & Jin, 2003), problem solving
(Pehkonen, 1997), dan problem posing & problem solving (Silver, 2007 & Siswono, 2008).
Dalam penelitian ini, fokus aspek berpikir kreatif meliputi : fluency, flexibility, novelty
(Silver, 1997). Adapun indikator aspek fluency yaitu mampu dan lancar mengungkapkan ide
atau gagasan dalam menyelesaikan masalah. Untuk indikator aspek flexibility yaitu mampu
menerapkan konsep dan ide dengan cara yang berbeda dalam untuk menyelesaikan masalah.
Sedangkan indikator aspek novelty yaitu memiliki konsep, ide, cara berpikir lain dari yang
lain, dan mencari pendekatan yang baru dalam menyelesaikan masalah (Munandar, 1987).
Adapaun soal (permasalahan) yang diberikan kepada siswa bersifat open ended problem yang
dikemas melalui permasalahan kontekstual (contextual problem). Hal ini dilatarbelakangi
kondisi riil yang ada di kelas dan juga untuk beberapa tujuan, yaitu: (1) bahwa soal-soal yang
selama ini diberikan kepada siswa bersifat tertutup atau tunggal, dan hanya menekankan
penguasaan konsep, prosedural atau proses tunggal semata; (2) untuk menantang berpikir
siswa agar siswa dapat mengkombinasikan berbagai pemahaman konsep dan keterampilan
matematis yang telah diperoleh, dan (3) diharapkan siswa dapat menerapkan beberapa konsep,
pendekatan dan menerapkan prosedur yang berbeda secara benar dalam menyelesaikan
permasalahan.
Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah mengekplorasi dan menganalisis
kemampuan berpikir kreatif pada materi persamaan linear dua variabel yang disajikan melalui
permasalahan kontekstual pada siswa kelas VIII H SMP Negeri 1 Jepara. Dengan hasil analisis
ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai kemampuan berpikir kreatif siswa.
Guru juga dapat merencanakan tindakan yang perlu dan harus dilakukan guna mengembangkan
kemampuan berpikir kreatif siswa, dan juga dapat ditindaklanjuti secara kongkrit melalui
proses pembelajaran matematika di kelas.

2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenisnya ekploratif. Hal ini sesuai
dengan tujuan penelitian ini yaitu mengekplorasi kemampuan berpikir kreatif materi sistem
persamaan linear dua variabel melalui permasalahan kontekstual pada siswa kelas VIII H SMP
Negeri 1 Jepara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan serangkaian kegiatan secara berurutan
yaitu: merencanakan, membuat instrumen tes, melaksanakan penelitian, mengumpulkan data,
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menganalisis data, dan membuat laporan hasil penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII H SMP Negeri 1 Jepara dengan jumlah subjek
sebanyak 40 siswa. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah perangkat tes dengan
lembar jawaban tes dari setiap siswa sebagai sumber primer data penelitian. Lembar soal
berisi tiga soal yang bersifat open ended terkait materi sistem persamaan linear dua variabel
yang disajikan melalui permasalahan kontekstual. Penilaian hasil jawaban berdasarkan aspek
kemampuan berpikir kreatif matematis yang meliputi: fluency, flexibility, dan Novelty. Kisikisi soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif pada materi persamaan
linear dua variabel melalui permasalahan kontekstual disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Kisi-Kisi Soal
No
1.
2.
3.

Indikator Soal
Diberikan permasalahan kontekstual terkait SPLDV.
Siswa diminta menyelesaikannya
Siswa diminta menyelesaikannya dengan cara/konsep
sebanyak mungkin selain selesaian sebelumnya (Nomor 1)
Diberikan permasalahan kontekstual terkait SPLDV.
Siswa diminta menyelesaikannya

Aspek Berpikir Kreatif
Fluency,
Flexibility,
Fluency, Flexibility,
Novelty

Proses analisis data penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: (1) mereduksi data,
berarti merangkum, memilih dan memfokuskan data penelitian; (2) penyajian data, berarti
data hasil reduksi disajikan secara naratif diskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan, berarti
gambaran keseluruhan hasil penelitian (Sugiyono, 2010:246).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah siswa menjawab soal terkait materi sistem persamaan linear dua variabel yang
disajikan melalui permasalahan kontekstual, selanjutnya peneliti melakukan koreksian dan
analisis terhadap jawaban soal tersebut berdasarkan aspek kemampuan berpikir kreatif yang
meliputi fluency, flexibility, dan novelty. Soal nomor 1 dan 2 disajikan pada gambar 1 dan soal
nomor 3 pada gambar 4.

Gambar 1. Permasalahan Konstekstual untuk Soal Nomor 1 dan 2
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Pada jawaban soal nomor 1 gambar 1, sebanyak 38 siswa dapat menjawab dan menyelesaikan
permasalahan tersebut dengan lancar dan benar. Siswa menjawab soal tersebut menggunakan
ide, gagasan dan konsep yang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Sedangkan
2 siswa tidak lancar dan salah menjawab soal tersebut. Hasil jawaban soal nomor 1 sebagaimana
disajikan pada gambar 2.

Gambar 2. Jawaban Siswa (AA) Soal Nomor 1
Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa AA mampu menjawab soal dengan lancar
dan benar. AA juga dapat mengungkapkan ide, gagasan dan konsep untuk menyelesaikan
permasalahan kontekstual terkait materi sistem persamaan linear dua variabel. Hal ini
menunjukkan kemampuan berpikir kreatif pada aspek fluency.
Pada jawaban soal 2 ada sebanyak 8 siswa tidak memberikan jawaban, sebanyak 23 siswa dapat
menggunakan satu ide, gagasan dan konsep berbeda dari jawaban soal nomor 1 sebelumnya
secara lancar dan benar. Sebanyak 7 siswa dapat menggunakan dua ide, gagasan dan konsep
berbeda dari jawaban soal nomor 1 sebelumnya secara lancar dan benar, dan hanya 2 siswa
dapat menuliskan tiga ide, gagasan dan konsep yang berbeda dari jawaban soal nomor 1
sebelumnya secara lancar dan benar untuk menyelesaikan permasalahan terkait materi sistem
persamaan linear dua variabel. Hasil jawaban soal nomor 2 disajikan pada gambar 3.

Gambar 3. Jawaban Siswa (NAS) Soal Nomor 2
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Berdasarkan gambar 3 bahwa NAS mampu menggunakan tiga konsep, pendekatan dan cara
yang berbeda secara lancar dan benar untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait
materi sistem persamaan linear dua variabel. Hal ini menunjukkan kemampuan berpikir kreatif
aspek flexibility.

Gambar 4. Permasalahan Kontekstual Soal Nomor 3
Berdasarakan hasil jawaban soal nomor 3 diperoleh bahwa sebanyak 1 siswa tidak menjawab
soal, sebanyak 10 siswa menjawab dengan menggunakan satu cara tetapi proses

penyelesaian belum terstruktur dengan benar. Sebanyak 1 siswa mampu menjawab
dengan menggunakan satu pendekatan dan penyelesaiannya benar. Sebanyak 24 siswa
mampu menggunakan beberapa konsep dengan benar. Sebanyak 4 siswa mampu
menggunakan pendekatan baru, berbeda dari siswa lainnya, proses penyelesaian dan
hasilnya benar. Jawaban soal nomor 3 disajikan pada gambar 5.

Gambar 5. Jawaban Siswa (GAF) Soal Nomor 3
Pada umumnya siswa menjawab soal nomor 3 berdasarkan cara, metode dan prosedur yang
telah diberikan guru, dan siswa belum mampu memikirkan suatu cara dan pendekatan yang
lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait materi persamaan
liner dua variabel. Berdasarkan gambar 5 menunjukkan bahwa GAF mampu memikirkan dan
menggunakan strategi, cara lain yang berbeda dan menemukan pendekatan yang baru secara
benar untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait dengan materi sistem persamaan
linear dua variabel. Cara, strategi dan pendekatan yang digunakan GAF untuk menentukan tiga
kali uang Ahmad ditambah tiga kali uang Dinda cukup dengan menjumlahkan kedua persamaan
yang berasal dari informasi soal yang diberikan. Jawaban GAF tersebut menunjukkan
kemampuan berpikir kreatif pada aspek novelty.
Adapun tingkat kemampuan berpikir kreatif berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban soal
yang dilakukan sebanyak 40 siswa kelas VIII H SMP Negeri 1 Jepara disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif
No.
1.

Tingkat Berpikir Kreatif
Tingkat 4 (Sangat Kreatif)

Jumlah
1

Persentase
2,5%
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2.
3.
4.
5.

Tingkat 3 (Kreatif)
Tingkat 2 (Cukup Kreatif)
Tingkat 1 (Kurang Kreatif)
Tingkat 0 (Tidak Kreatif)

20
9
10
0

50%
22,5%
25%
0%

Berdasarkan sajian hasil analisis data yang telah diperoleh menunjukkan adanya indikasi bahwa
kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII H SMP Negeri 1 Jepara terdapat aspek
fluency, flexibility, dan Novelty, dan paling banyak pada tingkat 3 dengan kategori kreatif.
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan secara berurutan dari kuantitas bahwa sebanyak 50% (20
siswa) berada pada Tingkat 3 (kreatif). Pada tingkat ini ditandai dengan munculnya aspek
fluency, dan novelty, maupun fluency dan flexibility. Sebanyak 25% berada pada Tingkat 1
(kurang kreatif) yang ditandai dengan munculnya aspek fluency saja. Sebanyak 22,5% pada
tingkat 2 (cukup kreatif) yang ditandai munculnya aspek novelty saja¸ atau flexibility saja.
Sebanyak 2,5% berarti hanya ada 1 siswa saja berada pada tingkat 4 (sangat kreatif) yang
mampu memunculkan aspek fluency, flexibility, dan novelty, atau flexibility, dan novelty.
Hasil analisis dan kajian menunjukkan bahwa beberapa siswa yang tidak dapat mengembangkan
kemampuan berpikir kreatif disebabkan adanya beberapa faktor, diantaranya faktor guru dan
lingkungan. Guru matematika selama proses pembelajaran matematika belum membiasakan
untuk berpikir kreatif atau melakukan kreativitas matematis dengan memberikan soalsoal yang bersifat open ended, dan permasalahan kontekstual baik melalui cerita, gambar,
tabel ataupun model. Guru lebih banyak memberikan soal dengan jawaban tunggal dan
penyelesaikan contoh soal melalui prosedur tertentu. Kegiatan ini berdampak pada siswa dalam
menjawab dan menyelesaikan soal matematika. Soal materi persamaaan linear dua variabel
yang disajikan melalui permasalahan kontekstual/cerita menjadi permasalahan tersendiri
karena ada beberapa siswa yang kesulitan memahami dan menyelesaikan soal tersebut. Hal ini
disinyalir karena materi persamaan linear dua variabel langsung diberikan kepada siswa secara
formal, baku dan lebih menekankan rumus. Siswa menganggap bahwa untuk menyelesaikan
soal matematika cukup dengan menghafalkan dan mengandalkan rumus dan prosedur tertentu.
Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Al Krismanto (2009) yang menyatakan bahwa dalam
belajar matematika salah satu kesulitan yang banyak dialami siswa adalah menyelesaikan
soal kontekstual yang disebabkan siswa hanya mengandalkan rumus. Faktor lingkungan kelas
sangat mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Siswa belum terbiasa berdiskusi antar
kelompok dengan kemampuan heterogen, menyajikan jawaban berbeda dan menanggapi
perbedaan jawaban. Hal ini mengakibatkan siswa minder, takut salah dan takut disalahkan
dalam menungkapkan ide, gagasan dan jawabannya sendiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Simpulan
Berdasarkan uraian hasil analisis kemampuan berpikir kreatif materi persamaan linear dua
variabel melalui permasalahan kontekstual pada siswa kelas VIIIH SMP Negeri 1 Jepara
dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat aspek fluency, flexibility, dan novelty; (2) siswa belum
terbiasa menyelesaikan soal open ended yang dikemas melalui permasalahan kontekstual, dan
(3) rincian tingkat kemampuan berpikir kreatif yaitu: tingkat 4 (sangat kreatif) sebanyak 2,5%,
tingkat 3 (kreatif) sebanyak 50%, tingkat 2 (cukup kreatif) sebanyak 22,5%, tingkat 1 (kurang
kreatif) 25%, dan tingkat 0 (tidak kreatif) sebanyak 0%
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4.2 Saran
Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini, diantaranya: (1) guru perlu membiasakan
dan memberikan soal open ended dan permasalahan kontekstual kepada siswa; (2) soal open
ended dan permasalahan kontekstual dapat disajikan pada materi matematika lain; (3) guru
perlu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa; dan (4) perlu penelitian lebih lanjut
tentang cara, metode mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, hambatan dan kesulitan
yang dialami siswa dalam mempelajari persamaan linear dua variabel.
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PERSPEKTIF POLYA DALAM MEMBANGUN
PROSES BERPIKIR SISWA SMK DITINJAU DARI
KECERDASAN GANDA
Anton Sujarwo
SMK Negeri 5 Surabaya, antonsujarwo_smk@yahoo.co.id
Abstrak. Pada saat memecahkan masalah matematika, setiap siswa kemungkinan
menggunakan proses kognisi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dimungkinkan
karena setiap siswa memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Perbedaan ini
mempengaruhi seseorang dalam memandang dan memecahkan suatu masalah.
Artinya kemampuan memecahkan masalah tergantung dari kemampuan individu
yang berhubungan dengan kecerdasan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan proses berpikir siswa SMK dengan kecerdasan interpersonal dan
intrapersonal dalam memecahkan masalah matematika. Jenis penelitian ini adalah
penelitian eksploratif, sedangkan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Subjek penelitian ini terdiri atas dua siswa kelas XI SMK yang masing-masing
mempunyai kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara mendalam, tes tertulis, dan think aloud. Analisis data terdiri dari:
(1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) menarik kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proses berpikir siswa SMK dengan kecerdasan interpersonal dan
intrapersonal dalam memecahkan masalah matematika adalah dimulai dari memahami
masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah,
dan memeriksa kembali hasil yang telah diperolehnya. Pemeriksaan dilakukan dengan
cara menelusuri setiap langkah penyelesaian mulai dari perhitungan, perbandingan, dan
sampai pada hasilnya. Selanjutnya untuk meyakinkan hasil yang telah diperolehnya,
hanya subjek dengan kecerdasan interpersonal saja yang menggunakan cara lain.
Kata kunci: proses berpikir, pemecahan masalah, kecerdasan interpersonal dan
intrapersonal

1. Pendahuluan
Pemecahan masalah secara eksplisit menjadi tujuan pembelajaran matematika dan tertuang
dalam kurikulum. Alasan mengajarkan pemecahan masalah matematika, adalah: (1)
pemecahan masalah mengembangkan keterampilan kognitif secara umum, (2) pemecahan
masalah menumbuhkan kreatifitas, (3) pemecahan masalah merupakan bagian dari proses
aplikasi matematika, dan (4) pemecahan masalah memotivasi siswa untuk belajar matematika
(Pekhonen, 1997). Sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran pemecahan masalah
merupakan salah satu cara untuk mendorong kreatifitas sebagai produk berpikir siswa.
Pada saat memecahkan masalah matematika, setiap siswa kemungkinan mempunyai proses
kognisi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena setiap siswa memiliki
jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Chatib (2009:12)
bahwa setiap insan di dunia memiliki karakter dasar yaitu potensi, minat dan bakat yang
berbeda-beda. Perbedaan ini mempengaruhi seseorang dalam memandang dan memecahkan
suatu masalah. Artinya kemampuan memecahkan masalah tergantung dari kemampuan
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individu yang berhubungan dengan kecerdasan seseorang.
Gardner (2003), menyatakan bahwa setiap orang setidaknya memiliki delapan jenis kecerdasan
yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial,
kecerdasan musik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal
dan kecerdasan naturalis walaupun hanya beberapa kecerdasan yang dominan. Sementara
itu, sebagian besar ahli menyatakan bahwa kecerdasan yang berkaitan dengan pembelajaran
matematika adalah kecerdasan linguistik dan logika matematika. Hal ini sesuai dengan
pendapat Mamhot, Havranek dan Mamhot (2014), bahwa dalam pembelajaran matematika
pendidik melibatkan para siswa untuk berdiskusi, berdebat, menulis, dan bercerita, sedangkan
kecerdasan logika matematika dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Mereka yang
mempunyai kecerdasan tersebut beranggapan akan meraih kesuksesan dalam kehidupannya.
Namun demikian, dalam menghadapi tantangan dunia kerja tidak hanya kecerdasan tersebut
yang diperlukan melainkan juga kecerdasan yang lain diantaranya adalah kecerdasan
interpersonal dan intrapersonal. Kecerdasan interpersonal dan intrapersonal sangat diperlukan
siswa SMK dalam menghadapi persaingan global selain pengetahuan dan ketrampilan.
Mereka yang mempunyai kecerdasan intrapersonal akan mampu memahami potensi yang
dimiliki, kelebihan dan kekurangan dirinya, sehingga dapat memberikan reaksi terhadap
banyak hal dalam meraih cita-citanya. Sedangkan siswa yang mempunyai kecerdasan
interpersonal, ketika bekerja dapat menunjukkan kerjasama yang baik dan berkomunikasi
dengan orang lain sehingga dapat meraih kesuksesan dalam hidupnya.
Pemilihan subjek penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan proses berpikir dilakukan
terhadap siswa SMK dengan dasar pertimbangan pertama bahwa siswa pada usia ini diduga
telah mampu memberikan argumentasi/penjelasan sebagai bentuk ekspresi dari pengetahuan
yang telah dimiliki. Selain itu pada jenjang tersebut seseorang sudah dapat berpikir logis,
berpikir teoritis formal, dan logikanya mulai berkembang. Pertimbangan kedua, karena peneliti
mempunyai pengalaman yang cukup lama mengajar di SMK. Dengan demikian peneliti lebih
mudah untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan siswa SMK, sehingga memudahkan
mengadakan wawancara untuk mengungkapkan proses berpikir siswa SMK. Berdasarkan
latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana proses
berpikir siswa SMK dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari kecerdasan
ganda?”.
Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, berikut ini definisi beberapa istilah yang terkait
dengan penelitian.
1) Proses berpikir adalah aktivitas kognisi yang terjadi di dalam mental atau pikiran
seseorang, tidak tampak, tetapi dapat disimpulkan melalui perilaku yang tampak ketika
melakukan pemecahan masalah.
2) Masalah matematika adalah soal matematika yang dihadapi oleh seseorang, namun orang
tersebut tidak segera menemukan jalan/cara menyelesaikannya.
3) Pemecahan masalah adalah suatu kegiatan baik mental maupun fisik yang dilakukan
seseorang untuk mencari jawaban dan penyelesaian suatu masalah.
4) Pemecahan masalah dalam penelitian ini mengacu pada langkah pemecahan masalah
Polya, yaitu: memahami masalah, membuat rencana pemecahan masalah, melaksanakan
rencana, dan memeriksa kembali hasil pekerjaan.
5) Kecerdasan Interpersonal kemampuan untuk mengamati, memahami maksud, motivasi, dan
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perasaan orang lain dan mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi.
6) Kecerdasan Intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan
pengetahuan diri sendiri (kekuatan dan kelemahan pribadi).
Setelah penelitian ini dilakukan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:
1) Penelitian tentang proses berpikir siswa SMK dengan kecerdasan interpersonal dan
intrapersonal dalam memecahkan masalah matematika ini, diharapkan dapat melengkapi
teori-teori yang telah ada mengenai proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah
matematika.
2) Hasil kajian proses berpikir ini dapat dijadikan masukan para guru/praktisi untuk
mengembangkan model pembelajaran yang dapat mendorong siswa-siswa untuk
memecahkan masalah matematika.
3) Memberikan masukan bagi guru dan calon guru yang ingin meneliti lebih lanjut terkait
dengan proses berpikir siswa SMK dengan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal
dalam memecahkan masalah matematika.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kognisi siswa SMK dengan kecerdasan
interpersonal dan intrapersonal dalam memecahkan masalah matematika. Jenis penelitian ini
adalah penelitian eksploratif, sedangkan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Subjek penelitian ini terdiri dua orang siswa kelas XI SMK yang masing-masing satu orang
siswa mempunyai kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara mendalam, tes tertulis.. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian
untuk mengeksplorasi proses kognisinya dalam memecahkan masalah matematika. Dalam
pelaksanaan wawancara senantiasa berkembang sehingga tidak dapat dibuat prosedur baku
tentang langkah-langkah yang dilakukan.
Moleong (2009) mengatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukuan dalam suatu proses,
berarti analisis data sudah dapat dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan dan berakhir
pada waktu penyusunan laporan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan
reduksi data. Mereduksi data dilakukan dengan membuat rangkuman inti, menyederhanakan
data yang diperoleh dari hasil wawancara dan membuang data yang tidak diperlukan. Langkah
kedua dengan cara menyajikan data hasil tes pemecahan masalah dan wawancara kemudian
dilakukan pemeriksaan data untuk menentukan kekonsistenan informasi yang diberikan subjek
penelitian sehingga diperoleh data penelitian yang kredibel (triangulasi data). Setelah penyajian
data, langkah ketiga dilakukan dengan cara menarikan simpulan. Penarikan kesimpulan
didasarkan pada hasil pembahasan terhadap data yang terkumpul, baik yang diperoleh dari
hasil tes pemecahan masalah maupun wawancara. Selanjutnya penarikan kesimpulan dalam
pembahasan data ini dimaksudkan untuk merumuskan proses kognisi siswa SMK dengan
kecerdasan interpersonal dan intrapersonal dalam memecahkan masalah matematika.

3. Hasil Penelitian
Subjek dengan kecerdasan interpersonal, ketika memahami masalah proses bepikirnya mulamula membaca masalah lebih dua kali. Hal ini dilakukan untuk lebih memahami permasalahan
yang dihadapi dan menghidari ada informasi yang terlewat jika hanya dibaca sekali. Ide
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rencana pemecahan masalah subjek ini berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai konsep
tertentu atau strategi pemecahan masalah yang mirip dengan masalah yang sedang dihadapi.
Selanjutnya ia mengintegrasikan konsep-konsep tertentu dan informasi relevan dari masalah
tersebut untuk menghasilkan suatu rencana pemecahan masalah yaitu perbandingan berbalik
nilai. Langkah berikutnya, subjek dengan kecerdasan interpersonal sebelum melaksanakan
rencana yang telah dibuat, ia membuat tabel terlebih dahulu terkait dengan permasalahan yang
dihadapi. Kemudian subjek menjalankan langkah-langkah pemecahan masalah sesuai rencana
sampai diperoleh hasil yang benar. Setelah melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek
melakukan pemeriksaan kembali pekerjaan yang telah dibuatnya. Pemeriksaan dilakukan
dengan cara menelusuri setiap langkah penyelesaian mulai dari perhitungan, perbandingan,
dan sampai pada hasilnya. Selanjutnya untuk meyakinkan hasil yang telah diperolehnya, ia
menggunakan cara lain. Sebenarnya yang dimaksud cara lain oleh subjek ini adalah cara
yang hampir sama dengan sebelumnya, namun lebih teratur dengan menggunakan konsep
perbandingan berbalik nilai. Hasil perhitungan dengan cara lain ia bandingkan dengan cara
pertama dan ternyata sama. Pada waktu memeriksa hasil pekerjaanya, subjek ini melakukan
manipulasi pengetahuan dalam struktur kognitifnya. Hal ini terlihat dari kemampuan subjek
ini dalam mengubah permasalahan yang dihadapi menjadi persamaan yang menggunakan
simbol-simbol sebagai representasi internal dalam struktur kognitifnya.
Subjek dengan kecerdasan intrapersonal, pada saat memahami masalah proses berpikirnya mulamula membaca masalah lebih dari satu kali. Hal ini dilakukan untuk menghindari ada informasi
yang terlewat jika hanya dibaca sekali dan untuk lebih memahami masalah. Ide pemecahan
masalah subjek ini berasal dari pengetahuan sebelumnya atau strategi pemecahan masalah
yang mirip dengan masalah yang dihadapinya sekarang. Selanjutnya ia mengintegrasikan
konsep-konsep tertentu dan informasi relevan dari masalah tersebut untuk menghasilkan suatu
rencana pemecahan masalah yaitu perbandingan berbalik nilai. Subjek dengan kecerdasan
intrapersonal, sebelum melaksanakan rencana yang telah dibuat, ia melakukan coba-coba
terlebih dahulu untuk memudahkan memecahkan masalah. Kemudian subjek melakukan
perhitungan dengan perbandingan berbalik nilai sesuai dengan rencana sampai diperoleh hasil
yang benar. Langkah selanjutnya, subjek melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang
telah dibuat dengan cara mengecek kembali setiap langkah yang telah dibuatnya, kemudian ia
melakukan perhitungan ulang sampai diperoleh jawaban yang benar. Pada waktu memeriksa
kembali hasil pekerjaanya, subjek ini sudah yakin bahwa hasil pekerjaanya itu sudah benar.
Secara lengkap ringkasan proses berpikir siswa dengan kecerdasan interpersonal dan
intrapersonaldalam memecahkan masalah matematika disajikan dalam tabel berikut:
Tabel. Perbedaan Proses Berpikir Siswa SMK dengan Kecerdasan Interpersonal dan
Intrapersonal dalam Memecahkan Masalah Matematika.
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Jenis Kecerdasan
Interpersonal

Intrapersonal

Memahami
Masalah

1) Mula-mula
S1
membaca
masalah dua kali kali.
2) Selanjutnya S1 mengaitkan
informasi
tersebut
dengan
pengetahuan
tentang
perbandingan yang terdapat dalam
struktur kognitifnya, sehingga
S1 mendapatkan pemahaman
tentang masalah yang dihadapi.
3) Kemudian S1 menyebutkan apa
yang diketahui dan apa yang
ditanyakan dari soal tersebut.
4) Pengalaman dalam kehidupan
sehari-hari atau pengetahuan
mengenai masalah perbandingan
yang
pernah
diselesaikan
sebelumnya membantu S1
dalam memahami masalah,
sehingga S1 mempunyai ide
untuk memecahkan masalah
yang dihadapinya

1) Mula-mula S2 membaca
masalah lebih dari satu kali.
2) Selanjutnya S2 mengungkapkan kembali masalah M1
dengan bahasanya sendiri
dengan jelas, kemudian
menyebutkan apa yang
diketahui dan apa yang
ditanyakan dari soal tersebut.
3) Setelah itu S2 menghubungkan
masalah yang dihadapi dengan
masalah mirip yang pernah
dijumpai sebelumnya mengenai
perbandingan berbalik nilai
dalam struktur kognitifnya.
1. Pengalaman yang dimiliki
S2 membantunya memahami
masalah yang dihadapi,
sehingga dia memperoleh
ide untuk memecahkan
masalah tersebut.

Membuat
Rencana
Pemecahan
Masalah

1) Mula-mula S1 menghubungkan
masalah yang dihadapi dengan
masalah mirip yang pernah
dijumpai sebelumnya.
2) Kemudian S1 merencanakan
pemecahan masalah dengan
cara perbandingan berbalik
nilai sesuai dengan pengetahuan
yang dimiliki dalam struktur
kognitifnya.
3) S1 hanya merencanakan satu
strategi dalam memecahkankan
masalah dengan menggunakan
semua informasi yang diberikan
dalam masalah tersebut.
4) Selanjutnya S1 melakukan
melakukan
manipulasi
pengetahuan dalam struktur
kognitifnya. Hal ini ditunjukkan
dengan
kemampuan
S1
mengubah permasalahan yang
dihadapi dengan menggunakan
simbol-simbol.

1) Mula-mula S2 menggunakan
semua
informasi
yang
diperoleh
untuk
menentukan strategi yang
tepat dalam memecahkan
masalah yang dihadapi.
2) Selanjutnya S2 membuat
rencana pemecahan masalah
merencanakan pemecahan
masalah
M1
dengan
menggunakan perbandingan
berbalik nilai.
3) S2 kemudian
hanya
merencanakan satu strategi
dalam
memecahkankan
masalah dengan menggunakan semua informasi yang
diberikan dalam masalah
tersebut.
4) Dalam membuat rencana
pemecahan masalah, S2
mencoba-coba
sehingga
mudah dalam menentukan
strategi penyelesaian.
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Melaksanakan
Rencana
Pemecahan
Masalah

1) Sebelum
melaksanakan 1) Sebelum
melaksanakan
rencana pemecahan masalah S1
rencana
pemecahan
menyebutkan dan menuliskan
masalah S2 menuliskan
terlebih dahulu apa yang
apa yang diketahui dan apa
diketahui dan apa yang
yang ditanyakan dari M1.
ditanyakan dalam tabel.
2) Kemudian S2 melaksanakan
2) Kemudian
S1
rencana pemecahan masalah
mengklasifikasikan
data/
dengan
menggunakan
informasi dari soal yang dihadapi
perbandingan
berbalik
dan dapat melihat hubungan dari
nilai sesuai dengan yang
semua informasi yang diperoleh
direncanakan.
untuk menyelesaikan masalah 3) Setiap langkah dituliskan
M1 tersebut secara sistematis.
dengan benar dan dengan
3) Selanjutnya S1 menjalankan
alasan yang logis, sehingga
semua
langkah-langkah
menemukan jawaban yang
pemecahan masalah sesuai
benar.
dengan yang direncanakan
dalam struktur kognitifnya.
4) Setiap langkah dituliskan dengan
benar dan alasan yang logis
sesuai dengan pengetahuan yang
dimiliki, sehingga diperoleh
jawaban yang benar.

Memeriksa
Kembali
Pekerjaan

1) Mula-mula
S1
melakukan 1) Mula-mula S2 melakukan
pemeriksaan terhadap hasil
pemeriksaan
terhadap
pekerjaan yang telah dibuat
hasil
pekerjaan
yang
dengan cara mengecek kembali
telah dibuat dengan cara
semua langkah penyelesaian
menghitung
kembali
yang dilakukan dengan teliti.
dengan
menggunakan
2) S1 menggunakan cara lain untuk
perbandingan berbalik nilai.
memeriksa hasil pekerjaannya, 2) S2 tidak memiliki cara
kemudian
membandingkan
lain untuk memeriksa hasil
dengan hasil yang diperoleh
pekerjaan yang dibuatnya.
dari cara pertama, dan hasilnya
Selanjutnya S2 mempunyai
ternyata sama.
S1 sangat
keyakinan bahwa hasil
yakin bahwa jawaban yang
pekerjaannya sudah benar.
diperolehnya sudah benar.

4. Pembahasan
Polya (1973) menyatakan bahwa dalam memecahkan masalah, siswa harus memahami
masalah yang dihadapinya. Langkah-langkah berikutnya tidak dapat dilakukan kalau ia tidak
memahami masalah terlebih dahulu. Kesesuaian representasi internal subjek penelitian dapat
dilihat pada waktu menceritakan pemahamannya. S1 dan S2 dengan tepat menyebutkan halhal yang diketahui dan yang ditanyakan dari masalah. Informasi yang relevan kemudian
direpresentasikan oleh subjek penelitian ke dalam simbol-simbol yang sesuai.
Berdasarkan pengenalan bahwa masalah yang dihadapi sesuai dengan konsep tertentu dalam
matematika, subjek penelitian mengkonstruksi suatu strategi untuk memecahkan masalah
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yang dihadapi. Mereka mengintegrasikan konsep-konsep tertentu (diantaranya perbandingan
berbalik nilai) dan informasi relevan dari masalah untuk menghasilkan suatu rencana pemecahan
masalah. Tindakan ini oleh Herskowits dan Wood disebut sebagai tindakan mengkonstruksi.
Pada waktu menceritakan rencananya S1 dan S2 tidak melakukan kesalahan atau terlihat raguragu. Mereka yakin bahwa apa yang diucapkan sesuai. Keyakinan itu karena S1 dan S2
mengingat informasi yang diperoleh dari pemahaman tentang masalah atau dari representasi
internal dalam struktur kognitif yang telah dibentuk sebelumnya.
Selanjutnya, subjek dengan kecerdasan interpersonal (S1) dan intrapersonal (S2) melaksanakan
rencana penyelesaian sesuai dengan langkah-langkah dalam perbandingan berbalik nilai. Dia
menjalankan langkah-langkah pemecahan masalah sesuai rencana. Setiap langkah dapat
dituliskan dengan lancar dan tidak terdapat kesalahan dalam setiap langkah pemecahan
masalah sampai diperoleh hasil yang benar. Yang membedakan antara S1 dan S2 adalah pada
saat akan melaksanakan rencana S1 mengawali dengan membuat tabel terkait dengan masalah
yang dihadapinya. Kemudian dengan penalarannya, ia mengisi tabel yang telah dibuat tadi
dengan semua informasi yang ada di soal. Sedangkan untuk subjek dengan kecerdasan
intrapersonal (S2), sebelum melaksanakan rencana yang telah dibuat, ia melakukan coba-coba
terlebih dahulu untuk memudahkan menyelesaikan masalah.
Menurut Polya (1973), ada dua cara memeriksa kembali (looking back) hasil penyelesaian
yang telah dikerjakan, yaitu: (1) menelusuri setiap langkah hasil penyelesaian yang telah
dikerjakan, dan (2) menggunakan cara lain untuk memvalidasi hasil yang diperoleh
menggunakan cara pertama. Menurut Hudoyo (2003) agar yakin terhadap kehadiran
dan kualitas suatu objek, maka harus melihat dan menyentuhnya. Persepsi melalui dua
pengertian berbeda dapat digunakan untuk memperoleh sebuah bukti. Jika memiliki lebih
dari satu cara/strategi yang dapat digunakan memecahkan masalah tersebut, maka sebaiknya
digunakan kedua cara tersebut untuk melihat dan meyakinkan apakah solusi yang diperoleh
pada cara pertama sudah benar atau tidak. Hal ini dilakukan oleh subjek dengan kecerdasan
interpersonal (S1), yaitu memeriksa kembali dengan menggunakan cara kedua. Cara kedua
ini sebenarnya bukan cara lain, melainkan cara yang sama namun terlihat lebih terstruktur
dalam penggunaan perbandingan berbalik nilai. Subjek S1 sudah menggunakan simbol dalam
melakukan perhitungan. Hasil yang diperoleh menggunakan cara kedua dibandingkan dengan
hasil dengan hasil yang diperoleh menggunakan cara pertama. Karena hasil yang diperoleh
menggunakan dua cara yang berbeda diperoleh solusi yang sama, maka subjek dengan
kecerdasan interpersonal (S1) yakin jawaban tersebut sudah benar. Keyakinan ini muncul
karena ia mengingat informasi yang diperoleh dari pemahamannya tentang masalah atau dari
representasi internal dalam struktur kognitif yang telah dibentuk sebelumnya.
Sedangkan untuk subjek dengan kecerdasan intrapersonal, dia melakukan pemeriksaan
terhadap pekerjaan yang telah dibuat dengan cara mengecek kembali setiap langkah yang telah
dibuatnya. Subjek ini melakukan perhitungan kembali sebagaimana yang telah ia lakukan
sebelumnya. Pada waktu memeriksa kembali hasil pekerjaanya, subjek dengan kecerdasan
interpersonal tidak melakukan kesalahan atau terlihat ragu-ragu. Subjek ini sudah yakin bahwa
apa yang sudah dikerjakannya sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Keyakinan ini
karena ia mengingat informasi yang diperoleh dari pemahamannya tentang masalah atau dari
representasi internal dalam struktur kognitif yang telah dibentuk sebelumnya.
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5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan
tentang proses berpikir siswa SMK dengan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal dalam
memecahkan masalah matematika bahwa proses berpikir siswa SMK dengan kecerdasan
interpersonal dan intrapersonal dalam memecahkan masalah matematika adalah dimulai dari
memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan
masalah, dan memeriksa kembali hasil yang telah diperolehnya. Pada saat memahami
masalah, kedua subjek penelitian mengawali dari membaca masalah beberapa kali, sehingga
subjek dapat mengungkapkan semua informasi yang tersedia (yang diketahui) dan apa yang
ingin didapatkan (ditanyakan) dari masalah yang dihadapi. Ide rencana pemecahan masalah
subjek ini berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai konsep tertentu atau strategi
pemecahan masalah yang mirip dengan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya kedua
subjek mengintegrasikan konsep-konsep tertentu dan informasi relevan dari masalah tersebut
untuk menghasilkan suatu rencana pemecahan masalah, langkah berikutnya kedua subjek
melaksanakan rencana dan menjalankan langkah-langkah pemecahan masalah sesuai rencana
sampai diperoleh hasil yang benar. Setelah melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek
melakukan pemeriksaan kembali pekerjaan yang telah dibuatnya. Pemeriksaan dilakukan
dengan cara menelusuri setiap langkah penyelesaian mulai dari perhitungan, perbandingan,
dan sampai pada hasilnya. Selanjutnya untuk meyakinkan hasil yang telah diperolehnya, hanya
subjek dengan kecerdasan interpersonal saja yang menggunakan cara lain. Hasil perhitungan
dengan cara lain ia bandingkan dengan cara pertama dan ternyata sama.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran kepada guru/calon
peneliti sebagai berikut:
1) Penelusuran proses berpikir siswa SMK dengan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal
dalam memecahkan masalah matematika dapat dilakukan guru/calon peneliti terhadap
siswa lainnya, namun penerapan langkah-langkah Polya sebaiknya tidak kaku. Kaku di
sini diartikan selalu mengikuti tahap-tahap tersebut secara linier mulai tahap memahami
masalah sampai memeriksa kembali. Siswa lainnya dapat membaca kembali masalah
setelah membuat rencana. Tujuannya untuk memeriksa kembali apakah ada informasi
yang terlewat, memahami kalimat yang bermakna ganda atau untuk memeriksa apakah
rencana yang telah dibuat telah sesuai. Bila ada hambatan dalam memecahkan masalah,
siswa dapat kembali ke tahap sebelumnya. Ini berarti siswa melakukan proses siklik dari
langkah-langkah Polya.
2) Berdasarkan hasil penelitian ini masih terbuka penelitian-penelitian lainnya. Salah satu
yang dapat dilakukan guru/calon peneliti adalah penelitian dengan rumusan masalah,
bagaimana mengembangkan model pembelajaran pemecahan masalah yang didasarkan
proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah matematika. Model ini nantinya
diharapkan dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas dan mendorong siswa-siswa
mampu memecahkan masalah.
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PENGGUNAAN MEDIA PAPAKU MELALUI
PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MEMAHAMKAN
KONSEP PADA MATERI PECAHAN BAGI SISWA
KELAS 7 SMP NEGERI 5 BATU AMPAR SATU ATAP

Arie Wibowo
SMP Negeri 5 Batu Ampar Satu Atap, Kabupaten Tanah Laut; enengarie@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pembelajaran matematika dengan
menggunakan media PAPAKU melalui pendekatan saintifik yang dapat memahamkan
konsep pada materi pecahan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK)
yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah 32 siswa kelas 7 SMP
Negeri 5 Batu Ampar Satu Atap. Hasil penelitian pada siklus I persentase hasil tes
siswa yang mencapai nilai minimal 70 adalah 71,88%, sedangkan pada siklus II sebesar
84,38%. Langkah-langkah penggunaan media PAPAKU melalui pendekatan saintifik
adalah sebagai berikut: (1) guru mendemonstrasikan penggunaan media PAPAKU, (2)
siswa mengamati dan membuat pertanyaan dari masalah yang disajikan pada lembar
kerja secara berkelompok, (3) siswa menyelesaikan masalah (menggali informasi dan
mengasosiasi) terkait pecahan dan operasinya menggunakan media PAPAKU, dan (4)
siswa mengomunikasikan hasil pekerjaannya di kelas menggunakan media PAPAKU.
Kata kunci : Media PAPAKU, pendekatan saintifik, pemahaman konsep

1. Pendahuluan
Materi pecahan merupakan salah satu materi ajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama
(SMP) yang sulit diajarkan dan dipelajari (Clarke, Roche, dan Mitchell, 2008), namun harus
tuntas dibelajarkan. Kesulitan dalam mempelajari materi pecahan akan berdampak luas
dan menjadi sebuah hambatan pada pembelajaran matematika selanjutnya bahkan menjadi
persepsi yang buruk bagi siswa (Brown, Brown, dan Bibby, 2008; U.S DOE dalam Zhang,
Clements, dan Elerton, 2015). Kesulitan dalam membelajarkan materi pecahan dapat dilihat
pada kesalahan konseptual yang dilakukan oleh siswa. Sebagai contoh, guru memberikan soal
terkait operasi pecahan kepada siswa seperti “Hasil dari
adalah ....”. Beberapa siswa
menjawab dengan . Kesalahan konsep ini mungkin terjadi karena siswa menggunakan konsep
operasi penjumlahan pada bilangan bulat yang mereka dapatkan sebelumnya (Van de Walle,
Karp, dan Bay-Williams, 2010).
Terjadinya kesalahan konsep pada materi pecahan diduga karena siswa tidak sepenuhnya
memahami konsep pecahan. Guru mengajarkan materi terkait pecahan secara prosedural.
Artinya, guru lebih menekankan menyelesaikan masalah terkait pecahan dengan menggunakan
algoritma-algoritma matematika tanpa mengonfirmasi terlebih dahulu pemahaman siswa
terhadap konsep pecahan sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pemahaman konsep dan
pemahaman prosedur. Sebagai contoh, ketika guru menyampaikan materi tentang operasi
penjumlahan dan pengurangan pecahan kepada siswa, guru hanya menyampaikan bahwa
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penyebut pecahan-pecahan yang dioperasikan harus sama. Guru tidak menyampaikan alasan
penyamaan penyebut. Dengan demikian, kesalahan demi kesalahan selalu dilakukan oleh
siswa ketika melakukan operasi pada pecahan.
Pemahaman (konsep dan prosedur) dalam mempelajari matematika sangat diperlukan.
Pemahaman konsep merupakan dasar untuk pemahaman prosedur (NCTM, 2014). Siswa
yang belajar fakta atau prosedur tanpa pemahaman konsep seringkali membuatnya tidak yakin
kapan dan bagaimana menggunakan apa yang mereka ketahui, dan pembelajaran tersebut
cukup rapuh (Bransford, Brown, dan Cooking dalam NCTM, 2000). Lebih lanjut menurut
Subanji (2013) prosedur-prosedur tanpa dasar konsep hanyalah merupakan aturan tanpa alasan
yang akan membawa kepada kesalahan dan ketidaksukaan terhadap matematika. Selain itu,
jika siswa memahami fakta, konsep, dan prosedur, ketiganya akan lebih mudah diingat dan
digunakan, serta dapat dikonstruksi ulang ketika siswa lupa (NRC, 2001).
Untuk mengatasi kesalahan konsep yang dilakukan siswa pada materi pecahan, guru perlu
mencari solusi yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga tangguh. Salah satu alternatif
solusi yang tepat adalah penerapan pendekatan saintifik. Pembelajaran saintifik menuntut siswa
aktif untuk mencari informasi dan mengolahnya menjadi kesimpulan (Atsnan dan Gazali,
2013; As’ari, 2014). Selain itu, pendekatan saintifik memudahkan guru dalam memperbaiki
pembelajaran (Varelas dan Ford, 2009).
Selain menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, digunakan pula alat peraga.
Pada hakikatnya matematika merupakan ide abstrak (konsep) dimana seseorang seharusnya
mengakses ide-ide matematika tersebut melalui representasi yang relevan (NRC, 2001). Melalui
penggunaan alat peraga, siswa dapat merasakan langsung pengalaman dalam memahami
konsep pecahan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa alat peraga dapat membantu
siswa memahami konsep matematika (Seefelt dan Wasik, 2006; Zhang, Clements, dan Elerton,
2015; Kent, Empson, dan Nielsen, 2015). Dalam penelitian ini alat peraga yang digunakan
diberi nama media PAPAKU. Media PAPAKU dipilih karena salah satu representasi konsep
pecahan adalah menggunakan model luas (area).

2. Kajian Pustaka
2.1 Media PAPAKU
Alat peraga ini dinamakan media PAPAKU, yaitu akronim dari media Papan Pecahan
Berpaku. Sebenarnya media ini sama bentuknya dengan geoboard, hanya pemanfaatannya
saja yang berbeda. Media PAPAKU digunakan untuk memodelkan pecahan, pecahan senilai,
dan operasi pecahan. Sedangkan geoboard digunakan pada materi bangun datar, transformasi,
dan lain-lain.
Spesifikasi media PAPAKU, yaitu terbuat dari plywood berukuran 50cm × 50cm yang di
bagian dalamnya dipasang paku-paku (push pin) sebanyak 121 paku yang membentuk
persegi-persegi 16 cm2 dengan jarak antarpaku adalah 4cm. Plywood dicat putih untuk daerah
yang dipasang paku dan hijau dibagian luarnya. Antarpaku dihubungkan dengan garis dengan
menggunakan spidol berwarna hitam. Dalam pembelajaran digunakan gelang karet berwarna
kuning dan hijau untuk menunjukkan nilai pecahan sekaligus untuk mengoperasikan pecahan.
Persegi yang dilingkupi karet berwarna hijau merepresantasikan pembilang (area bagian),
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sedangkan persegi yang dilingkupi karet berwarna kuning merepresentasikan penyebut (area
keseluruhan).

Gambar 1. Media PAPAKU merepresentasikan pecahan

9
12

2.2 Pendekatan saintifik
Media PAPAKU digunakan pada materi pecahan. Penggunaan media ini dengan pendekatan
saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, menggali
informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Berikut adalah langkah penggunaan media
PAPAKU melalui pendekatan saintifik.
Tabel 1. Langkah-langkah penggunaan media PAPAKU melalui pendekatan saintifik

Langkah-langkah
Mengamati

Aktivitas guru
Membagikan lembar kerja

Menanya

Membimbing siswa
membuat pertanyaan
Membimbing siswa
menggunakan media
PAPAKU
Membimbing siswa
menggunakan media
PAPAKU dalam menjawab
soal
Memfasilitasi siswa ketika
mempresentasikan jawaban
dan melakukan tanya jawab

Menggali informasi
Mengasosiasi

Mengomunikasikan

Aktivitas siswa
Membaca materi pada
lembar kerja
Menuliskan pertanyaan
Menggali informasi
menggunakan media
PAPAKU
Menggunakan media
PAPAKU untuk menjawab
soal
Mempresentasikan
jawaban dan melakukan
tanya jawab dengan siswa
lainnya
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2.3 Pemahaman konsep
Pemahaman konsep merupakan komponen penting dari kecakapan (proficiency), karena belajar
melalui pemahaman siswa untuk dapat menyelesaikan masalah baru yang akan ditemuinya
pada masa yang akan datang (NCTM, 2000; NRC, 2001). Indikator pemahaman konsep dalam
matematika ialah: (1) kemampuan menyatakan ulang atau mendefinisikan sebuah konsep, (2)
kemampuan memberi contoh dan bukan contoh, (3) kemampuan menyajikan konsep dalam
berbagai bentuk representasi matematis, (4) membuat koneksi matematis, (5) kemampuan
menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu, dan (6) kemampuan
mengaplikasi konsep atau algoritma pada pemecahan masalah (Kesumawati, 2008; Mardiah,
2014). Sedangkan menurut NRC (2001), indikator pemahaman konsep yang paling signifikan
adalah siswa dapat merepresentasikan situasi matematis dalam cara berbeda dan mengetahui
bagaimana representasi-representasi tersebut dapat berguna untuk tujuan berbeda. Dalam
penelitian ini, siswa dikatakan memahami konsep pecahan jika siswa dapat mengaplikasikan
konsep atau algoritma dan representasi dalam menyelesaikan masalah pecahan.

3. Metode penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
PTK bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas sehingga tujuan pembelajaran
tercapai. PTK merupakan penelitian bersiklus yang terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi, dimana pada model penelitian tindakan Kemmis dan
McTaggart langkah pelaksanaan dan observasi dilaksanakan pada saat yang bersamaan (Koshy,
2005). Subjek penelitian adalah 32 siswa kelas 7 SMPN 5 Batu Ampar Satu Atap pada tahun
pelajaran 2016/2017.
Penelitian ini menghasilkan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil
observasi aktivitas guru dan catatan lapangan. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari tes
akhir pada tiap siklus untuk mengukur pemahaman konsep setelah diberi tindakan berupa
pembelajaran dengan menggunakan media PAPAKU. Lembar tes akhir terdiri dari 10 butir
soal uraian. Untuk menentukan nilai siswa digunakan rubrik penyekoran seperti pada Tabel 2.
Nilai siswa diperoleh dari jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100.
Tabel 2. Rubrik penyekoran pemahaman konsep pada materi pecahan
Deskriptor
Membuat jawaban benar, menggunakan konsep dan representasi untuk
menyelesaikan masalah
Membuat jawaban tetapi salah
Tidak menjawab

Skor
2
1
0

Pada penelitian ini ditetapkan indikator keberhasilan penelitian. Penelitian ini dinyatakan
berhasil apabila minimal 80% siswa mendapat nilai minimal 70 pada tes akhir tiap siklus dan
keterlaksanaan pembelajaran berada pada kategori minimal baik.

4. Hasil dan Pembahasan
Siklus I
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Pertemuan pertama
Pada pertemuan pertama materi yang dipelajari adalah pecahan dan pecahan senilai. Pada
kegiatan pendahuluan guru memeriksa kehadiran siswa, memberikan apersepsi tentang FPB
dan KPK, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan pendekatan dan metode
pembelajaran yang digunakan, serta memberikan motivasi kepada siswa.
Pada kegiatan inti, guru mengenalkan kepada siswa konsep pecahan, yaitu pecahan sebagai
bagian dari keseluruhan, sebagai bentuk pembagian, dan rasio (Bennet Jr., Burton, &
Nelson, 2012). Guru mengenalkan kepada siswa media PAPAKU serta memeragakan cara
penggunaannya. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk duduk pada kelompok yang telah
ditetapkan. Guru membagikan lembar kerja dan media PAPAKU kepada tiap-tiap kelompok.
Pada langkah mengamati, siswa mengamati masalah pada lembar kerja, yaitu kesamaan
pecahan (pecahan senilai) dan membandingkan pecahan. Pada langkah menanya, kelompok
2 membuat pertanyaan, “mengapa pecahan dan sama (senilai)?”, “Benarkah lebih besar
dari ?”.
Pada langkah menggali informasi, siswa di bawah bimbingan guru menggunakan media
PAPAKU untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Sebagai contoh, untuk menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2, siswa menautkan karet berwarna kuning pada 3
persegi dan karet berwarna hijau untuk 2 persegi di atasnya, itu memiliki arti . Selanjutnya,
tarik karet berwarna kuning ke samping sejauh 2 persegi hingga melingkupi 9 persegi.
Lakukan pula pada karet berwarna hijau hingga melingkupi 6 persegi. Ternyata menghasilkan
pecahan . Apabila garis-garis tegak persegi diabaikan maka menghasilkan pecahan . Hal
itu juga dilakukan pada kesamaan pecahan-pecahan lainnya sehingga diperoleh hubungan
dengan
untuk menyatakan pecahan senilai. Selanjutnya, sebelum membandingkan
pecahan dibuat kesepakatan, yaitu kedua pecahan harus memiliki ukuran yang sama. Untuk
membandingkan pecahan dan , siswa menautkan karet berwarna kuning untuk melingkupi
3 persegi dan karet berwarna hijau untuk 1 persegi di atasnya. Selanjutnya, tarik karet
berwarna kuning ke samping sejauh 1 persegi hingga melingkupi 6 persegi. Lakukan pula
pada karet berwarna hijau hingga melingkupi 2 persegi. Pecahan yang dihasilkan adalah ,
artinya pecahan senilai dengan . Untuk menentukan pecahan yang lebih besar ialah dengan
menghitung banyak persegi yang dilingkupi oleh karet berwarna hijau. Ternyata
. Siswa
melakukannya untuk pasangan-pasangan pecahan lainnya.
Pada langkah mengasosiasi, siswa secara berkelompok menyelesaikan beberapa soal
pada lembar kerja. Untuk menyelesaikan soal tersebut siswa juga menggunakan bantuan
media PAPAKU. Selanjutnya guru memilih kelompok dengan jawaban terbaik untuk
mengomunikasikan hasil pekerjaannya di kelas. Komentar diberikan setelah kelompok yang
maju selesai mempresentasikan hasil pekerjaannya.
Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran.
Guru menjelaskan nilai pecahan, pecahan senilai, dan membandingkan nilai pecahan. Pada
kegiatan ini guru menggunakan media PAPAKU.

Pertemuan kedua
Pada pertemuan kedua materi yang dipelajari adalah operasi penjumlahan dan pengurangan
pecahan. Pada kegiatan pendahuluan guru memberikan apersepsi tentang penjumlahan dan
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pengurangan bilangan bulat, FPB dan KPK serta memeragakan penggunaan media PAPAKU
untuk merepresentasikan nilai pecahan dan pecahan senilai.
Pada kegiatan inti, guru meminta siswa duduk berkelompok. Guru membagikan lembar
kerja dan media PAPAKU ke setiap kelompok. Pada langkah mengamati, pada langkah
menanya, siswa membuat pertanyaan. Seperti yang diajukan oleh kelompok 2, bagaimana
cara menjumlahkan pecahan-pecahan tersebut? Pada langkah menggali informasi, siswa
menggunakan media PAPAKU untuk menjumlahkan dan megurangkan pecahan.
Siswa : Bingung pak, bagaimana menggunakannya?
Guru : Apa yang membuat kalian bingung?
Siswa : Ini pak, kan kita buat seperti ini (siswa membuat representasi pecahan dan ). Terus
menjumlahkannya bagaimana?
Pada dialog di atas, terlihat siswa kebingungan dalam menggunakan media PAPAKU dalam
melakukan operasi penjumlahan pecahan. Guru membimbing siswa menggunakan media
PAPAKU. Sebelumnya dibuat kesepakatan terlebih dahulu bahwa pecahan yang dijumlahkan
atau dikurangkan harus memiliki ukuran yang sama. Untuk menentukan hasil dari
. Buat
representasi pecahan dengan posisi vertikal, sedangkan dengan posisi horisontal dengan
persegi awal yang sama. Kemudian tarik karet berwarna kuning dan hijau pada pecahan
hingga ke ujung batas karet pecahan . Kemudian tarik karet berwarna kuning dan hijau
pecahan hingga ke ujung batas pecahan . Sehingga menghasilkan karet kuning melingkupi
15 persegi. Untuk menentukan hasil penjumlahan ialah dengan menghitung banyak gabungan
bagian persegi yang dilingkupi dua karet berwarna hijau dari banyak persegi yang dilingkupi
karet berwarna kuning, diperoleh hasil . Sedangkan, untuk operasi pengurangan ialah
dengan menghitung banyak beda (difference) bagian persegi yang dilingkupi kedua karet
dengan banyak persegi yang dilingkupi karet berwarna kuning. Pada kegiatan ini, guru
mengarahkan siswa untuk mengonstruk konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada
langkah mengasosiasi, siswa mengerjakan soal terkait operasi penjumlahan dan pengurangan.
Selanjutnya pada langkah mengomunikasikan, guru memilih kelompok siswa dengan jawaban
terbaik untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di kelas.
Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa membuat kesimpulan dan melakukan refleksi.
Guru menjelaskan hubungan media PAPAKU dengan konsep penjumlahan dan pengurangan
pecahan dimana untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua pecahan yang berbeda penyebut
(ukuran area keseluruhan) ialah dengan menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut. Guru
memberikan latihan kepada siswa sebagai penguatan.

Pertemuan ketiga
Pada pertemuan ketiga dilaksanakan tes akhir siklus I. Tes akhir siklus berbentuk uraian
sebanyak 10 soal untuk mengukur pemahaman konsep. Selanjutnya hasil pekerjaan siswa
diskor berdasarkan rubrik pemahaman konsep.

Refleksi siklus I
Pada siklus I keterlaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan berada pada kategori baik.
Siswa terlihat antusias ketika menggunakan media PAPAKU. Walaupun demikian, pada
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pertemuan pertama tidak dilaksanakan pemberian latihan karena waktunya tidak mencukupi.
Selain itu, beberapa kelompok terlihat kurang serius dalam mengikuti pembelajaran.
Hasil tes akhir pada siklus I, hanya sebanyak 23 atau 71,88% siswa yang memperoleh nilai
minimal 70. Ini berarti, penelitian pada siklus I belum berhasil dan harus dilanjutkan pada
siklus II. Untuk memperbaiki hasil yang diperoleh pada siklus I, berikut ini dipaparkan masalah
yang dihadapi pada siklus I, penyebab, dan alternatif perbaikan yang akan dilaksanakan pada
siklus II.
Tabel 3. Masalah pada siklus I, penyebab, dan alternatif perbaikan pada siklus II
Masalah pada siklus I
Pengelolaan waktu yang
kurang baik

Beberapa siswa kurang
serius mengikuti
pembelajaran

Penyebab
Melakukan langkah-langkah
yang tidak sesuai dengan
RPP, terdapat langkah dengan
alokasi waktu tidak sesuasi
dengan RPP
Guru tidak melakukan
pembimbingan merata pada
semua kelompok

Alternatif perbaikan pada
siklus II
Mengurangi langkah-langkah
yang tidak sesuai dengan RPP,
sebisa mungkin menyesuaikan
alokasi waktu dengan yang
telah direncanakan
Melakukan pembimbingan
merata pada semua kelompok

Siklus II
Pertemuan pertama
Materi yang dipelajari pada pertemuan pertama adalah operasi perkalian pecahan. Pada
kegiatan pendahuluan guru memeriksa kehadiran siswa, mengondisikan siswa siap belajar,
memberikan apersepsi berupa tanya jawab operasi perkalian bilangan bulat, menyampaikan
tujuan pembelajaran, serta memotivasi siswa.
Pada kegiatan inti, guru meminta siswa untuk duduk berkelompok. Guru membagikan lembar
kerja dan media PAPAKU pada setiap kelompok. Pada langkah mengamati, siswa membaca
materi mengenai perkalian yang melibatkan pecahan, diantaranya pecahan dengan bilangan
bulat dan pecahan dengan pecahan. Pada langkah menanya kelompok 4 mengajukan pertanyaan,
bagaimana menggunakan media PAPAKU untuk mengalikan pecahan?. Pada langkah menggali
informasi, siswa menggunakan media PAPAKU untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.
Penggunaan media PAPAKU pada operasi perkalian cukup mudah, karet berwarna kuning dan
hijau disusun seperti halnya melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja
untuk menentukan hasil perkalian ialah banyak bagian persegi yang dilingkupi dua kali oleh
karet berwarna hijau dari banyak persegi yang dilingkupi oleh karet berwarna kuning. Pada
langkah mengasosiasi. Siswa mengerjakan soal terkait operasi pecahan secara berkelompok.
Pada langkah mengomunikasikan, siswa mempresentasikan cara mengalikan pecahan dengan
menggunakan media PAPAKU di kelas.
Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa membuat kesimpulan dan merefleksi pembelajaran
guru menjelaskan hubungan penggunaan media PAPAKU dengan operasi perkalian pecahan
sehingga diperoleh bahwa perkalian pecahan ialah mengalikan pembilang dengan pembilang
dan penyebut dengan penyebut. Guru memberikan latihan sebagai penguatan.
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Pertemuan kedua
Pada pertemuan kedua materi yang dipelajari adalah operasi pembagian pecahan. Pada kegiatan
pendahuluan guru memberikan apersepsi berupa tanya jawab terkait operasi pembagian
bilangan bulat serta memberikan motivasi kepada siswa.
Pada kegiatan inti, guru mengelompokkan siswa dan membagikan lembar kerja dan media
PAPAKU ke setiap kelompok. Pada langkah mengamati, siswa membaca materi terkait operasi
pembagian pecahan. Pada langkah menanya, siswa dari kelompok 6 mengajukan pertanyaan
“bagaimana membagi dua pecahan menggunakan media PAPAKU?”. Pada langkah menggali
informasi, siswa mulai bekerja memodelkan nilai pecahan pada media PAPAKU seperti
pada operasi perkalian. Selanjutnya, siswa nampak mengalami kesulitan untuk melakukan
pembagian. Guru memberikan sedikit bantuan kepada siswa. Guru meminta siswa agar
pemodelan kedua pecahan pada media PAPAKU dipisahkan. Pada operasi pembagian pecahan,
guru mengingatkan siswa bahwa “bagi” (share) pada media PAPAKU ialah menempatkan
persegi pecahan yang dibagi (dilingkupi karet berwarna hijau) ke dalam persegi pecahan
pembagi (dilingkupi karet berwarna hijau). Pada langkah mengasosiasi siswa menjawab
soal pada lembar kerja secara berkelompok menggunakan media PAPAKU. Pada langkah
mengomunikasikan, siswa mempresentasikan cara melakukan pembagian pecahan dengan
menggunakan media PAPAKU.
Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa membuat kesimpulan materi dan merefleksi kegiatan
pembelajaran. Guru menjelaskan hubungan antara media PAPAKU dengan operasi pembagian
pecahan. Operasi pembagian pecahan dapat diselesaikan dengan cara mengalikan pecahan yang
dibagi dengan invers pecahan pembagi. Guru mengingatkan siswa agar selalu kompak ketika
bekerja secara berkelompok. Selanjutnya guru memberikan latihan sebagai penguatan.

Pertemuan ketiga
Pertemuan ketiga digunakan sebagai tes akhir siklus II. Tes akhir siklus berbentuk uraian
sebanyak 10 soal dengan materi operasi perkalian dan pembagian pecahan. Selanjutnya hasil
pekerjaan siswa diskor berdasarkan rubrik pemahaman konsep.

Refleksi siklus II
Pada siklus II keterlaksanaan pembelajaran berada pada kategori baik. Siswa tidak kesulitan
dalam menggunakan media PAPAKU terutama dalam merepresentasikan pecahan dan
mengoperasikan pecahan. Guru memberikan bimbingan yang tepat. Hasil tes akhir siklus
II ialah 84,38% siswa memperoleh nilai minimal 70. Ini berarti, penelitian pada siklus II
memenuhi indikator keberhasilan sehingga penelitian tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya.

Pembahasan
Penggunaan media PAPAKU melalui pendekatan saintifik dapat memahamkan konsep pada
materi pecahan. Media (alat peraga) penting untuk membantu siswa berfikir, bernalar, dan
membantu mengembangkan pemahaman siswa (Stein & Bovalino, 2001; Subanji, 2003),
sehingga pembelajaran materi pecahan lebih bermakna. Media PAPAKU digunakan hampir pada
setiap langkah pendekatan saintifik. Untuk memahamkan konsep pecahan guru memeragakan
cara penggunaan media PAPAKU di awal pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran siswa
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dikelompokkan ke dalam kelompok heterogen. Ini bertujuan agar siswa dapat mengonstruksi
pengetahuan akibat dari terjadinya interaksi berfikir antara siswa yang satu dengan yang lain
(Subanji, 2013). Selain itu, NCTM (2014) menegaskan bahwa pembelajaran yang efektif dapat
terjadi apabila siswa mengonstruk pengetahuan secara bersama.
Pada langkah mengamati, siswa membaca materi yang disajikan dalam lembar kerja. Pada
langkah menanya, siswa mengajukan pertanyaan terkait masalah yang disajikan. kedua
langkah tersebut tidak menggunakan media PAPAKU. Pada langkah menggali informasi,
siswa menggunakan media PAPAKU. Beberapa kelompok siswa mengalami kesulitan dalam
menggunakan media PAPAKU. Guru memberikan bantuan seperlunya kepada kelompok
yang mengalami kesulitan yang disebut dengan scaffolding (Subanji, 2013). Pada pendekatan
saintifik guru tidak bisa membiarkan siswa bekerja sendiri karena tujuan pembelajaran akan
sulit tercapai. Seperti diungkapkan oleh Kirschner, Sweller, dan Clark (2006) bahwa bimbingan
yang minimal tidak akan berhasil pada pendekatan saintifik. Penggunaan media PAPAKU juga
dilakukan siswa pada langkah mengasosiasi dan mengomunikasikan.
Pada kegiatan penutup guru bersama siswa membuat kesimpulan dan refleksi. Pada kegiatan
ini guru menjelaskan secara eksplisit hubungan antara media PAPAKU dengan konsep
pecahan. Cara ini dilakukan agar penggunaan alat peraga menjadi lebih efektif (Laski, Jor’dan,
dan Daoust, 2015). Media PAPAKU digunakan sebagai alat untuk memodelkan pecahan
dan operasinya. Kesulitan-kesulitan yang dialami ketika menggunakan media PAPAKU
disampaikan pada kegiatan ini.
Penggunaan media PAPAKU sangat membantu siswa dalam membuat representasi konsep pecahan
serta operasi pada pecahan. Siswa mungkin dapat bekerja dengan prosedur yang ada namun siswa
belum tentu memahami apa dan bagaimana konsep pecahan dan operasinya digunakan. Siswa
tidak lagi disajikan pengetahuan akan konsep pecahan yang abstrak namun secara langsung siswa
mengamati representasi konsep pecahan dan operasinya secara konkret. Namun demikian, guru
harus cermat dalam menggunakan alat peraga karena penggunaan alat peraga yang tidak tepat akan
menghambat belajar siswa (Puchner, Taylor, O’Donnell, & Fick, 2008). Selain itu, guru juga harus
tahu kapan dan bagaimana alat peraga digunakan (Kelly, 2006).

5. Kesimpulan dan Saran
Media PAPAKU efektif digunakan untuk memahamkan konsep pada materi pecahan di
kelas 7. Adapun langkah-langkah penggunaan media PAPAKU melalui pendekatan saintifik
adalah sebagai barikut: (1) guru mendemonstrasikan penggunaan media PAPAKU, (2) siswa
mengamati dan membuat pertanyaan dari masalah yang disajikan pada lembar kerja secara
berkelompok, (3) siswa menyelesaikan masalah (menggali informasi dan mengasosiasi) terkait
pecahan dan operasinya menggunakan media PAPAKU, dan (4) siswa mengomunikasikan
hasil pekerjaannya di kelas menggunakan media PAPAKU.
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam membelajarkan pecahan
kepada siswa kelas 7. Untuk memahamkan konsep memerlukan waktu yang tidak sedikit
dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pengelolaan waktu dan pemilihan konteks masalah perlu
menjadi perhatian dalam penelitian selanjutnya.
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PESONA BATIK DALAM PRESPEKTIF MATEMATIKA
Ary Widayanto
SMA N 1 Bantul D.I. Yogyakarta
Abstrak. Batik merupakan hasil karya menakjubkan yang lahir dari ide kreatif manusia
dalam imajinasi pengetahuan dan penggambaran obyek dalam simpul-simpul berupa
titik-titik yang dinamis, teratur dan padu. Batik tercipta melalui pemetaan ide-ide
manusia pembatik dan aspek psikomotorik yang tertuang dalam kriya batik. Ornamen
geometris sebagai transformasi geometris matematika isian pada batik menggambarkan
sisi-sisi yang menarik dan mempesona bagi yang memandangnya. Nilai-nilai estetika
menggugah bagi pemirsanya untuk lebih menekuni keindahan yang terdapat pada
batik, seperti : akurasi, rasional, obyektif, presisi, proporsional, keteraturan, kesatuan,
praktis, alami dan humanis. Batik sebagai obyek estetika berpola memiliki tata aturan
penggambaran translasi-algoritmik-geometris yang dapat bertindak sebagai bentuk seni
kreatifitas inspiratif yang memberikan sumbangan kepada peradaban umat manusia.
Matematika yang sophisticated turut berperan di dalamnya. Pola batik tradisional
Indonesia dapat dimodelkan dalam rumus matematika yaitu melalui geometri fraktal.
Batik selalu berkaitan dengan seni tradisional Indonesia. Jika seni budaya dan sains
modern berinteraksi sedemikian rupa, maka budaya batik telah berinteraksi dengan
kebudayaan orang yang tinggal di kepulauan Indonesia. Hal ini merupakan kebanggaan
bagi bangsa Indonesia. Dengan metode studi literature dan survey lapangan diperoleh
data dalam memperkaya pengetahuan tentang batik yang variatif dan mempesona untuk
ditelusuri lebih mendalam dan mencintainya.
Kata kunci : batik, ornamen geometris, estetika, matematika

1. PENDAHULUAN
Bidang matematika yang sangat dihargai masyarakat adalah matematika dengan aspek yang
mengaitkan kepraktisan dan berhubungan langsung dengan penerapan dalam kehidupan seharihari. Aplikasi matematika bersifat praktis, nyata dan terpakai secara langsung pada bidangbidang lain seperti: bidang teknik/arsitektur, industri, seni (artistik/estetik), musik, penerbangan,
pertanian, ekonomi dan lain sebagainya. Matematika memiliki sifat yang universal yang mendasari
perkembangan teknologi modern, memiliki karakteristik: a) menuntut kemampuan berpikir logis,
analitis, sistematis, kritis, kreatif dan inovatif, dan b) menekankan pada penguasaan konsep dan
algoritma di samping kemampuan memecahkan masalah.
Pengetahuan matematika beserta ketrampilan menggunakannya merupakan kebutuhan
penting bagi setiap manusia. Matematika sebagai alat bantu dalam mempelajari berbagai ilmu
pengetahuan yang lain amat besar peranannya. Terkait dengan pembangunan pendidikan,
maka masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Pendidikan muatan lokal perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual
untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Muatan lokal batik
merupakan pilihan daerah, sekolah yang mengangkat karya artistik dari potensi daerah, D.I.
Yogyakarta merupakan sentral industri batik.
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2. PEMBAHASAN
Pengertian batik
Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau
menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang
memiliki kekhasan. Kata ”batik” berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa: ”amba”, yang
bermakna “menulis” dan “titik” yang bermakna “titik”. Pendapat lain menyatakan bahwa
kata batik berasal dari kata ‘ambatik’ yang diterjemahkan berarti ‘kain dengan titik-titik kecil’.
Akhiran ‘tik’ berarti sedikit titik, drop, titik atau membuat titik. Hal yang menakjubkan bahwa
batik adalah sebuah proses yang lahir dari sistem kognitif dan penggambaran akan alam dan
lingkungan sekitar. Batik tercipta melalui pemetaan ide-ide antara obyek di luar manusia
pembatik dan artikulasi kognitif dan aspek psikomotorik yang tertuang dalam kriya batik.
Batik merupakan salah satu hasil karya bangsa Indonesia yang sampai saat ini keindahannya
banyak dikagumi oleh berbagai bangsa. Batik berkaitan dengan seni tradisional. Batik
merupakan karya seni yang memiliki nilai artistik yang sangat tinggi. Batik sangat menarik
untuk disimak sebagai hasil karya seni yang memiliki nilai estetika yang mengagumkan dan
membanggakan bagi bangsa Indonesia. Batik adalah suatu kerajinan yang terbuat dari kain
dan diberikan hiasan dengan motif, ornamen, warna yang dibuat dengan cara di tulis, cap
atau printing. Bahkan di era komputer sekarang ini, batik didesain dengan menggunakan
pemrograman komputer untuk memberikan isian kain yang bervariatif corak dan bentuk yang
menarik dan menawan hati bagi pemirsa dan pemakainya.
Keindahan batik terjadi karena proses pembuatannya yang spesifik yaitu penggunaan lilin
(malam) sebagai bahan perintang dalam pewarnaan, sehingga menghasilkan garis-garis dan
bidang motif yang sangat khas yaitu adanya retakan-retakan lembut yang terisi warna. Dewasa
ini penggunaan batik terus mengalami perkembangan seiring dengan banyaknya inovasi
dan kreativitas pengusaha dan desainer batik. Jika dilihat dari segi motif, kain ini bisa dapat
dihadirkan dalam nuansa klasik ataupun modern dengan jenis warna yang menyesuaikan
dengan kebutuhan. Sementara untuk motif, bila ingin menghadirkan kesan kekinian, pilihan
pada motif yang modern.
Kain Batik merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia yang tak ternilai. Sejak
2 Oktober 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kebudayaan asli Indonesia.
Pengakuan internasional membuat bangsa Indonesia bangga akan budaya batik dan tetap
melestarikan keberadaan batik dengan semakin luas di Nusantara.

Estetika pada ornamen batik
Ornamen berasal dari kata Ornare (bahasa Latin) yang berarti menghiasi, dalam Ensiklopedia
Indonesia, ornamen adalah setiap hiasan bergaya geometrik atau yang lainnya; ornamen dibuat
pada suatu bentuk dasar dari hasil kerajinan tangan (perabot, pakaian, dsb) dan arsitektur.
Dalam Bahasa Inggris disebut ornament dan dalam Bahasa Belanda disebut Siermotieven.
Ornamen merupakan penerapan hiasan pada suatu produk. Fungsi utamanya adalah untuk
memperindah benda produk atau barang yang dihias. Desain batik merupakan karya seni
rupa yang berwujud yaitu bisa dilihat dan disentuh, yang berarti karya seni sebagai sebuah
benda. bahwa estetika dari suatu benda karya seni selalu mempersoalkan “bentuk” dan “isi”.
Persoalan bentuk meliputi unsur-unsur rupa dan penyusunannya, serta representasi, imajinasi,
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simbol, metafora dan lain-lain. Persoalan “isi” adalah tentang nilai kognitif-informatif, nilai
emosi-intuisi, nilai gagasan, dan nilai-nilai hidup manusia.
Batik budaya asli Indonesia yang saat menjadi busana khas dari negara Indonesia. Kain batik
digunakan sebagai pakaian yang umumnya dipakai ketika ada acara formal. Dalam karya
motif Batik, dengan kriteria penilaian orisinalitas ide, kreativitas dan inovasi, kompisisi warna,
serta komposisi motif. Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dilihat bahwa bobot terbesar
penilaian karya desain berdasarkan pada aspek-aspek estetika atau keindahan karya seni.
Ornamen batik yang indah dan menarik, menjadi pilihan banyak orang untuk memakainya.

Arti makna batik bagi kehidupan
Batik adalah hasil karya seni budaya yang memiliki keindahan visual dan bermakna filosofis
pada setiap motifnya. Batik bukan sekadar lukisan yang ditorehkan pada kain dengan
mengunakan canting. Motif yang ditorehkan pada selembar kain batik selalu mempunyai
makna yang agung. Corak dan variasinya disesuaikan dengan filosofi dan budaya masingmasing daerah yang beragam. Batik memiliki dua keindahan, yaitu keindahan visual dan
keindahan spiritual yang ditampilkan oleh arti filosofisnya, dan ini tidak ada pada batik-batik
di negara lain. Pola batik di Jawa mempunyai arti yang sakral untuk berbagai upacara, dari
mitoni, kelahiran, memasuki usia dewasa, perkawinan sampai kematian.

Sido Mukti
Motif batik Sido Mukti mengandung makna kemakmuran. Bagi orang Jawa, hidup yang
didambakan selain keluhuran budi, dan tindakan, tentu adalah pencapaian mukti atau
kemakmuran, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap orang pasti mencari kemakmuran dan
ketenteraman lahir dan batin.

Sido Mulyo
Motif Sido Mulyo ini memiliki makna bahagia, rejeki melimpah, hidup dalam kemuliaan.
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Truntum
Motif batik truntum diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana (Permaisuri Sunan Paku Buwana
III), bermakna cinta yang tumbuh kembali. Beliau menciptakan motif ini sebagai simbol
cinta yang tulus tanpa syarat, abadi, dan semakin lama terasa semakin subur berkembang
(tumaruntum).

Kawung
Motif batik kawung ini memiliki makna bahwa keinginan dan usaha yang keras akan selalu
membuahkan hasil. Kerja keras akan menghasilkan rejeki berlipat ganda dan lebih bermanfaat
jika dibarengi dengan sikap hemat, teliti, cermat, dan tidak boros.

Parang
Motif batik Parang memiliki makna yang tinggi bahwa manusia hendaknya tidak pernah
menyerah dalam mengarungi kehidupan dan saling berkesinambungan, menggambarkan
jalinan hidup yang tidak pernah putus, selalu konsisten dalam upaya untuk memperbaiki diri,
memperjuangkan kesejahteraan, maupun dalam menjaga hubungan antara manusia dengan
alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya.
Dalam khasanah budaya Jawa, setiap motif batik memiliki arti yang dapat membangun
kesadaran manusia agar selalu berbuat baik dan bermanfaat bagi sekelilingnya. Motif batik yang
sangat dikenal masyarakat seperti : motif Ceplok, Garuda, Sawat, Truntum, Udan Liris, Meru,
Tambal, Parang Kusumo, Parang Rusak Barong, Slobog. Batik hasil kriya ciptaan seniman
pembatik, baik batik tulis maupun batik cap merupakan karya kreatifas yang menggambarkan
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seni artistik dengan motif yang bervariasi. Motif batik mengandung filsafat hidup yang dapat
memberi makna pada kehidupan itu sendiri. Filosofi batik merupakan perwujudan seni yang
hakikatnya dapat berfungsi sebagai penghalus budi dan rasa bagi pemirsa tentang keindahan.

Motif batik dalam Matematika
Motif batik dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan ragam hias geometris dan non
geometris.
a.

Motif ragam geometris, adalah motif hias yang mengandung unsur-unsur garis dan bangun,
seperti garis miring, bujur sangkar, persegi panjang, trapezium, belahketupat, jajaran
genjang, lingkaran dan bintang yang disusun secara berulang-ulang sehingga membentuk
motif satu kesatuan yang presisi. Termasuk ragam hias geometris adalah:
1) Motif Parang dan lereng
Motif Parang merupakan motif garis miring membentuk garis-garis sejajar dengan
sudut kemiringan 45o. contoh motif parang dan lereng adalah parang rusak dan lereng
ukel. Garis diagonal yang terdapat dalam motif batik Parang, memberi gambaran
bahwa manusia harus memiliki cita-cita yang luhur, kokoh dalam pendirian, serta
setia pada nilai kebenaran.
2) Motif Ceplok adalah motif batik di dalamnya tergambarkan bentuk lingkaran, roset,
binatang dan lainnya. Contoh motif ceplok adalah ceplok truntum, ceplok cakra
kusuma, ceplok nogosari, ceplok supit urang.
3) Motif Ganggong adalah motif batik di dalam isenannya tergambarkan seberkas garis
yang panjangnya tidak sama, dan ujung garis yang paling panjang serupa tanda +.
Contoh motif ganggong adalah ganggong arjuna, ganggong madusari.
4) Motif Banji merupakan motif berdasarkan ornamen swastika disusun dengan
menghubungkan swastika pada garis-garis,

b.

Motif ragam non geometris
Pola ragam non geometris merupakan pola dengan susunan tidak terstruktur dan tidak
terukur. Pola yang termasuk golongan ini yaitu: motif semen, motif buketan, motif
pinggiran, motif Lunglungan, motif dinamis.

Matematika dalam artistik estetika
Artistik estetika dalam Matematika berarti tinjauan estetika yang terdapat dalam Matematika,
sebagai kerangka ilmu dan teori yang diwujudkan dalam bentuk karya seni/artistik maupun
dalam rangka pengalaman estetik yang dirasakan oleh si pengamat. Keindahan terjadi jika
pengarahan si subyek muncul lewat kontemplasi atau pergetahuan inderawi. “Indera itu senang
dengan sesuatu yang proporsinya tepat”. Thomas Aquino (1225 - 1274). Proporsi yang tepat
dapat diartikan sebagai keserasian, keteraturan, keselarasan, keseimbangan, dan keutuhan.
Batik sebagai obyek estetika berpola memiliki tata aturan penggambaran translasi-algoritmikgeometris yang dapat bertindak sebagai bentuk seni kreatifitas inspiratif. Dan nilai estetika
menggugah pemerhati untuk lebih menekuni keindahan yang terdapat pada Matematika
seperti : akurasi, rasional, obyektif, presisi, proporsional, keteraturan, kesatuan, praktis, alami
dan humanis. Di dalam alam sekitar memberikan bentuk bangun dan bidang secara geometris
yang melimpah dan menakjubkan pancaindera.
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Hubungan batik dan matematika
Prof. Ir. RMJT. Soehakso mengatakan bahwa: “siapa diantara kita tidak terkejut sewaktu
mengenal bukti bahwa suatu segmen garis yang bagaimanapun kecilnya memuat banyaknya
titik-titik yang sama dengan ruangan alam semesta seluruhnya, artinya ada korespondensi
satu-satu. Daya pikir manusia yang berhingga dapat melompati jurang ke tak berhinggaan,
nah ini suatu keindahan yang universal”. Secara aritmatik, pola matematis dan dinamika
yang rumit dan terlihat tak deterministik dapat ditunjukkan dapat tercipta dari apa yang
sebenarnya sederhana dan justru deterministik. Ini dapat dilakukan karena teknologi komputer
memungkinkan kita untuk merekam dinamika secara interatif.
Teknologi komputasi, sebagaimana dapat diterapkan untuk melihat pola aritmatika sederhana
yang menghasilkan kerumitan dapat pula diterapkan untuk melihat pola geometri sederhana
yang menghasilkan fraktal. Usaha melihat fenomena fraktal pada batik telah memperluas
khazanah pengetahuan dan peluang apresiasi seni pada batik.
Bagaimanapun bentuk dan pola yang rumit di alam, seperti awan, asap, pola garis kurva,
cakrawala, gelombang ombak pantai, dan sebagainya yang terlihat acak dan rumit secara
visual itu merupakan perwujudan matematika yang geometris. Kenyataan bahwa batik bersifat
fraktal seolah menjadi hal yang menunjukkan bahwa ada kebijaksanaan terpendam dalam
penggambaran dunia secara geometri Aristotelian. Hal ini merasuk dalam karya-karya batik.

Batik Fraktal
Fraktal dari bahasa Inggris adalah fractal. Istilah fractal dibuat oleh Benoît Mandelbrot pada
tahun 1975 dari kata Latin fractus yang artinya “patah”, “rusak”, atau “tidak teratur”. Pada
dasarnya, dalam teori matematika bahwa konsep fraktal jejaknya bisa dirunut hingga Gottfried
Wilhelm Leibniz, matematikawan Jerman abad ke-17. Fraktal berasal dari kata Latin, fractus,
yang berarti pecahan. Pada benda, karakteristik fraktal dicirikan oleh adanya self-similarity.
Obyek fraktal tersusun dari komponen lebih kecil yang bentuknya sama dan diulang-ulang.
Batik dan fraktal adalah dua konsep yang berbeda. Batik merupakan suatu kesenian sedangkan
fraktal adalah konsep matematika yang berfokus pada pengulangan, dimensi, literasi, dan
pecahan. Kombinasi keduanya menghasilkan suatu konsep baru yaitu batik fraktal, penciptaan
desain batik menggunakan fraktal. Batik fraktal ini merupakan hasil penelitian dari sebuah
kelompok riset desain asal Institute Teknologi Bandung (ITB) bernama Pixel People Project
(Muhammad Lukman, Nancy Margried Panjaitan, dan Yun Hariadi). Batik Fraktal adalah
batik yang desainnya (motif dan ragam hiasnya) dibuat dengan rumus-rumus matematika yang
dikerjakan dengan teknologi komputer”.
Batik merupakan seni budaya tradisional Indonesia yang dikerjakan dalam proyek kriya
tradisional secara turun-temurun, maka fraktal adalah sebuah bentuk karya yang muncul dari
perkembangan lanjut geometri kontemporer. Keduanya berbicara tentang bentuk dan isian
dalam bidang dua dimensi yang diciptakan secara generatif dan iteratif. Generatif karena ia
dapat dikonstruksi ulang dengan teknik yang sama, dan Iteratif karena cara mengkonstruksinya
dilakukan dalam pola pseudo-algoritmik yang mirip secara berulang.
Beberapa bentuk keteraturan pada batik merupakan bentukan transformasi geometris. Bentuk
geometri yang dapat dijumpai pada batik berupa titik, garis dan bidang datar. Bidang datar
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tersebut misalnya lingkaran, elips, segiempat dan sebagainya. Bentukan artistik pada batik
dihasilkan melalui transformasi titik, garis atau bidang datar tersebut melalui translasi
(pergeseran), rotasi (perputaran), refleksi (pencerminan) atau dilatasi (perkalian). Dengan
demikian konsep-konsep matematika turut berperan di dalamnya membangun pengetahuan
yang terpakai untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. KESIMPULAN
3.1. Batik merupakan karya seni yang memiliki nilai artistik nilai estetika yang sangat tinggi.
3.2. Batik sebagai obyek estetika berpola memiliki tata aturan penggambaran translasialgoritmik-geometris yang dapat bertindak sebagai bentuk seni kreatifitas inspiratif yang
memberikan sumbangan kepada peradaban umat manusia.
3.3. Filosofi batik merupakan perwujudan seni yang hakikatnya dapat berfungsi sebagai
penghalus budi dan rasa bagi pemirsa tentang estetika/keindahan.
3.4. Batik bersifat fraktal seolah menjadi hal yang menunjukkan bahwa ada kebijaksanaan
terpendam dalam penggambaran dunia secara geometri, menjadikan batik juga dapat
memberi inspirasi dan sumber kreativitas cara pandang dalam ilmu pengetahuan,
khususnya matematika.
3.5. Batik corak ragam geometris, adalah corak hias yang mengandung unsur-unsur garis dan
bangun, seperti garis miring, bujur sangkar, persegi panjang, trapezium, belahketupat,
jajaran genjang, lingkaran dan bintang yang disusun secara berulang-ulang sehingga
membentuk corak satu kesatuan yang presisi sebagai karakteristik Matematis.
3.6. Nilai-nilai estetika menggugah bagi pemirsanya untuk lebih menekuni keindahan yang
terdapat pada Matematika seperti : Akurasi, Rasional, Obyektif, Presisi, Proporsional,
Keteraturan, Kesatuan, Praktis, Alami dan Humanis. Alam dengan segala ciptaan Tuhan
Yang Maha Agung memberikan bentuk bangun dan bidang secara geometris yang banyak
ditemui dalam alam sekitar.
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PENGGUNAAN BARILNA UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN KONSEP BILANGAN BULAT SISWA
KELAS IV SD NEGERI 4 BUCU

Budi Prihartini
SD Negeri 4 Bucu, Jl. Telkom Bucu KM 6 Kembang, Jepara; prihartinibudi@gmail.com

Abstrak. Siswa kelas IV SD Negeri 4 Bucu menganggap Matematika merupakan pelajaran
yang sulit. Sehingga hasil belajar pada materi bilangan bulat sangat rendah. Hal ini dapat
ditemui pada ketuntasan belajar hanya mencapai 16,7% dari 12 siswa. Permasalahan inilah
yang mengusik penulis sebagai guru kelas IV SD Negeri 4 Bucu untuk menyelesaikan
masalah dengan menggunakan media pembelajaran berupa batu kerikil yang diberi warna
(Barilna). Maksud penggunaan media Barilna untuk meningkatkan pemahaman konsep
bilangan bulat sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Tindakan yang
dilakukan selama 2 siklus diperoleh hasil sebagai berikut. rata-rata aktivitas belajar siswa
meningkat dari 51,4 menjadi 76,4 demikian pula dengan hasil belajar siswa mengalami
peningkatan nilai rata-rata dari 73,3 menjadi 86,7 dengan persentasae ketuntasan 58,3%
menjadi 91,7%. Hal ini dapat disimpulkan penggunaan Barilna dapat meningkatkan
pemahaman konsep bilangan bulat pada siswa kelas IV SD Negeri 4 Bucu.
Kata Kunci. Barilna, pemahaman konsep, bilangan bulat

1. Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu pelajaran dasar yang harus dikuasai siswa. Siswa mempelajari
matematika secara bertahap dari hal konkret ke hal abstrak. Siswa yang dapat menguasai
konsep matematika tidak akan kesulitan pada tahapan berikutnya. Pembelajaran matematika
diawali dengan penanaman konsep, pemahaman konsep, serta pembinaan keterampilan yang
merupakan penerapan konsep yang telah dipelajari. Penanaman konsep dapat menggunakan
benda nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai perantara siswa kepada materi yang akan
diajarkan. Sedangkan pemahaman konsep menggunakan benda konkrit untuk memudahkan
siswa mengingat konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Karso (2004:1.53) berpendapat
bahwa pemahaman konsep pada pembelajaran matematika menekankan agar siswa lebih
terampil menerapkan konsep yang telah dipelajari.
Keberhasilan guru dalam pembelajaran tentu dibuktikan dengan penguasaan konsep terhadap
suatu materi secara terampil oleh siswa yang didukung dengan keaktifan dan hasil belajar
siswa yang diperoleh secara maksimal. Untuk itu guru perlu menggunakan media pembelajaran
dalam melaksanaan proses tersebut. Sumantri (2007) pada tahapan operasional konkrit siswa
tidak menyukai soal-soal yang tersembunyi, mereka kesulitan mengerjakan tugas sekolah
yang menuntut mencari sesuatu apalagi mereka dituntut menemukan ide sendiri dalam
menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut media pembelajaran yang bersumber dari
lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan penulis sebagai guru kelas secara optimal.
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Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar akan lebih mudah bagi siswa
untuk menggunakannya secara mandiri. Setiawan (2008: 5.14) melalui pemanfaatan media
pembelajaran yang terdapat di sekitar lingkungan mampu mengembangkan kemampuan
berimajinasi siswa, mengetahui kondisi lingkungan, berpikir kritis, kreatif, mandiri, peduli
terhadap orang lain serta lingkungannya.
Kondisi berbeda pada siswa di kelas IV SD Negeri 4 Bucu, pembelajaran bilangan bulat siswa
hanya mendengarkan penjelasan dari penulis. Siswa cenderung sebagai pendengar saja, kurang
aktif, tidak dapat menjawab soal dengan baik, kurang kreatif, dan hasil belajar rendah. Dari
12 siswa hanya 2 siswa atau 16,7% yang mendapat nilai diatas KKM 65. Hal ini merupakan
masalah yang harus segera diatasi oleh penulis sebagai guru kelas. Dengan berkolaborasi
bersama teman sejawat, penulis menggunakan batu kerikil berwarna untuk meningkatkan
pemahaman siswa tentang materi bilangan bulat melalui penelitian tindakan kelas.
Penelitian tindakan kelas ini diharapkan adanya perubahan sikap dan aktivitas pembelajaran
matematika di kelas IV sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan peningkatan
hasil belajar tentunya siswa telah memahami konsep bilangan bulat menggunakan batu kerikil
berwarna yang diakronimkan menjadi Barilna. Penggunaan barilna sebagai media pembelajaran
menjadi pilihan penulis selain mudah perolehannya juga mudah menggunakannya. Dengan
menggunakan barilna diharapkan pemahaman konsep bilangan bulat dapat tertanam dengan
baik, sehinggga hasil belajar siswa dapat optimal. Muhsetyo (2007) penggunaan media
pembelajaran diperlukan untuk menanamkan konsep, tetapi penggunaan media pembelajaran
untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat sangat terbatas sehingga diperlukan pengenalan
konsep secara abstrak.
Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan pemasalahan sebagai berikut. Bagaimanakah
penggunaan Barilna dapat meningkatkan pemahaman konsep bilangan bulat pada siswa kelas
IV SD Negeri 4 Bucu?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peningkatan
pemahaman konsep bilangan bulat pada siswa kelas IV SD Negeri 4 Bucu. Manfaat dari
penelitian ini bagi siswa dapat meningkatkan keterampilan, kreativitas, pemahaman konsep,
dan penguasaa konsep menggunakan barilna pada materi bilangan bulat, manfaat bagi guru
meningkatkan profesionalisme sebagai pelayan yang memberikan bimbingan kepada siswa,
manfaat bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

2. Metodologi Penelitian
Metode penelitian ini menerapkan rancangan penelitian model Kemmis dan Taggart (Arikunto,
2006) dilaksanakan selama dua siklus dan setiap siklusnya ada 4 tahapan yaitu: (1) perencanaan,
(2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan evaluasi, (4) refleksi. Sebagai subjek penelitian
adalah siswa kelas IV dengan jumlah 12 siswa, 7 laki-laki dan 5 perempuan. Objek penelitian
adalah pemahaman konsep pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.
Adapun metode dan instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Metode dan instrumen data
No.
1
2

Jenis Data
Pemahaman konsep bilangan
bulat
Aktivitas belajar siswa

Metode
Tes

Instrumen
Tes

Observasi

Lembar observasi

Pelaksanaan
Akhir pertemuan
pembelajaran
Pembelajaran
berlangsung
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Data pemahaman konsep siswa terhadap bilangan bulat diperoleh dengan memberikan tes di
akhir pembelajaran kemudian dianalisis secara nilai menentukan hasil ketuntasan belajar siswa.
Sedangkan data aktivitas belajar siswa diperoleh dengan mengisi lembar obersevasi kemudian
dianalisis secara deskriptif untuk menentukan tingkat aktivitas belajar siswa menggunakan
Barilna dengan kriteria sangat baik jika skor lebih dari 70, kriteria baik skor 70, kurang baik
skor kurang 70.
Adanya peningkatan pemahaman konsep sehingga penelitian tindakan kelas dihentikan
ditentukan dari indikator keberhasilan apabila ketuntasan belajar siswa minimal 80% dari
jumlah siswa diatas KKM 65 dan tingkat aktivitas belajar siswa rata-rata minimal 70 berkriteria
baik.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Sebelum Tindakan
Sebelum menggunakan media pembelajaran barilna hasil belajar siswa rendah yaitu ketuntasan
belajar hanya 2 siswa KKM 65, rerata nilai 67 dari 12 siswa. Pembelajaran yang konvensional
cenderung menyebabkan siswa merasa bosan, kurang aktif, dan menjenuhkan. Dengan
menggunakan barilna diharapkan pemahaman konsep meningkat sehingga hasil belajar juga
meningkat.

3.2 Siklus 1
Tahap perencanaan siklus 1 penulis bersama observer menentukan indikator materi bilangan
bulat yaitu pengerjaan bilangan bulat pada operasi penjumlahan. Kegiatan yang dilakukan
sebagai berikut. (1) menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, (2) menyiapkan lembar
kerja siswa, (3) menyiapkan lembar pengamatan, (4) menyiapkan tes akhir pembelajaran.
Hasil aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa siklus 1
No
1
2
3

Aspek
Siswa terampil menggunakan barilna
Siswa mampu mengabstrakan barilna
Siswa aktif dalam pembelajaran
Jumlah
Persentase (%)
Kriteria

Banyak Siswa
6
5
8
19
53
Kurang baik

Aktivitas siswa dalam menggunakan barilna dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 1. Aktivitas belajar siswa menggunakan barilna
Hasil pengamatan pada penggunaan barilna dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Hasil pengamatan pengunaan barilna siklus 1
No
1
2
3
4
5
6

Aktivitas
Terampil menggunaan barilna
Barilna sesuai dengan karakterisitik siswa
Barilna sesuai dengan tujuan pembelajaran
Barilna media pembelajaran mudah digunakaan
Penggunaan barilna memotivasi belajar siswa
Barilna mampu meningkatkan hasil belajar siswa
Rata-rata

Hasil
33,3
50,0
41,7
66,7
58,3
58,3
51,4

Gambar 2. Hasil pengerjaan siswa mengabstrakkan barilna pada penjumlahan
Penguasaan pemahaman konsep bilangan bulat pada operasi hitung penjumlahan dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Analisis hasil belajar siswa siklus 1
Keterangan
Banyak siswa mendapat nilai di atas KKM
Banyak siswa mendapat nilai di bawah KKM
Nilai terendah
Nilai tertinggi
Rata-rata
Persentase ketuntasan
KKM

Banyak Siswa
7
5
60
100
73,3
58,3
65
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Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata aktivitas belajar siswa 63
dengan kriteria kurang baik dan nilai rata – rata pada tindakan 1 73,3. Meskipun ada peningkatan
pada hasil belajar siswa sebesar 6,3. Tetapi belum memenuhi indikator keberhasilan penelitian
tindakan kelas, sehingga kelemahan-kelemahan pada tindakan 1 akan dilakukan perbaikan
tindakan pada siklus 2.

3.3 Siklus 2
Pada tahap perencanaan siklus 2 hampir sama dengan perencanan pada siklus 1. Perbedaan
pada pembelajaran di kelas tindakan 1 secara berpasangan, tindakan 2 pembelajaran pada
indikator pengurangan pada bilangan bulat secara individu. Perbedaaan ini sebagai temuan di
lapangan pada keterampilan siswa menggunakan barilna untuk pemahaman konsep bilangan
bulat. Diharapkan siswa dapat lebih terampil mengabstraksikan barilna pada materi bilangan
bulat, sehingga pemahaman konsep bilangan bulat dapat meningkat.
Hasil aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa siklus 2
No
1
2
3

Aspek
Siswa terampil menggunakan barilna
Siswa mampu mengabstrakan barilna
Siswa aktif dalam pembelajaran
Jumlah
Persentase (%)
Kriteria

Banyak Siswa
10
7
10
27
90
Sangat baik

Hasil pengamatan pada penggunaan barilna dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6. Hasil pengamatan pengunaan barilna siklus 2
No
1
2
3
4
5
6

Aktivitas
Terampil menggunaan barilna
Barilna sesuai dengan karakterisitik siswa
Barilna sesuai dengan tujuan pembelajaran
Barilna media pembelajaran mudah digunakaan
Penggunaan barilna memotivasi belajar siswa
Barilna mampu meningkatkan hasil belajar siswa
Rata-rata

Hasil
66,7
58,3
75,0
83,3
83,3
91,7
76,4

Gambar 3. Hasil pengerjaan siswa mengabstraktakan barilna pada pengurangan
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Penguasaan pemahaman konsep bilangan bulat pada operasi hitung pengurangan dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 7. Analisis hasil belajar siswa siklus 2
Keterangan
Banyak siswa mendapat nilai di atas KKM
Banyak siswa mendapat nilai di bawah KKM
Nilai terendah
Nilai tertinggi
Rata-rata
Persentase ketuntasan
KKM

Banyak Siswa
11
1
60
100
86,7
91,7
65

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan aktivitas belajar siswa meningkat 3,6 dengan kriteria
sangat baik, dan persentase ketuntasan belajar siswa 33,4. Hal ini menunjukkan ketercapaian
indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas yaitu apabila ketuntasan belajar siswa minimal
80% dari jumlah siswa diatas KKM 65 dan tingkat aktivitas belajar siswa rata-rata minimal 70
berkriteria baik. Dengan demikian tindakan perbaikan pembelajaran berhenti pada siklus 2.
Hal ini sesuai pendapat Sumantri (2007) pada tahapan operasional konkrit siswa tidak menyukai
soal-soal yang tersembunyi, mereka kesulitan mengerjakan tugas sekolah yang menuntut
mencari sesuatu apalagi mereka dituntut menemukan ide sendiri dalam menyelesaikan
masalah. Penggunaan barilna baik secara konkret maupun abstrak dapat menunjukkan jawaban
dari soal-soal yang dikerjakan siswa tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan
bilangan bulat.

4. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dari penelitian tindakan kelas adalah barilna dapat meningkatkan pemahaman
konsep bilangan bulat pada siswa kelas IV SD Negeri 4 Bucu. Sebagai saran sebaiknya siswa
menguasai penanaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan
barilna sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan.
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS
MALALUI MODEL PEMBELAJARAN POGIL
BERBANTUAN GEOGEBRA

Burhanudin
SMA Negeri 1 Batang
e-mail: burhanudynazhar@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan
berpikir kritis siswa kelas X SMAN 1 Batang. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian tindakan kelas dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian
adalah siswa kelas X MIPA C SMAN 1 Batang Tahun Pelajaran 2017/2018 sejumlah
34 anak. Penelitian dilaksanakan dalam beberapa siklus. Masing-masing siklus terdiri
dari tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pengumpulan data dilakukan
menggunakan teknik pengamatan dan tes. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data
tentang aktivitas belajar siswa sedangkan tes dilakukan untuk mengetahui keterampilan
berpikir kritis siswa. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini berupa lembar pengamatan serta tes.
Pada kondisi awal, proporsi siswa dengan tingkat aktivitas belajar siswa dalam kategori
tinggi atau sangat tinggi mencapai 82%. Setelah model pembelajaran diterapkan
maka proporsi tersebut menjadi 88% pada siklus I dan meningkat menjadi 92% pada
siklus II. Sementara itu, nilai rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa pada kondisi
awal sebesar 68 dengan proporsi siswa mencapai KKM sebesar 76%. Setelah model
pembelajaran ini diterapkan maka nilai rata-rata mencapai 73 dengan proporsi siswa
mencapai KKM mencapai 82%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran model POGIL berbantuan GeoGebra dapat meningkatkan aktivitas belajar
dan keterampilan berpikir kritis siswa.
Kata kunci: POGIL, GeoGebra, keterampilan berpikir ktitis

1. PENDAHULUAN
Perubahan dalam bidang sosial, teknologi, dan ekonomi dunia terjadi dengan begitu cepat dan
cenderung terus mengalami peningkatan. Sebagai konsekuensinya, pendidikan seharusnya
memberikan kesempatan kepada siswa untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
mereka perlukan untuk bertahan dan mencapai keberhasilan dalam menghadapi dinamika
tersebut. Para siswa perlu menjadi pembelajar yang cepat, pemikir kritis dan pemecah
masalah. Mereka memerlukan kemampuan literasi komputer dan keterampilan berkomunikasi,
kerjasama, menejemen, dan penilaian (termasuk kemampuan untuk menilai diri).
Dalam kaitannya dengan proses berpikir, berdasarkan Taksonomi Bloom yang sudah direvisi,
berpikir kritis sering dikaitkan dengan kategori evaluasi (evaluate), khususnya pada tipe
critiquing (Anderson and Krathwohl, 2001: 84). Menurut pandangan ini, berpikir kritis
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diartikan sebagai pengambilan pendapat, keputusan atau pertimbangan berdasarkan kriteria
atau standar. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penuh dengan kriteria.
Oleh karena itu dalam pelajaran matematika dapat digunakan untuk mengukur sekaligus untuk
mengembangkan keterampilan berpikir kritis.
Keterampilan berpikir kritis matematis siswa SMAN 1 Batang masih perlu ditingkatkan. Hal
ini dapat dilihat dari rata-rata nilai UN Tahun Pelajaran 2016/2017 yang hanya mencapai
57,41 dalam kategori cukup (C). Keterampilan berpikir kritis ini juga tercermin dari aktivitas
belajar siswa dalam proses kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kebanyakan siswa dapat
menyelesaian soal yang bentuknya sama atau sedikit pengembangan dengan langkah
penyelesain masih menggunakan prosedur baku. Akan tetapi ketika diberikan masalah baru,
yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan berdasarkani langkah-langkah baku, mereka
cenderung mengalami kesulitan. Sebagai pembanding, pada saat pembelajaran materi
sebelumnya yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, pada saat diberikan tes yang menuntut
keterampilan berpikir kritis diperoleh nilai rata-rata sebesar 68. Nilai ini masih di bawah KKM
yang ditetapkan yaitu sebesar 70.
Para ahli matematika meyakini bahwa agar konsep-konsep matematika dapat dipahami dengan
baik maka diperlukan aktifitas yang bersifat aktif dan konstruktif dalam membangun konsepkonsep. Pendekatan ini dikenal dengan istilah konstruktivis. Bettencourt (dalam Sukardjono,
2001: 28) menyatakan bahwa menurut paham konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan
memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan
siswa membangun sendiri pengetahuannya. Terdapat banyak metode pembelajaran yang
mendukung pendekatan ini, salah satunya adalah metode penemuan.
Pada saat ini telah dikembangkan berbagai model pembelajaran yang berbasis pada penemuan.
Salah satunya adalah model POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning). Dalam situs
http://www.pogil.org yang merupakan situs resmi terkait informasi mengenai model POGIL
disebutkan bahwa POGIL merupakan strategi yang berpusat pada siswa, siswa bekerja dalam
kelompok kecil dengan peran individu untuk memastikan bahwa semua siswa terlibat penuh dalam
proses pembelajaran. Kegiatan POGIL berfokus pada konsep inti dan mendorong pemahaman
yang mendalam mengenai materi pelajaran. POGIL mengembangkan keterampilan proses seperti
berpikir kritis, pemecahan masalah, membantu siswa menjadi pembelajar seumur hidup dan
mempersiapkan mereka untuk menjadi lebih kompetitif di pasar global.
Sementara itu, untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif diperlukan pendukung
berupa teknologi komputer yang dapat digunakan untuk menjalankan program pembelajaran
sehingga lebih menarik, interaktif, dan eksploratif. Salah satu program yang mendukung
proses pembelajaran adalah GeoGebra. GeoGebra adalah software matematika dinamis yang
menggabungkan geometri, aljabar dan kalkulus. Kita dapat melakukan konstruksi dengan
titik, vektor, ruas garis, garis, poligon dan irisan kerucut serta fungsi dan dapat mengubahubah nilainya. Di sisi lain, persamaan dan koordinat dapat dimasukkan secara langsung
(Hohenwarter, J dan Hohenwarter, M., 2012).

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Model Pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL)
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POGIL merupakan akronim dari Process Oriented Guided Inquiry Learning yang artinya adalah
Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berorientasi Proses. Sebagai suatu strategi pembelajaran,
POGIL memberikan metodologi dan struktur spesifik, sesuai dengan cara orang-orang belajar
dan yang mengarahkan terhadap hasil yang diinginkan.
POGIL merupakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa bekerja dalam
kelompok kecil dengan peran individu untuk memastikan bahwa semua siswa terlibat penuh
dalam proses pembelajaran. Kegiatan POGIL berfokus pada konsep inti dan mendorong
pemahaman yang mendalam mengenai materi pelajaran. POGIL mengembangkan keterampilan
proses seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi melalui kerjasama dan
refleksi, membantu siswa menjadi pembelajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka
untuk menjadi lebih kompetitif di pasar global (POGIL, 2011).
Menurut Hanson (2006), sebuah kegiatan pembelajaran POGIL menuntut keaktifan para siswa,
mendorong restrukturisasi informasi dan pengetahuan, dan membantu siswa mengembangkan
pemahaman dengan menggunakan siklus belajar yang terdiri dari tiga fase: eksplorasi,
penemuan konsep, dan aplikasi. Pada tahap eksplorasi, siswa diberikan sebuah model untuk
dicermati atau satu set tugas untuk diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada
tahap penemuan konsep, konsep tidak secara eksplisit disajikan dalam tahap eksplorasi.
Bimbingan yang efektif diperlukan untuk mengarahkan siswa menemukan konsep berdasarkan
pemahaman sebagai hasil kegiatan eksplorasi. Sementara itu, tahap aplikasi melibatkan
penggunaan pengetahuan baru dalam menyelesaikan soal-soal maupun dalam kegiatan
pemecahan masalah yang relevan.

2.2 Program GeoGebra
GeoGebra adalah software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar dan
kalkulus. Di satu sisi, GeoGebra adalah sistem geometri interaktif. Kita dapat melakukan
konstruksi dengan titik, vektor, ruas garis, garis, poligon dan irisan kerucut serta fungsi dan
dapat mengubah-ubah nilainya. Di sisi lain, persamaan dan koordinat dapat dimasukkan secara
langsung (Hohenwarter, J. dan Hohenwarter, M., 2012).
Menurut Hohenwarter et. al (2008), program GeoGebra sangat bermanfaat bagi guru maupun
siswa. Bagi guru, GeoGebra menawarkan kesempatan yang efektif untuk mengkreasi
lingkungan belajar secara interaktif yang memungkinkan siswa mengeksplorasi berbagai
konsep-konsep matematis. Menurut Lavicza & Kreis (dalam Hohenwarter, et. al, 2008),
sejumlah penelitian menunjukkan bahwa GeoGebra dapat mendorong proses penemuan
dan eksperimentasi siswa di kelas. Fitur-fitur visualisasinya dapat secara efektif membantu
siswa dalam mengajukan berbagai konjektur matematis.

2.3 Keterampilan Berpikir Kritis
Menurut Norris dan Ennis (dalam Murphy, 2004), berpikir kritis adalah suatu bentuk proses
berpikir yang masuk akal dan bersifat reflektif, difokuskan untuk menentukan apa yang
diyakini atau dilakukan. Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Cotton (dalam King,
et. al, 1997) bahwa keterampilan berpikir kritis adalah suatu proses bernalar yang bersifat
reflektif untuk mencapai suatu tujuan, seperti dalam mengevaluasi kebenaran suatu pernyataan
di mana informasi-informasi yang relevan tidak tersedia secara lengkap. Dengan demikian,
berpikir kritis tidak hanya sekedar mengingat, memahami, ataupun menerapkan suatu konsep
untuk mengerjakan masalah yang sudah dikenal. Hal ini diungkapkan oleh Pikket & Foster
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(dalam Rosnawati, 2012) bahwa berpikir kritis merupakan jenis bepikir tingkat tinggi (higher
order thinking), bukan sekedar mengingat dan menghafal konsep maupun prosedur mendapat
solusi tetapi lebih pada penggunaan dan manipulasi bahan-bahan yang dipelajari dalam
situasi baru.
Menurut Rosnawati (2012), jika dikaitkan dengan taksonomi Bloom, berpikir kritis merupakan
suatu proses kognitif yang meliputi analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengembangan soal untuk
mengukur keterampilan berpikir kritis memerlukan berbagai kriteria baik dari segi bentuk soal
maupun konten materinya. 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
analisis, sintesis dan evaluasi.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses
kognitif berupa menganalisis dan mengevaluasi informasi yang ada untuk dijadikan sebagai
dasar pengambilan keputusan yang didasarkan pada kriteria tertentu. Adapun indikator dari
keterampilan berpikir kritis meliputi: menganalisa, menyusun, mengevaluasi, dan memutuskan
berdasarkan kriteria.

3. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Adapun pendekatan yang
digunakan adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Batang yang terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro
Nomor 8 Batang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2017.

3.3 Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA C SMAN 1 Batang Tahun Pelajaran 2017/2018
sejumlah 34 anak.

3.4 Desain Penelitian
Penelitian direncanakan dilaksanakan dalam beberapa siklus. Masing-masing siklus terdiri
dari empat tahap, yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing),
dan refleksi (reflecting).

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengamatan dan tes. Pengamatan dilakukan
untuk mendapatkan data aktivitas belajar siswa sedangkan tes dilakukan untuk mengetahui
keterampilan berpikir kritis siswa.

3.6 Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa lembar pengamatan serta tes.
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Lembar pengamatan digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa sedangkan tes
digunakan untuk mendapatkan data keterampilan berpikir kritis siswa.

3.7 Teknik Analisis Data
Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk
membandingkan tingkat keaktifan serta kemampuan berpikir kritis matematis siswa dari satu
siklus dengan siklus lainnya dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata dari masingmasing siklus. Untuk menentukan keberhasilan dari penelitian digunakan kriteria proporsi
siswa yang telah aktif serta telah mencapai KKM minimal 80%. Sementara itu untuk
mengkategorikan aktivitas belajar serta keterampilan berpikir kritis siswa digunakan kriteria
yang diadopsi dari Kebijakan ujian Nasional BSNP pada Tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1 Kriteria Aktivitas Belajar Siswa
Rentang Skor Disposisi Matematis
85 < skor ≤ 100

Kategori
Sangat tinggi

70 < skor ≤ 85

Tinggi

55 < skor ≤ 70

Rendah

skor ≤ 55

Sangat rendah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Pelaksanaan dan Hasil Penelitian
Berikut merupakan deskripsi pelaksanaan dan hasil penelitian yang diperoleh dalam
pelaksanaan penelitian pada siklus I.

Perencanaan
Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan kegiatan berupa penyusunan RPP, LKS, Lembar
Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa, dan instrumen Tes Kemampuan Berpikir Kritis. Peneliti
juga menyusun jadwal kegiatan yang digunakan sebagai pijikan pelaksanaan penelitian.

Tindakan
Peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model POGIL berbantuan
GeoGebra sesuai materi dan perencanaan yang telah disusun. Pada pertemuan pertama,
kegiatan diawali dengan eksplorasi. Setiap kelompok menentukan nilai fungsi dari persamaan
y = x2 untuk batas-batas nilai x dari -2 sampai dengan 2 dengan melakukan perhitungan
matematika. Setelah itu, mereka mengisi bagian Input Bar program GeoGebra dengan fungsi
y = x2. Selanjutnya setiap kelompok memperhatikan tampilan tersebut untuk dijadikan sebagai
dasar mengisi lembar kerja yang telah disediakan.
Berdasarkan hasil eksplorasi, setiap kelompok diarahkan menemukan konsep serta prosedur
menentukan daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi kuadrat, mengidentifikasi bentuk
kurva serta menemukan cara menggambar grafiknya dengan menghubungkan titik-titik yang
dilaluinya. Untuk membantu menemukan konsep-konsep tersebut, setiap kelompok ditugaskan
melengkapi LKS dengan menjawab pertanyaan terstruktur yang telah disediakan. Selanjutnya,
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pada tahap aplikasi, setiap kelompok diminta mengerjakan beberapa soal menggunakan
konsep yang telah ditemukan

Pada pertemuan kedua siklus I, melalui tayangan menggunakan LCD, guru menampilkan
Pada pertemuan kedua siklus I, melalui tayangan menggunakan LCD, guru menampilkan grafik
grafik fungsi kuadrat dengan memberikan penekanan pada pengertian titik potong kurva
fungsi kuadrat dengan memberikan penekanan pada pengertian titik potong kurva terhadap
terhadap
sumbu
x dan
sumbu y, persamaan
sumbu
simetri
serta koordinat
titik
puncak
kurva.
sumbu
x dan
sumbu
y, persamaan
sumbu simetri
serta
koordinat
titik puncak
kurva.
Dengan
Dengan melengkapi
lembar
kerja,kelompok
setiap kelompok
diarahkan
untuk menemukan
melengkapi
lembar kerja,
setiap
diarahkan
untuk menemukan
prosedurprosedur
dalam
dalam
menentukan
koordinat
titik
potong
kurva
terhadap
sumbu
x
dan
sumbu
y, persamaan
menentukan koordinat titik potong kurva terhadap sumbu x dan sumbu y, persamaan
sumbu
sumbu serta
simetri
serta titik
koordinat
titik puncak
grafik.setiapselanjutnya,
setiap kelompok
simetri
koordinat
puncak grafik.
selanjutnya,
kelompok menyelesaikan
soalmenyelesaikan
soalsoal
menggunakan
konsep
yang
telah
ditemukan.
soal menggunakan konsep yang telah ditemukan.
Setelah
Setelah pembelajaran
pembelajaran pada
pada pertemuan
pertemuan kedua
kedua siklus
siklus II selesai,
selesai, selanjutnya
selanjutnya diadakan
diadakan tes
tes
kemampuan
kemampuan berpikir
berpikir kritis
kritis pada
pada pertemuan
pertemuan berikutnya.
berikutnya. Hasil
Hasil tes
tes tersebut
tersebut terangkum
terangkum pada
pada
Tabel
Tabel4.1
4.1berikut.
berikut.

Tabel
TesKemampuan
Kemampuan
Berpikir
Kritis
Siklus
Tabel4.1
4.1Nilai
NilaiRata-rata
Rata-rata Tes
Berpikir
Kritis
Siklus
1 1
Uraian

Nilai

Nilai rata-rata

72

Nilai tertinggi

100

Nilai terendah

58

Proporsi Pencapaian KKM

78%

3. Pengamatan

3. Pengamatan

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada pembelajaran siklus I tampak
Berdasarkan
hasil kegiatan
yang telah
pada pembelajaran
siklusMelalui
I tampakkegiatan
bahwa
bahwa sebagian
besar siswa
aktifdilaksanakan
didalam kegiatan
pembelajaran.
sebagian
besar
siswa aktif
kegiatan
pembelajaran.
Melalui kegiatan
kelompok,
kelompok,
mereka
aktifdidalam
melakukan
input
serta memperhatikan
tampilan
yang mereka
muncul
aktif
melakukanprogram
input serta
memperhatikan
tampilan
muncul
program
menggunakan
GeoGebra
yang sudah
telah yang
terinstal
padamenggunakan
laptop masing-masing
GeoGebra
yang
sudah
telah
terinstal
pada
laptop
masing-masing
kelompok.
Setiap
kelompok
kelompok. Setiap kelompok juga aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan
juga
aktif
dalam
menyelesaikan
tugas-tugas
dalam
LKS. Meskipun
demikian,
dalam
LKS.
Meskipun
demikian,
beberapa yang
siswadiberikan
(12%) masih
tampak
kurang aktif.
Setelah
beberapa
siswa
(12%)
masih
tampak
kurang
aktif.
Setelah
dilakukan
klarifikasi
ternyata
hal
dilakukan klarifikasi ternyata hal ini diakibatkan karena jumlah anggota dalam setiap
ini
diakibatkan
karena
jumlah
setiap kelompok
masih
terlalu
besar
(6 anak
tiap
kelompok
masih
terlalu
besaranggota
(6 anakdalam
tiap kelompok)
sehingga
rasio
jumlah
laptop
maupun
kelompok)
sehingga
rasio
jumlah
laptop
maupun
LKS
masih
terlalu
kecil
jika
dibandingkan
LKS masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah siswa.
dengan jumlah siswa.
Dari hasil pekerjaan kelompok pada tahap aplikasi tampak bahwa sebagian besar telah
Dari
hasilmenyelesaikan
pekerjaan kelompok
padadengan
tahap aplikasi
tampak bahwa
sebagian
besarMereka
telah mampu
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belum
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dapat
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satu
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itu berdasarkan
berdasarkandata
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hasil tes
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bahwa
berpikir kritis siswa tergolong tinggi. Soal-soal yang diberikan
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4. Refleksi
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembelajaran model POGIL berbantuan
GeoGebra memberikan kontribusi positif terhadap keaktifan belajar serta meningkatkan
keterampilan berpikir kritis siswa. Sebelum model ini diterapkan, rata-rata terdapat 6 anak
(18%) siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sementara itu setelah model
POGIL berbantuan GeoGebra diterapkan hanya 4 anak (12%) siswa saja yang tampak
kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini pun cenderung terjadi karena kelompok
yang dibentuk memiliki anggota dengan jumlah terlalu besar. Sementara itu, peningkatan
keterampilan berpikir kritis dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soalsoal yang terdapat dalam LKS maupun hasil yang diperoleh dari tes. Hasil tes menunjukkan
bahwa nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 72. Sementara itu pada tes materi sebelumnya
hanya diperoleh nilai rata-rata sebesar 68.
Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa maka pada siklus selanjutnya akan dilakukan
perubahan dalam hal jumlah siswa dalam setiap kelompok. Jika pada siklus I setiap kelompok
beranggotakan 6 anak maka pada siklus II akan dibatasi menjadi 4 anak. Selain itu, agar setiap
anggota dalam kelompok terlibat dalam tahap kegiatan pembelajaran maka pada siklus II
pembagian LKS diberikan dengan komposisi setiap 2 anak diberikan sebuah LKS.
Deskripsi pelaksanaan penelitian dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada
siklus II dapat diuraikan sebagai berikut.

r Perencanaan
Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan kegiatan berupa penyusunan RPP, LKS,
Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa, dan instrumen Tes Kemampuan Berpikir Kritis.

r Tindakan
Peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model POGIL berbantuan
GeoGebra sesuai dengan materi dan perencanaan yang telah disusun. Pada pertemuan pertama,
setiap kelompok menghitung nilai deskriminan dari masing-masing fungsi kuadrat yang sudah
diberikan pada LKS. Setiap kelompok menuliskan persamaan masing-masing fungsi kuadrat
tersebut pada bagian input bar satu demi satu menggunakan program GeoGebra. Selanjutnya
setiap kelompok menyalin grafik pada tampilan GeoGebra tersebut ke dalam LKS pada
kolom tepat di sebelah kanan hasil hitungan nilai deskriminan sebagaimana telah dilakukan
sebelumnya.
Berdasarkan hasil kegiatan eksplorasi, setiap kelompok diarahkan untuk menemukan konsep
jenis-jenis perpotongan grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai deskriminan. Untuk membantu
menemukan konsep-konsep tersebut, setiap kelompok ditugaskan untuk melengkapi LKS
dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Selanjutnya pada tahap
aplikasi, setiap kelompok diminta mengerjakan beberapa soal menggunakan konsep yang
telah ditemukan.
Pada pertemuan kedua, dengan menggunakan GeoGebra, setiap kelompok menuliskan
persamaan fungsi y = x2 beserta fungsi-fungsi pergeserannya searah sumbu x maupun y seperti
y = (x – 2)2, y = 2x2 dan y = 2(x + 1)2 – 2. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu siswa dalam
menemukan bentuk umum persamaan fungsi kuadrat jika diketahui koordinat titik puncak
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koordinat titik puncak serta satu titik lainnya. Setiap kelompok membandingkan grafik yang
diperoleh
dengan
grafik
yangkelompok
sudah tergambar
pada LKS
kemudian
menjawab
pertanyaan
serta
satu titik
lainnya.
Setiap
membandingkan
grafik
yang diperoleh
dengan
grafik
yangsudah
ada dalam
LKS. pada LKS kemudian menjawab pertanyaan yang ada dalam LKS.
yang
tergambar
Setiap kelompok
kelompok kembali
kembali melakukan
melakukan kegiatan
kegiatan serupa
serupa untuk
untuk mendapatkan
mendapatkan rumus
rumus umum
umum
Setiap
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persamaan fungsi
fungsi kuadrat
kuadrat jika
jika jika
jika diketahui
diketahui koordinat
koordinat titik
titik potongnya
potongnya terhadap
terhadap sumbu
sumbu x.x.
Selanjutnya,
setiap
kelompok
diarahkan
untuk
menemukan
konsep
berupa
rumus
Selanjutnya, setiap kelompok diarahkan untuk menemukan konsep berupa rumus umum
umum
fungsi
jika diketahui
unsur-unsurnya.
PenyimpulanPenyimpulan
dilakukan dengan
memperhatikan
fungsikuadrat
kuadrat
jika diketahui
unsur-unsurnya.
dilakukan
dengan
pola
yang sudah pola
didapatkan
pada kegiatan
eksplorasi.
Kemudian,
setiap kelompok
memperhatikan
yang sudah
didapatkan
pada kegiatan
eksplorasi.
Kemudian,diminta
setiap
mengerjakan
beberapa
soal menggunakan
yang telah ditemukan.
kelompok diminta
mengerjakan
beberapa konsep
soal menggunakan
konsep yang telah ditemukan.
Setelah pembelajaran pada pertemuan kedua siklus II selesai, selanjutnya diadakan tes
Setelah pembelajaran pada pertemuan kedua siklus II selesai, selanjutnya diadakan tes
kemampuan berpikir kritis pada pertemuan berikutnya. Hasil tes tersebut terangkum pada
kemampuan berpikir kritis pada pertemuan berikutnya. Hasil tes tersebut terangkum pada
Tabel 4.2 berikut.
Tabel 4.2 berikut.
Tabel 4.2
NilaiRata-rata
Rata-rataTes
TesKemampuan
KemampuanBerpikir
BerpikirKritis
KritisSiklus
Siklus1 1
Tabel
4.2Nilai

Uraian

Nilai

Nilai rata-rata

73

Nilai tertinggi

100

Nilai terendah

61

Proporsi Pencapaian KKM

82%

r Pengamatan
3. Pengamatan

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada pembelajaran siklus II tampak
Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada pembelajaran siklus II tampak
bahwa sebagian besar siswa aktif didalam kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi,
bahwa sebagian
besarmenggunakan
siswa aktif didalam
pembelajaran.
Melaluijuga
kegiatan
mereka
aktif bekerja
fasilitaskegiatan
GeoGebra.
Setiap kelompok
aktif diskusi,
dalam
mereka aktif bekerja
menggunakan
fasilitas
GeoGebra.
Setiap kelompok
aktiftampak
dalam
menyelesaikan
tugas-tugas
yang diberikan
dalam
LKS. Meskipun
demikian,juga
masih
tugas-tugas
diberikan
Meskipun
demikian,
masihdiperoleh
tampak 3
3menyelesaikan
siswa (8%) masih
tampakyang
kurang
aktif. dalam
SetelahLKS.
dilakukan
klarifikasi
ternyata
siswa
(8%)
masih
tampak
kurang
aktif.
Setelah
dilakukan
klarifikasi
ternyata
diperoleh
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kriteria tertentu. Setiap kelompok juga dapat menyelesaikan soal-soal yang menuntut
keterampilan berpikir kritis.
Sementara itu berdasarkan data hasil tes sebagaimana tampak pada Tabel 4.2 juga diketahui
bahwa keterampilan berpikir kritis siswa tergolong tinggi. Soal-soal yang diberikan disusun
berdasarkan indikator-indikator yang menuntut keterampilan berpikir kritis. Hal ini semakin
menguatkan hasil pengamatan akan tingginya keterampilan berpikir kritis siswa.

r

Refleksi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembelajaran model POGIL berbantuan
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GeoGebra memberikan kontribusi positif terhadap keaktifan belajar serta meningkatkan
keterampilan berpikir kritis siswa. Pada siklus I dijumpai 4 anak (12%) yang cenderung
kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sementara itu pada siklus II tinggal tersisa 3 anak
(8%) yang cenderung kurang aktif. Sementara itu dari hasil tes keterampilan berpikir kritis
diketahui bahwa nilai rata-rata mencapai 73 dengan proporsi siswa yang mencapai KKM
mencapai 82%. Demikian pula untuk tingkat aktivitas belajar siswa dengan kategori baik atau
sangat baik sudah mencapai 92%. Dengan demikian siklus penelitian tidak akan dilanjutkan
lagi karena baik kriteria keaktifan maupun keterampilan berpikir ktitis siswa sudah tercapai.

4.2 Pembahasan
Pembelajaran matematika menggunakan model POGIL berbantuan GeoGebra dilakukan
melalui tahap-tahap kegiatan eksplorasi, penemuan konsep dan aplikasi. Dalam pelaksanaannya,
kegiatan pembelajaran dengan model ini menggunakan bantuan media berupa program
GeoGebra yang dijalankan melalui laptop setiap kelompok. Program GeoGebra digunakan
pada tahap kegiatan eksplorasi. Melalui penggunaan program ini para siswa diminta
melakukan aktivitas untuk mendapatkan grafik dari suatu fungsi kuadrat, menggambar grafik
fungsi kuadrat dengan berbagai karakteristik, dan mengamati tampilan grafik dari berbagai
karakteristik sehingga memunculkan dugaan atau kesimpulan sementara pada diri siswa
terhadap suatu konsep yang dipelajari. Selain itu, untuk membantu proses penemuan konsep,
setiap kelompok juga diberikan LKS. Lembar kerja ini diberikan untuk membantu setiap
kelompok dalam merangkai hasil eksplorasi hingga ditemukannya konsep.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, terdapat rata-rata 6 siswa kelas X MIPA
C yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran Matematika. Setelah dilakukan model ini,
pada siklus I didapatkan bahwa tinggal 4 anak (12%) yang masih kurang aktif. Berdasarkan
wawancara terhadap beberapa siswa diketahui bahwa masih adanya siswa yang kurang aktif
tersebut terjadi karena anggota setiap kelompok masih terlalu besar sehingga tidak setiap siswa
memiliki kemudahan akses dalam mengerjakan tugas baik melalui GeoGebra maupun LKS.
Untuk memperbaiki proses dan hasil belajar pada siklus kedua peneliti melakukan modifikasi
tindakan berupa pengaturan jumlah anggota setiap kelompok serta pemberian LKS dilakukan
dengan cara setiap 2 siswa diberikan sebuah LKS. Dari hasil pengamatan diketahui sebanyak
31 siswa (92%) terlihat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan
adanya peningkatan proporsi jika dibandingkan dengan pencapaian pada siklus I yang hanya
mencapai 88%.
Meningkatnya keaktifan belajar siswa ini terjadi karena melalui GeoGebra dan LKS, setiap
siswa tertuntut untuk melakukan kegiatan baik secara mental melalui proses berpikir maupun
secara fisik melalui pengoperasian program GeoGebra serta LKS. Hal ini berbeda ketika
pembelajaran didominasi dengan kegiatan dengan siklus mendengarkan penjelasan dan contoh
serta latihan secara terus menerus yang dapat menyebabkan kejenuhan bagi siswa. Oleh
karena itu kehadiran program GeoGebra selain dapat membantu membangun konsep juga
berfungsi sebagai “alat” untuk memfasilitasi siswa melakukan aktifitas fisik. Hal ini sesuai
dengan pandangan Syah (2005: 181) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi
kejenuhan belajar adalah melalui kegiatan yang mendorong siswa untuk berbuat nyata.
Keberhasilan pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa tercermin dari hasil kegiatan
mengolah informasi untuk mendapatkan konsep, penyelesaian masalah yang terdapat dalam
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LKS, serta hasil tes yang dilakukan. Soal-soal aplikasi yang diberikan dalam LKS merupakan
masalah-masalah yang dikembangkan untuk mengukur kemampuan analisis serta evaluasi.
Pada soal analisis sebagian besar siswa dalam kelompok mampu memecah materi ke dalam
bagian-bagian penyusunnya dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut saling
berkaitan sebagai satu kesatuan. Demikian pula pada soal-soal yang menuntut kegiatan
evaluasi. Soal-soal yang diberikan memuat indikator yang menuntut siswa untuk memeriksa
serta mengambil kesimpulan dari pernyataan yang diberikan. Sebagian besar kelompok sudah
terindikasi membuat penilaian berdasarkan pada kriteria dan standar yang diperlukan.
Pada salah satu contoh kasus, para siswa dapat mengelompokkan unsur-unsur yang diketahui
ke dalam kelompok daerah asal, sumbu simetri, koordinat titik puncak serta hubungan yang
terdapat di dalamnya. Mereka dapat memahami bahwa sumbu simetri merupakan garis yang
melalui titik puncak. Oleh karena itu para siswa dapat memutuskan bahwa untuk menentukan
ordinat titik puncak tersebut dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai x pada
persamaan sumbu simetri ke dalam rumus fungsi kuadrat yang dimaksud. Sementara itu pada
kasus lainnya menunjukkan bahwa para siswa telah mampu menggunakan kriteria atau standar
dalam menentukan solusi. Pada saat diminta menentukan koordinat titik puncak maka mereka
menentukan rumus persamaannya terlebih dahulu dari unsur-unsur yang diketahui. Rumus
persamaan inilah yang kemudian dijadikan sebagai kriteria untuk menentukan solusi sesuai
yang diminta.
Tingginya keterampilan berpikir kritis juga tampak dari hasil tes yang dilakukan siswa setelah
pembelajaran pada setiap siklus dilakukan. Soal-soal tes yang diberikan disusun berdasarkan
indikator analisis dan evaluasi. Penyusunan soal tersebut mengacu pada standar Taxonomy
Bloom yang sudah direvisi. Dari hasil tes diketahui bahwa nilai rata-rata siswa mencapai 72
pada siklus I dan 73 pada siklus II. Sementara itu untuk prosentase ketuntasan pada siklus I
mencapai 78% sedangkan pada siklus II mencapai 82%.
Efektivitas model pembelajaran POGIL ini sudah diduga sebelumnya karena dalam model
pembelajaran ini ditemukan beberapa kelebihan. Kegiatan POGIL fokus pada konsep inti dan
mendorong pemahaman yang mendalam mengenai materi pelajaran. POGIL mengembangkan
keterampilan proses seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi melalui kerjasama
dan refleksi, membantu siswa menjadi pembelajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka
untuk menjadi lebih kompetitif di pasar global (POGIL, 2011). Selain itu, menurut Hanson (2006),
sebuah kegiatan pembelajaran POGIL menuntut keaktifan para siswa, mendorong restrukturisasi
informasi dan pengetahuan, dan membantu siswa mengembangkan pemahaman.
Selain akibat dari pembelajaran dengan model POGIL, efektivitas dari pembelajaran ini juga
didukung oleh penggunaan program GeoGebra dalam kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan
eksplorasi menggunakan bantuan program ini, rasa ingin tahu siswa mulai tumbuh. Lebih dari
itu, dalam struktur kognitif siswa juga mulai terbentuk suatu konsep dari materi yang dipelajari
walaupun sifatnya masih dugaan dan belum dibuktikan. Menurut Lavicza (dalam Hohenwarter
et. al., 2008), sejumlah penelitian menunjukkan bahwa GeoGebra dapat mendorong proses
penemuan dan eksperimentasi siswa di kelas. Fitur-fitur visualisasinya dapat secara efektif
membantu siswa dalam mengajukan berbagai konjektur matematis.
Berdasarkan pencapaian tersebut, yakni: (1) proporsi siswa dengan tingkat aktivitas belajar
berada dalam kategori tinggi atau sangat tinggi mencapai 92% dan (2) proporsi siswa yang nilai
hasil tes kemampuan berpikir kritisnya telah mencapai KKM sebesar 82% maka disimpulkan
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bahwa pembelajaran dengan model POGIL berbantuan program GeoGebra dalam penelitian
ini dapat dikatakan telah berhasil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut.
r

Model pembelajaran POGIL berbantuan GeoGebra telah berhasil meningkatkan aktivitas
belajar siswa kelas X MIPA C SMAN 1 Batang. Pada awalnya proporsi siswa dengan
tingkat aktivitas belajar dengan kategori baik atau sangat baik mencapai 82%. Setelah
model pembelajaran ini diterapkan maka proporsi tersebut mencapai 92%. Proporsi
keaktivan belajar semakin meningkat pada saat penbentukan kelompok dilakukan dengan
jumlah siswa maksimal 4 anak setiap kelompok.

r

Model pembelajaran POGIL berbantuan GeoGebra telah berhasil meningkatkan
keterampilan berpikir kritis siswa kelas X MIPA C SMAN 1 Batang. Pada awalnya nilai
rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa kelas X MIPA C mencapai 68 dengan proporsi
siswa mencapai KKM sebesar 76%. Setelah model pembelajaran ini diterapkan maka nilai
rata-rata mencapai 73 dengan proporsi siswa mencapai KKM mencapai 82%.

r

Keberhasilan ini disebabkan karena dalam model tersebut mendorong siswa secara aktif
melakukan kegiatan eksplorasi. Melalui serangkaian pertanyaan terstruktur dan sistematis,
setiap kelompok diarahkan untuk menemukan konsep berdasarkan eksplorasi tersebut.
Selanjutnya, untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, setiap kelompok diminta
menyelesaikan beberapa masalah menggunakan konsep yang telah ditemukannya

5.2 Saran
Pada kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan menentukan jenis-jenis perpotongan grafik
fungsi kuadrat terhadap sumbu X serta menemukan rumus umum persamaan fungsi kuadrat
masih didasarkan pada penarikan kesimpulan yang didasarkan pola umum yang diperhatikan
melalui tampilan GeoGebra. Pada pembelajaran lainnya sebaiknya kegiatan tersebut dilanjutkan
dengan pembuktian secara formal terhadap konsep-konsep tersebut.
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PENERAPAN FINANCIAL LITERACY SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN
MASALAH DENGAN PEMBELAJARAN
BERBASIS RME DI KELAS VII
SMP NEGERI 22 MEDAN

CHOLIZA NASUTION
SMP Negeri 22 Medan, Jl. Pendidikan No. 36, Medan; cholizanasution@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
dengan penerapan Financial Literacy berbasis RME. Adapun subjek penelitian ini adalah
peserta didik di kelas VII SMP Negeri 22 Medan Tahun Pelajaran 2016/2017. Instrument
yang digunakan pada penelitian ini adalah tes kemampuan pemecahan masalah, lembar
observasi, wawancara dan angket. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah
bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah
sebesar 17,81% dengan perolehan rata- rata nilai pada siklus I adalah 64,69 dan pada
siklus II meningkat menjadi 82,50%. Sedangkan kadar aktivitas siswa mengalami
peningkatan sebesar 8,87 dengan kategori aktif. Adapun kemampuan guru dalam
mengelola pembelajaran dengan menerapkan financial literacy terdapat peningkatan
sebesar 0,5. Berdasarkan data hasil penelitian melalui angket dan wawancara respon
siswa terhadap pembelajaran dengan penerapan financial berbasis RME adalah sangat
positif.
Kata Kunci: Financial Literacy, Pemecahan Masalah, RME

1. Pendahuluan
a.

Latar Belakang

Kemampuan pemecahan masalah merupakan modal awal bagi peserta didik dalam
mengahadapi tantangan dunia kerja di abad 21 ini. pemecahan masalah adalah salah satu soft
skill yang dapat dilatih kemampuannya disekolah. Pemecahan masalah memiliki nilai karakter
melatih siswa mampu dengan bijak dan bertanggung jawab menyelesaikan suatu masalah,
juga mampu menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan kreatif. Untuk itu,
guru sebagai fasilitator tetap berupaya menemukan cara yang efektif untuk meningkatkan
kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah.
Selanjutnya, pemerintah dalam menerapkan konsep dasar Penguatan Pendidikan Karakter
sebagai upaya membangun sumber daya manusia yang terampil, berkualitas, berkarakter dan
memiliki moralitas, etika serta berbudi pekerti yang luhur. Salah satu karakter yang dibentuk
dalam PPK ini adalah literasi. Berbagai macam gerakan literasi digaungkan. Saat ini literasi
tidak lagi menjadi bagian terpisah dalam pelaksanaannya disekolah, namun pada tahun ini
literasi merupakan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Financial literacy
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merupakan salah satu tren isu menghadapi tantangan abad 21. Untuk itulah Programme
International for Student Assesment (PISA) pada tahun 2012 menambahkan financial literacy
sebagai topik PISA. Untuk mengoptimalkan penerapan financial literacy pada penelitian ini
digunakan pendekatan berbasis RME yang aktivitasnya pembelajarannya merupakan konteks
dalam kehidupan sehari-hari.

b. Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk: (1) meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah dengan penerapan Financial Literacy berbasis RME, (2) mengetahui aktivitas
siswa dalam memecahkan masalah dengan penerapan Financial Literacy berbasis RME, (3)
mengetahui kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan penerapan Financial
Literacy berbasis RME (4) mengetahui respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan
penerapan Financial Literacy berbasis RME.

2. Kajian Pustaka
a.

Financial Literacy

Financial literacy atau melek finansial sering terlihat hanya sebagai penerapan keterampilan
yang berhubungan dengan uang dan masalah keuangan. financial literacy adalah salah satu
bagian dari pendidikan finansial yang harus diperlakukan sebagai bagian yang tepat dari
pendidikan ekonomi. Proporsinya adalah melek finansial jika hanya dilihat sebagai pengetahuan
dan pemahaman yang memungkinkan siswa disekolah untuk menangani permasalahan yang
berhubungan dengan uang sehingga memampukan mereka dalam memanagemen dan secara
bertanggung jawab mengelola keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Financial Literacy
memiliki empat konten yaitu, uang dan transaksi, rugi dan untung, perencanaan dan pengelolaan
keuangan dan investasi (OECD,2012: 15).

b. Pemecahan Masalah
Definisi dalam kategori ini, menggunakan kata “skill” atau keterampilan atau memberikan
contoh keterampilan pemecahan masalah yang digunakan. Contohnya : problem solving
adalah pemilihan operasi yang digunakan untuk memecahkan masalah, problem solving
adalah penggunaan operasi matematik atau komputasi, problem solving adalah penggunaan
kata translasi masalah, kata solusi masalah, mengikuti arah, mengikuti prosedur, penalaran
logis, dan kemampuan komputasi. pemecahan masalah yang tergabung dalam lima langkah
utama berikut ini: (1) tahu bahwa ada masalah, kesadaran tentang adanya kesukaran, rasa
putus asa, keheranan atau keraguan; (2) mengenali/menyajikan masalah, klasifikasi, definisi,
dan pemberian tanda pada tujuan yang dicari; (3) menggunakan pengalaman yang lalu,
misalnya informasi yang relevan, penyelesaian soal yang lalu, atau gagasan untuk merumuskan
hipotesis; (4) menguji beberapa hipotesis, mengevaluasi kelemahan dan kelebihan hipotesis,
bila perlu permasalahan dapat dirumuskan kembali; (5) Memilih hipotesis terbaik dan menarik
kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

3. Metodologi Penelitian
a.

Tempat dan Waktu Penelitian
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Adapun penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 22 Medan pada bulan Maret-Mei 2017. Subyek
penelitian ini adalah peserta didik kelas VII Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 24
orang dan obyek penelitian ini adalah penerapan Financial Literacy berbasis RME. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Tindakan kelas (Classroom Action
Research) yang bertujuan mencermati proses kegiatan belajar sekelompok peserta didik
dengan memberikan sebuah treatmen yang sengaja dimunculkan (Arikunto 2014: 16).

b. Tahapan Penelitian
Dalam pelaksanaanya, penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus. Pada tiap siklusnya terdiri
dari 4 langkah, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi.
1) Perencanaan
2) Tindakan
3) Pengamatan
4) Refleksi
Desain penelitian yang digunakan adalah menggunakan model Kurt Lewin yang terdiri dari
empat komponen yaitu: (1) perencanaan (planning); (2) tindakan (acting); (3) pengamatan
(observing); dan (4) refleksi (reflecting). Diagram alur desain penelitian ditunjukkan pada
gambar berikut:

Diagram 1: Alur Penelitian Tindakan Kelas, Adaftasi Kurt Lewin.

c.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Intrumen Penelitian
1) Tes kemampuan pemecahan masalah
Dalam penelitian ini kemampuan pemecahan masalah merupakan sebagai data utama.
Adapun data mengenai kemampuan pemecahan masalah peserta didik diberikan
dalam bentuk uraian sebagai tes akhir (post test)
2) Lembar Observasi
Lembar observasi digunakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung sebagai
data penunjang. Aspek –aspek yang dikembangkan siswa pada setiap kelompok di
catat oleh observer dalam lembar observasi.
3) Wawancara
Dalam pelaksanaan wawancara dilakukan kepada 6 orang peserta didik yang terdiri
dari kelompok bawah, sedang dan atas.
4) Angket

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

77

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

78

Digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan financial literacy
berbasis RME, instrument yang digunakan berupa daftar pertanyaan.

Teknik analisis data
1) Analisis Tes Kemampuan Memecahkan Masalah
Analisis data tes kemampuan memecahkan masalah matematika secara deskriptif
bertujuan untuk mendeskripsikan adanya peningkatan kemampuan pemecahan
masalah dengan menerapkan financial literacy berbasis RME. Perhitungan persentase
data yang dianalisis pada tes kemampuan pemecahan masalah, dengan cara:
NP =

× 100%

NP : Nilai Persentase yang dicari
R : Skor yang diperoleh siswa
SM : Skor maksimal (ideal)
Dengan kategori:
Tabel 1. Skor tes kemampuan pemecahan masalah
Persentase
86%-100%
76%-85%
60%-75%
55%-59%
Kurang dari 54 %

Kategori
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Kurang Sekali

2) Analisis Data aktivitas siswa dalam pembelajaran
Data hasil pengamatan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran dianalisis
dengan menggunakan persentase. Persentase pengamatan aktivitas siswa yaitu
frekuensi rata-rata setiap aspek pengamatan dibagi dengan banyaknya frekuensi ratarata semua aspek pengamatan dikali 100% dengan batas toleransi 5%.
N=

s/(s Maks x) ×100

N: Nilai aktivitas siswa
S: Skor aktivitas siswa
S Maks: Skor Maksimum aktivitas siswa
Untuk kategori nilai pengelolaan pembelajaran adalah sebagai berikut:
N ≤ 50
: Kurang
50 < N ≤75
: Cukup
75 < N ≤ 90 : Baik
90 < N ≤ 100 : Sangat Baik
3) Analisis Data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran
Data hasil pengamatan kemampuan guru mengelola pembelajaran selama kegiatan
pembelajaran berlangsung dianalisis dengan menggunakan rata-rata skor selama
empat kali pertemuan oleh pengamat. Apabila hasil analisis data dari penelitian ini
tidak memenuhi dari salah satu kategori baik maka akan dijadikan bahan pertimbangan
untuk merevisi perangkat pembelajaran yang telah diujicobakan
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N=

×100

N: Nilai pengelolaan pembelajaran
S: Skor Pembelajaran
S Maks: Skor Maksimum Pembelajaran
Untuk kategori nilai pengelolaan pembelajaran adalah sebagai berikut:
N ≤ 50

: Kurang

50 < N ≤75

: Cukup

75 < N ≤ 90

: Baik

90 < N ≤ 100 : Sangat Baik
4) Analisis Data Respon Siswa Terhadap Kegiatan Pembelajaran
Untuk menentukan respon siswa terhadap komponen dan kegiatan pembelajaran dari
data hasil angket respon siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif dalam bentuk
persentase dan dikelompokkan untuk setiap indikator.
Dengan demikian maka untuk menentukan skor respon siswa untuk butir pernyataan
adalah :
RS = 2×nSS +nS-nTS-2×Nsts
RS = skor respon siswa
nSS = Jumlah yang memilih SS
nS = jumlah siswa yang memilih S
nTS = jumlah siswa yang memilih TS
nSTS = jumlah siswa yang memilih STS
sedangkan untuk menentukan nilai respon peserta didik untuk setiap butir pernyataan:
NRS=
NRS= Nilai respon siswa
RSMaks= skor respon siswa maksimum
RS Maksdiperoleh dari 2N, dan N= jumlah responden
Selanjutnya, nilai respon siswa juga dihitung dengan :
NRS=RS/2N
Berikutnya menentukan predikat nilai respon peserta didik pada tiap butir pernyataan
dengan predikat berikut:
-1 ≤ NRS ≤-0,5 : sangat negatif
-0,5 ≤ NRS ≤0 : negatif
0 ≤ NRS ≤ 0,5 : positif
0,5 ≤ NRS ≤ 1 : sangat positif
Dengan demikian, nilai respon siswa secara keseluruhan adalah respon seluruh
peserta didik terhadap penerapan financial literacy berbasis RME. Persentase nilai
respon peserta didik secara keseluruhan didapat dari rerata persentase respon siswa
pada per butir pernyataan.
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4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian:
a.

Terjadi peningkatan sebesar 17,81% terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta
didik dengan perolehan rata- rata nilai pada siklus I adalah 64,69 dan pada siklus II
meningkat menjadi 82,50%.

b.

Hasil pengolahan data aktivitas siswa, nilai pada siklus I adalah 72,24 (katergori cukup
aktif) dan untuk perolehan pada siklus II adalah 81,11 (kategori aktif). Berdasarkan
hasil pengamatan peneliti pada siklus I bahwa peserta didik sudah memiliki ketertarikan
untuk melakukan pemecahana masalah sampai pada tahap membaca dan memahami,
namun masih belum sepenuhnya terampil dalam penyelesaian masalah yang menerapkan
financial literacy. Sedangkan pada siklus II, peserta didik sudah mulai terbiasa dengan
penerapan financial literacy peserta didik lebih aktif berdiskusi dengan penyelesaian yang
lebih variatif untuk pemecahan masalah.

c.

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I dan siklus II terdapat
peningkatan sebesar 0,51. Pada siklus I adalah 82,61 dan pada siklus II adalah 83,12. Hal
ini menunjukkan bahwa penerapan Financial Literacy berbasis RME dapat meningkatkan
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran pemecahan masalah matematika. Selain
itu, dengan penggunaan Hypothetical Learning Trajectory dalam RPP membuat guru
lebih mampu mengantisipasi kesulitan yang dihadapi peserta didik sehingga pembelajaran
mejadi lebih efektif.

d. Berdasarkan data hasil penelitian melalui angket respon siswa dapat disimpulkan bahwa
respon peserta didik terhadap penerapan Financial Literacy berbasis RME sangat positif.
Analisis deskripsi respon peserta didik menyatakan senang terhadap komponen kegiatan
pembelajaran pada siklus I adalah 0,49 (kategori positif) dan siklus II adalah 0,54 (kategori
sangat positif)

5. Penutup
a.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Penerapan Financial Literacy
berbasis RME dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. (2) Aktivitas
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang dipenuhi dalam kegiatan pembelajaran
termasuk kategori baik. (3) Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I
dan siklus II sudah termasuk kategori baik. (4) Respon peserta didik pada siklus I dan siklus II
terhadap kegiatan pembelajaran melalui penerapan Financial Literacy berbasis RME termasuk
dalam kategori sangat positif.

b. Saran
Saran yang disampaikan dari hasil penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini disosialisasikan
dan selanjutnya dikembangkan oleh MGMP rumpun 17, sebagai upaya penguatan karakter
siswa dan inovasi karena penerapan Financial Literacy dapat meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah siswa.
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MODEL PEMBELAJARAN SILIH TANYA (PESITA)
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR
KRITIS DAN KREATIF

Chries Firda Yudhistira
SD Negeri Cilumber, Kab. Bandung Barat, chriesfirda@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan
kreatif matematis menggunakan model pembelajaran silih tanya (PESITA). Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang prosesnya dilakukan dalam dua siklus
dengan masing-masing siklus dilakukan sebanyak tiga pertemuan. Subyek penelitian
adalah 32 peserta didik kelas VI SD Negeri Cilumber Kecamatan Lembang, Kabupaten
Bandung Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, catatan lapangan
dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan peningkatan kemampuan berpikir kritis
matematis dari rata-rata siklus I sebesar 62,60% (kategori sedang) menjadi 86,48%
(kategosi sangat tinggi) pada siklus II, dan peningkatan berpikir kreatif dari rata siklus
I sebesar 68,53% (kategori sedang) menjadi 81,25 % (kategori tinggi) pada siklus II.
Peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif terjadi setelah penggunaan metode
PESITA dengan langkah (1) penjelasan dan enyajian masalah, (2) menyusun masalah dan
jawaban (3) membentuk kelompok, (4) bermain silih tanya, (5) saling mengoreksi dan
menilai, dan (6) mendiskusikan masalah yang sullit.
Kata Kunci. Pesita, berpikir kritis, berpikir kreatif

1. Pendahuluan
Dunia sudah memasuki abad ke-21, dimana globalisasi tidak dapat dihindari lagi. Untuk
menghadapi era globalisasi diperlukan kemampuan yang sesuai dengan perkembangan jaman.
Keterampilan abad 21 adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, berpikir
kritis dan berpikir kreatif serta berinovatif. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif dapat dilatih
melalui pembelajaran Matematika. Hal ini tercermin dari Permendikbud No. 22 tahun 2006
tentang standar isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyebutkan bahwa
matematika di sekolah dasar diberikan untuk membekali dengan kemampuan berpikir logis,
analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerjasama.
Kemampuan berpikir kritis dan kreatif seharusnya dilatih dengan berorientasi pada penerapan
pemecahan masalah. Namun di lapangan berbanding terbalik, pembelajaran matematika
hanya berfokus pada kognitif semata. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Noer (2009:522)
bahwa kemampuan berpikir kreatif saat ini masih kurang mendapatkan perhatian guru dalam
pembelajaran matematika. Sama halnya dengan kondisi di kelas VI SD Negeri Cilumber, Kec.
Lembang Kab. Bandung Barat, dimana pembelajaran materi operasi hitung campuran bilangan
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bulat hanya dilakukan secara drill atau latihan berulang menggunakan soal-soal operasi hitung.
Akibatnya peserta didik menjadi pasif, bosan dan belajar menjadi tidak bermakna.
Peserta didik yang belajar dengan menerima teori saja tidak mampu bertahan lama dalam benak
peserta didik karena tidak terkait dengan skema yang dimilikinya (Zaman, 2012). Penggunaan
metode konvensional (drill) akan berdampak pada aktivitas peserta didik yang kurang
mengembangkan kemampuan berpikirnya. Untuk itu, metode pembelajaran harus senantiasa
diperbaharui sesuai dengan perubahan jaman.Salah satu metode yang dapat melibatkan peran
serta peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yaitu metode
pembelajaran silih tanya (PESITA).
Metode pembelajaran silih tanya (PESITA) merupakan metode pembelajaran dimana terjadi
interaksi saling bertanya dan saling menjawab antar peserta didik melalui bantuan kartu
model. Metode ini kembangkan oleh Dr. Subanji, M.Si (2013) dengan dilandasi oleh teori:
konstruktivisme, problem posing, permainan, kooperatif, dan kompetitif.Menurut Subanji
(2013:150) pada metode PESITA peserta didik tidak hanya menerima apa yang diberikan guru
tetapi lebih banyak aktif mengonstruksi konsep pemecahan masalah matematika. Peserta didik
dibebaskan berkreasi dalam mengonstruksi masalah yang akan diajukan kepada temannya dan
sekaligus pula menyusun jawaban.
Subanji (2013:147) mengunggkapkan terdapat empat unsur pokok metode PESITA yakni: (1)
mendorong peserta didik untuk kreatif melalui proses problem posing (pengajuan masalah), (2)
mengkondisikan peserta didik untuk berkompetensi (bermain silih Tanya), (3) membiasakan
peserta didik untuk saling mengajari temanya yang mengalami kesulitan, dan (4)menciptakan
situasi pembelajaran sambil bermain, sehingga dalam proses belajar mengajar peserta
didik merasakan situasi yang menyenangkan. Pada kegiatan silih tanya, peserta didik harus
mampu merumuskan serta membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan
temannya secara kritis.
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah penggunaan
motode pembelajaran silih tanya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif
matematis peserta didik kelas VI SD Negeri Cilumber Kab. Bandung Barat?”. Sesuai rummusan
masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan
berpikir kritis dan kreatif matematis peserta didik menggunakan metode pembelajaran silih
tanya.

2. Kajian Pustaka
2.1 Metode Pembelajaran Silih Tanya
Metode pembelajaran silih Tanya (PESITA) merupakan metode pembelajaran permainan yang
dicerminkan dari kartu model. Kartu model memiliki empat sisi yang masing-masing sisi
terdiri dari kartu soal, kartu jawab, kunci jawab, catatan waktu dan rekap nilai. Kartu model
seperti gambar berikut.
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Gambar 1. Kartu model PESITA
Kartu soal (warna merah) berfungsi untuk meletakkan soal-soal yang telah dibuat oleh peserta
didik sendiri. Kunci jawab (warna kuning) berfungsi untuk meletakkan kunci jawaban yang
dibuat berdasar kartu soal. Lembar jawab (warna biru) merupakan tempat hasil pekerjaan
peserta didik lain dalam menyelesaikan soal.Kartu waktu (warna orange) berguna untuk
mencatat kesepakatan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan kartu soal. Rekap nilai
(warna hijau) merupakan catatan semua nilai yang diperoleh teman bermainnya dan digunakan
untuk menentukan siapa peserta didik yang memperoleh nilai tertinggi.
PESITA menerapkan unsur permainan tanya jawab, sehingga peserta didik dapat bermain
sambil belajar. Seperti yang diungkapkan Subanji (2013:148) pembelajaran yang tidak diikuti
oleh rasa menyenangkan bagi peserta didik, akan mengakibatkan perasaan terpaksa dalam
mengikuti pembelajaran. Oleh sebab itu belajar dengan suasana bermain merupakan hal
penting dalam proses pembelajaran. Pada permainan PESITA terdapat lima ragam bermain,
yakni: kompetensi biasa, kompetensi berjenjang, kompetensi kelompok jenis 1, kompetensi
kelompok jenis 2, dan kompetensi gugur bersemi. Pada penelitian ini menggunakan kompetensi
biasa, karena lebih sederhana dan praktis disbanding ragam lain.

2.2 Kemampuan Berpikir Kritis
Faicon (dalam Filsaime, 2008) menjabarkan bahwa karakteristik berpikir kritis yang terlibat
pada proses berpikir matematis adalah interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan dan
regulasi. Pada karakteristik penjelasan dan regulasi diri memiliki kesamaan dalam menjelaskan
kecakapan apa yang dipikirkan dan bagaimana mengambil kesimpulan, dan hal tersebut sudah
didapat pada karakteristik inferensi.Indikator kemampuan berpikir kritis yang digunakan
dalam penelitian diadaptasi dari (Faicon, 1994) sebagai berikut.
Tabel 1. Karakteristik kemampuan berpikir kritis
No.
1

Karakter berpikir kritis
Menginterpretasi

Indikator Kemampuan
Peserta didik memahami masalah yang ditunjukan dengan
menulis dan membuat jawaban yang akan ditanyakan
melalui soal dengan tepat
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2

Menganalisis

Peserta didik mengidentifikasi hubungan-hubungan antar
pertanyaan (soal), konsep, yang diberikan dalam soal
dengan membuat model matematika dengan penjelasan
tepat.

3

Mengevaluasi

Peserta didik menggunakan strategi yang tepat dalam
menyelesaikan soal, lengkap dan benar dalam melakukan
perhitungan

4

Menginferensi

Peserta didik membuat kesimpulan dengan tepat

Adaptasi Faicon (1994)

2.3 Kemampuan Berpikir Kreatif
Kemampuan berpikir kreatif merupakan kompetensi tertinggi yang semestinya dimiliki
oleh peserta didik. Menurut Munandar (2009) berpikir kreatif ialah memberikan macammacam kemungkinan jawaban berdasrkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada
keragaman jawaban dan kesesuaian. Peserta didik yang berpikir kreatif, tidak hanya mampu
menggunakan sesuatu, tetapi akan mampu menciptakan sesuatu. Berpikir kreatif tidak terlepas
dari kreatifitas (Subanji, 2013:147).
Kemampuan berrpikir kreatif (Munandar, 2009:43) yaitu meliputi kelancaran berpikir,
keluwesan berpikir, keaslian berpikir, dan berpikir terperinci (elaborasi dalam mengembangkan
gagasan). Adapun karakteristik berpikir kreatif matematif yang digunakan dalam penggunaan
PESITA sebagai berikut:
Tabel 2. Karakteristik kemampuan berpikir kreatif

1

Karakteristik berpikir
kreatif
Kelancaran (fluency)

2

Keluwesan (flexibility)

3

Keaslian (originality)

No.

Indikator
Kemampuan peserta didik menghasilkan masalah dan
jawaban pemecahan masalah secara lancar dan tepat
Kemampuan peserta didik menyajikan sejumlah cara
yang berbeda dalam menyusun dan menyelesaikan
masalah
Berkaitan dengan kemampuan peserta didik menghasilkan cara baru/unik dari pemikiran yang telah ada.

3. Metode
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang dikembangkan oleh
Kemmis dan Tagart, mengacu pada model spiral. Adapun alur penelitian (Hopskins, 2011)
meliputi: perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refelksi
(reflecting). Subjek penelitian adalah peseta didik kelas VI SD Negeri Cilumber, Kab. Bandung
Barat yang berjumlah 32 orang peserta didik.
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah observasi, tes dan catatan lapangan.
Observasi digunakan untuk mengamati aktivias pembelajaran dan kemampuan peserta didik
dalam mengembangkan soal-soal dalam katu model. Tes digunakan untuk mengetahui sejauh
mana hasil belajar peserta didik setalah pembelajaran silih Tanya. Sedangkan catatan lapangan
digunakan untuk mencatat hal-hal yang tidak tercover dalam lembar observasi.

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

87

Instrumen observasi dibuat berdasarkan karakteristik dan indikator kemampuan berpikir kritis
dan kreatif. Adapun indicator berpikir kritis dalam penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 3. Pedoman penskoran observasi kemampuan berpikir kritis
Karakteristik

Indikator

Skor

Menginterpretasi

Menulis yang diketahui dan ditanyakan dari soal dengan tepat dan
lengkap
Menulis yang diketahui dari soal dengan tepat tetapi kurang
lengkap
Menuliskan yang diketahui saja dengan tepat atau yang ditanyakan
saja dengan tepat
Menulis yang diketahui dan yang ditanyakan dengan tidak tepat
Tidak menulis yang diketahui dan ditanyakan

4
3
2
1
0

Menganalisis

Membuat model matematika dari soal yang diberikan dengan
tepat dan memberi penjelasan yang benar dan lengkap
Membuat model matematika dari soal yang diberikan dengan
tepat tetapi ada kesalahan dalam penjelasan
Membuat model matematika dari soal yang diberikan dengan
tepat tanpa memberi penjelasan
Membuat model matematika dari soal yang diberikan tidak tepat
Tidak membuat model matematika dari soal yang diberikan

4
3
2
1
0

Mengevaluasi

Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal,
lengkap dan benar dalam melakukan perhitungan/penjelasan
Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal,
lengkap tetapi melakukan kesalahan perhitungan/penjelasan
Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal,
tetapi tidak lengkap atau menggunakan strategi tidak tepat tetapi
lengkap menyelesaikan soal
Menggunakan strategi yang tidak tepat dan tidak lengkap dalam
menyelesaikan soal
Tidak menggunakan strategi dalam menyelesaikan soal

4
3
2
1
0

Menginferensi

Membuat kesimpulan dengan tepat, sesuai dengan konteks soal
dan lengkap
Membuat kesimpulan dengan tepat, sesuai dengan konteks soal
tetapi tidak lengkap
Membuat kesimpulan yang tidak tepat, meski disesuaikan dengan
konteks soal
Membuat kesimpulan yang tidak tepat, dan tidak sesuai dengan
konteks soal
Tidak membuat kesimpulan

4
3
2
1
0

Adaptasi dari modifiakasi Ismaimuza (2013)
Data yang diperoleh dari obesrvasi berpikir kritis dihitung dengan rumus presentase
keberhasilan sebagai berikut.

* Nilai maksimal = 16
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Untuk mengetahui tingkat kekreatifan peserta didik, perlu disusun indicator-indokator berdasrakan
karakteristik kemampuan berpikir kreatif. Indikator yang digunakan dalam penelitian mengacu
dan diadaptasi dari Setiawati (2014) dengan menggunakan kriteria kelancaran, keluwesan, dan
keaslian. Adapun kriteria kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut:
Tabel 4. Pedoman penskoran observasi kemampuan berpikir kreatif
No
1

Karakteristik
Indikator
Skor
K e l a n c a r a n Tidak memberikan jawaban atau memberikan jawaban yang 0
(Fluency)
salah
1
Memberikan satu jawaban yang belum selesai
2
Memberikan jawaban benar dan tepat

3

Memberikan dua jawaban dengan salah satu jawaban yang 4
kurang tepat
2

Memberikan dua jawaban atau lebih dengan benar
K e l u w e s a n Tidak memberikan jawaban atau memberikan jawaban 0
(flexibility)
dengan satu cara atau lebih tetapi salah
1
Memberikan jawaban dengan satu cara dan terdapat 2
kekeliruan dalam perhitungan sehingga hasilnya salah
3
Memberikan jawaban dengan satu cara dan benar
4
Memberikan jawaban lebih dari satu cara yang berbeda, satu
cara benar tetapi cara yang lain belum selesai
Memberikan jawaban lebih dari satu cara yang berbeda dan
benar

3

K e a s l i a n Tidak memberikan jawaban atau cara penyelesaian
0
(Originality)
Memberikan jawaban dengan cara yang sudah saring 1
digunakan
2
Memberikan jawaban dengan cara sendiri tetapi tidak dapat 3
dipahami
4
Memberikan jawaban dengan cara sendirim sudah terarah
tetapi ada kekeliruan dalam perhitungan

Memberikan jawaban dengan cara sendiri dan benar
Adaptasi dan modifikasi darisetiawati(2014)
Data yang diperoleh dari obesrvasi berpikir kreatif dihitung dengan rumus presentase
keberhasilan sebagai berikut:

*Nilai maksimal = 12
Hasil penskoran dari skor kemampuan berpikir kritis dan kreatif akan direkap dan kategorikan
dengan rentang kemampuan 0%-100%. Kategori disesuaikan dengan tingkat kemampuan
berpikir sebagai berikut.
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Tabel 5. Kategori kemampuan berpikir kritis dan kreatif
Rentang Nilai
81,26 < x ≤ 100
71,51 < x ≤ 81,25
62,51 < x ≤ 71,50
43,73 < x ≤ 62,50
0 < x ≤ 43,73
Adaptasi Setiawati (2014)

Kategori Kemampuan
Sangat tiggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

Indikator keberhasilan penelitian adalah jika kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta
didik mencapai kriteria tinggi dengan rentang nilai 71,51% < x ≤ 81,25%.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Hasil
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, dimana setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan.
Kondisi awal kelas sebelum melakukan penelitian, nilai rata-rata hasil belajar peserta didik
masih banyak di bawah KKM. Hasil ini berdasarkan studi dokumen yang menunjukkan hanya
13 dari 32 peserta didik yang tuntas belajar (40,62%). Setelah pelaksanaan tindakan diperoleh
data bahwa terjadi peningkatan signifikan secara umum sebagai berikut:
Tabel 6. Rekapitulasi kemampuan berpikir kritis dan kreatif tiap siklus
Indikator
Kemampuan
berpikir kritis

Siklus I
62,60%
(sedang)

Siklus II
86,48%
(Sangat Tinggi)

Kemampuan
Meningkat 23,88%

Kemampuan
berpikir kreatif

68,53%
(Sedang)

81,25%
(tinggi)

Meningkat 12,72%

Kemampuan berpikir kritis dinilai berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis yaitu
menginterprestasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menginferensi. Hasil tiap indikator
ditunjukan pada tabel berikut:
Tabel 7. Presentase kemampuan berpikir kritis
No
1
2
3
4

Indikator berpikir kritis
Menginterpretasi
Menganalisis
Mengevaluasi
Menginferensi

Siklus I
67,18%
64,06%
67,96%
51,56%

Siklus II
93,75%
89,06%
82,03%
80,46%

Kemampuan
Meningkat 26,57%
Meningkat 25%
Meningkat 14,07%
Meningkat 28,90%

Sedangkan kemampuan berpikir kreatif dinilai berdasarkan indicator beroikir kreatif yaitu,
kelancaran, keluwesan, dan orisinalitas. Hasil tiap indikator ditunjukan pada tabel berikut:
Tabel 8. Rekapitulasi kemampuan berpikir kreatif
No Indikator berpikir kreatif
1 Kelancaran

Siklus I
75,78%

Siklus II
85,15%

Kemampuan
Meningkat 9,37%
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2
3

Keluwesan
Orisinalitas

71,09%
58,59%

83,59%
75,00%

Meningkat 12,50%
Meningkat 16,41%

Pembahasan
Dari hasil penelitian diketahui bahwa terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis
sebesar 23,88% dan kemampuan berpikir kreatif sebesar 12,72% setelah penggunaan model
pembelajaran silih tanya yang disusun dengan 6 langkah yaitu: (1) menyajikan masalah,
(2) menyususn soal dan jawaban, (3) membentuk kelompok, (4) bermain silih Tanya, satu
orang mengajukan soal dan anggota lain menjawab, (5) mengoreksi dan menilai, dan (6)
mendiskusikan jawaban yang sulit.
Tahap pertama, menyajikan materi. Penyajian materi pada tahap ini berlandaskan
konstruktivism. Tahapan ini dilakukan saat apersepsi, guru bercerita tentang operasi hitung
pecahan yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Memberikan contoh soal dan meminta
peserta didik untuk menyelesaikannya.
Tahap kedua, menyususun soal dan jawaban. Peserta didik membuat soal dan jawaban secara
individu seperti yang dicontohkan guru. Proses pembelajaran diajarkan secara klasikal.
Peserta didik dibebaskan untuk menyusun masalah namun harus sesuai kaidah operasi hitung
campuran. Pada tahapan ini muncul kemampuan anak berkreasi membuat kategaori kesulitan
soal. Hal ini sesuai yang diungkapkan Subanji (2013:147) bahwa PESITA mendorong peserta
didik untuk berkreatif melalui proses pengajuan masalah (problem posing).
Tahap ketiga, membentuk kelompok. Tiap kelompok terdiri dari empat peserta didik, hal ini
disesuaikan dengan sisi kartu model agar setiap peserta didik menempati satu sisi dari kartu
model PESITA. Terdapat delapan kelompok, tiap kelompok berisikan empat orang dengan
berposisi pada kartu model, seperti gambar berikut:

Gambar 2. Pembagian kelompok PESITA
Tahap empat, bermain silih tanya. Tiap peserta didik melakukan tanya jawab menggunakan
soal yang telah disusun. Permainan silih tanya dimulai ketika semua anggota kelompok
sudah menyusun masalah. Tiap kelompok mengundi siapa siapa yang terlebih dahulu yang
mengajukan masalah. Peserta didik yang pertama mengajukan pertanyaan tidak dapat
mengajukan pertanyaan lagi sebelum satu putaran permainan.PESITA menciptakan situasi
pembelajaran sambil bermain, seperti yang dijelaskan Subanji (2013) bahwa dalam proses
belajar mengajar silih tanya, peserta didik merasakan situasi yang menyenangkan, dan asyik
belajar sambil bermain. Peserta didik harus mampu mengambil keputusan dalam menyelesikan
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pertanyaan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Santrock (2011) yangmenyatakan
bahwa berpikir kritis adalah sesuatu proses, tujuannya membuat keputusan masuk akal tentang
apa yang diyakini atau dilakukan.

Gambar 3. Peserta didik melakukan silih tanya
Tahap kelima saling mengoreksi dan menilai. Saling mengoreksi dilakukan setelah satu
putaran. Peserta didik mengoreksi jawaban rekan bermainnya dan memberikan nilai kepadanya.
Setelah selesai tahap kelima, langsung ke tahap enam, yakni saling mendiskusikan dan saling
mengajari. Pembuat soal wajib menjelaskan dan mengajari rekannya yang mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan soal.

Gambar 4. Aktivitas siswa saling mengoreksi, menilai dan mengajari
Tahapan mengoreksi, menilai, dan mengajari masalah yang sulit akan membentuk karakter
kooperatif yang dilandasi kenyataan bahwa sesama peserta didik saling membutuhkan.
Tahapan silih tanya mengharuskan peserta didik untuk kritis menjawab soal dan menciptakan
kondisi permainan sambil belajar.Selain itu mampu memunculkan kompetisi antar peserta
didik. Tahapan menyusun masalah berdampak peserta didik berpikir kreatif menyusun soal.

5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan bahwa dengan
menggunakan metode pembelajaran silih tanya kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta
didik kelas VI SD Negei Cilumber secara keseluruhan mengalami peningkatan. Metode
pembelajaran silih tanya dilakukan dengan dengan tahapan: penjelasan dan penyajian masalah,
menyusun soal dan jawaban, membentuk kelompok, bermain silih tanya, saling mengoreksi
serta menilai dan mendiskusikan jawaban yang sulit & saling mengajari.
Pada evaluasi akhir, kemampuan berpikir kritis berada pada kategori sangat tinggi, terutama
pada tahapan menginterpretasi dan menganalisismasalah (kartu soal) yang harus diselesaikan.
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Sedangkan pada kemampuan berpikir kreatif meningkat menjadi kategori tinggi,terutama
pada tahapan menyusun masalah, peserta didik berlomba berkreasi menyusun masalah(soal
dan jawaban) sebaik mungkin.
Selain meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, model PESITA mampu
menumbuhkan nuansa kompetitif. Dalam bermain silih taxnya, hampir setiap peserta didik
bersaing membuat soal dan jawaban untuk mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi pemenang.
Dampak lain menunjukan bahwa peserta didik enjoy dalam belajar.
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PENERAPAN MEDIA TIKAR BOMA UNTUK
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR
MATEMATIKA SISWA KELAS 1 SDI TERPADU PERSIS

Dadang Rahman Sidiq
SDI Terpadu Persis Kota Palu; dadangrahmansidiq@gmail.com
Abstrak. Penerapan media Tikar BOMA (Boling Matematika) ini bertujuan untuk
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas 1 SDI Terpadu Persis
dengan nilai KKM 67, sehingga bisa memperbaiki ketidakberhasilan dalam mengajarkan
konsep materi penjumlahan dan pengurangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian
ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Media Tikar BOMA merupakan media yang
sangat cocok diterapkan pada anak kelas satu, dalam pelaksanaannya media Tikar BOMA
ini menggunakan hamparan tematik dan alat Boling sebagai objek yang digunakan untuk
menghasilkan angka acak dalam memulai berhitung penjumlahan dan pengurangan.
Media Tikar BOMA digunakan untuk memenuhi kebutuhan naluri bermain seorang
anak, dimana dalam media ini anak dilatih untuk bisa bekerjasama, terampil, berani,
disiplin, fokus, teliti, ulet dan bertanggung jawab. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa
pembelajaran menggunakan media Tikar BOMA dapat meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa, karena dengan media tersebut siswa bisa memahami konsep materi
penjumlahan dan pengurangan dengan baik.
Kata kunci. Aktivitas, Hasil belajar, Media Tikar BOMA

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pembelajaran matematika di tingkat dasar perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius
agar pembelajaran matematika dijenjang berikutnya tidak mengalami masalah, sebab pondasi
pembelajaran matematika letaknya di tingkat sekolah dasar (SD). Bila pondasi belajar
matematika kuat maka mutunya juga akan baik, sehingga program pembelajaran ke depan
dapat memudahkan siswa dalam mempelajari metamatika pada tingkat pendidikan yang lebih
tinggi
Dalam pembelajaran matematika tidaklah mudah, karena banyak siswa yang mengalami
kesulitan dalam memahami konsep yang akan diajarkan. Oleh sebab itu sering kita mendengar
keluhan-keluhan dari siswa bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang cukup
sulit bagi mereka.
Menurut A.M Sardiman (2010), pendidikan adalah komunikasi edukatif, dalam arti bahwa
dalam proses belajar mengajar terjadi penyampaian pesan berupa informasi dari guru
sebagai komunikator dan siswa sebagai penerima pesan. Pada dasarnya komunikasi dalam
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pembelajaran dilakukan untuk menghasilkan suatu peningkatan yang terbentuk dalam diri
seorang anak sehingga memiliki perubahan dari yang sebelumnya.
Realitasnya, siswa kurang tertarik terhadap pengajaran matematika karena metode pembelajaran
yang biasa digunakan guru adalah ceramah, yang mungkin dianggap para guru sebagai
metode yang paling praktis, mudah, dan efisien dilaksanakan tanpa persiapan. Mengajar
yang hanya menggunakan metode ceramah saja mempersulit siswa memahami konsep dalam
pembelajaran matematika. Jadi siswa tidak menerima pelajaran yang disampaikan gurunya
sehingga kemampuan menghitungnya kurang dari yang diharapkan.
Media pembelajaran merupakan segala bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk
mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, benar dan tidak terjadinya verbalisme. Di
sekolah dasar guru mempunyai peranan penting dalam keseluruhan pendidikan, karena secara
langsung gurulah yang melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. “sebagai pelaksana
kegiatan pembelajaran, guru profesional harus mempunyai 4 kompetensi yaitu kompetensi
pedagogik, professional, sosial, dan kepribadian” (Mulyasa 2013:75).
Pentingnya mata pelajaran matematika diberikan kepada para peserta didik bertujuan untuk
membekali mereka dengan memberikan asahan berfikir logis, analisis, kritis, sistematis,
kreatif, dan kemampuan kerjasama. Kompetisi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki
kemampuan memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi sebagai bekal bertahan
hidup dikondisi yang selalu berubah.
Sebagaimana kita ketahui, bahwa pendidikan adalah komunikasi edukatif, dalam arti bahwa
dalam proses belajar mengajar terjadi penyampaian pesan berupa informasi dari guru
sebagai komunikator dan anak sebagai penerima informasi. Namun proses komunikasi yang
terjadi dalam proses belajar mengajar hanya dilakukan untuk menghasilkan suatu efek yaitu
meningkatkan pengetahuan anak terhadap pelajaran atau informasi yang diberikan guru.
Salah satu permasalahan yang terjadi di SDI Terpadu Persis adalah kurangnya pengetahuan
bagi guru, terutama terkait dengan strategi pembelajaran yang bisa menciptakan suasana
komunikatif dan gembira, sehingga seorang guru tidak hanya menggunakan strategi
konvensional yang mengakibatkan kejenuhan pada diri siswa.
Selain itu, permasalahan lain yang didapatkan adalah itu proses pembelajaran kurang
melibatkan keaktifan siswa, sehingga menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada diri siswa
yang mengakibatkan nilai yang diperoleh dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Dibutuhkan salah satu metode dan media yang bisa meningkatkan aktivitas belajarnya
sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam memahami konsep yang diberikan
guru dalam pembelajaran.

1.2 Rumusan Masalah
Dengan melihat uraian masalah diatas, perumusan masalah yang menjadi fokus perbaikan adalah
1) Apakah penggunaan metode bermain dengan media Tikar BOMA dapat meningkatkan
aktivitas belajar siswa kelas I SDI Terpadu Persis?
2) Apakah penggunaan metode bermain dengan media Tikar BOMA dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas 1 SDI Terpadu Persis pada materi penjumlahan dan pengurangan
melalui penerapan metode bermain dengan menggunakan Tikar BOMA?
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1.3 Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini,
yaitu :
1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui penerapan metode bermain dengan media
Tikar BOMA
2) Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan melalui
penerapan media Tikar BOMA

2. Kajian Pustaka
2.1 Aktivitas Belajar
Menurut Hudoyo H, (1979:107) “belajar merupakan suatu proses aktif dalam memperoleh
pengalaman atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku”. Sehingga
dapat disimpulkan belajar dalam arti luas adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang
dinyatakan dalam bentuk penguasaan dan penilaian atau menguasai sikap nilai pengetahuan
dan kecakapan dasar yang teradapat dalam berbagai aspek kehidupan.

2.2 Hasil Belajar
Menurut Slameto (2010:2) belajar adalah “suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan”. Sehingga dari
pendapat pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa Perubahan sebagai hasil dari proses belajar
dapat ditunjukkan dalam berbagi bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap
dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan yang berada pada individu yang belajar.
Dari proses belajar maka akan diperoleh hasil belajar.

2.3 Pembelajaran Matematika
Menurut Hudoyo (1998) dalam lintera kecil (2011) mengatakan bahwa “Matematika
berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan
bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman penalaran yang dapat membantu memperjelas
dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari”. Sehingga simbol-simbol itu
penting untuk memberikan keterangan untuk membentuk suatu konsep yang baru sehingga
dapat memudahkan anak dalam menerima materi ajar.

2.4 Media
Pengertian media mengarah pada sesuatu yang mengantar/meneruskan informasi (pesan) antara
sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan (Munadi Y, 2008). Sehingga dapat kita simpulkan
bahwa salah satu fungsi media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat
menentukan efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan pembelajaran, penggunaan media
pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Media pembelajaran
juga merupakan suatu alat bantu yang dapat mengarahkan suatu konsep yang di pahami peserta
didik kedalam sesuatu yang konkrit.

2.5 Tikar BOMA (Boling Matematika)
Tikar yang dimaksudkan disini adalah suatu hamparan/alas berukuran besar, yang telah
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di desain secara modern menggunakan panel yang telah dicetak yang dipergunakan untuk
alat permainan edukasi yang dirancang sesuai kebutuhan anak kelas 1 (satu). Boma adalah
singkatan dari Boling Matematika, media yang menggabungkan permainan tradisional berbau
modern dengan gambar-gambar yang disukai oleh anak dan dipadukan dengan warna yang
dapat menarik siswa dalam pembelajaran, sehingga dapat menarik minat belajar siswa yang
berpengaruh pada aktivitas dan hasil belajarnya.

3.

Metode Penelitian

3.1 Rancangan Penelitian
a.

Desain atau Model Penelitian
Desain pada penelitian tindakan kelas ini berdasarkan alur yang dikembangkan oleh
Kemmis dan Mc. Taggart dalam Dahlian (2012:132) dalam setiap siklus dilakukan
beberapa tahap, yaitu 1) Perencanaan Tindakan, 2) Pelaksanaan, 3) Observasi, dan 4)
Refleksi.

b.

Setting dan Subyek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IA SDI Terpadu Persis dengan subyek penelitian
seluruh siswa kelas IA SDI Terpadu Persis pada tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah
20 orang.

3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang diperoleh dari siswa/guru saat pembelajaran (data kualititatif), dan data yang
diperoleh pada saat post tes (data kuantitatif)

3.3 Teknik Analisis Data
a.

Analisis data Kualitatif
Analisis data dalam PTK ini dilakukan setelah adanya data secara keseluruhan yaitu
dengan cara mereduksi data yang diperoleh, kemudian penyajian data yang dilakukan
degan cara menyusunnya ke dalam tabel, dan melakukan simpulan (verifikasi data).
Tabel 1. Kriteria Penilaian hasil belajar siswa matematika kelas 1
Nilai
88 - 100
76 - 87
67 - 75
< 66

b.

Keterangan
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

Analisis data Kuantitatif
Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisa data kuantitatif yang diperoleh
dari tes hasil belajar siswa. Data tersebut kemudian diolah dan dinyatakan dalam bentuk
persentase yang dihitung dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh pihak
sekolah.
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3.4 Prosedur Penelitian
a.

Pra Tindakan
Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti memberikan tes awal (tes prasayarat) kepada
siswa dan juga wawancara dengan guru untuk mengetahui letak kelemahan siswa yang
sering dialami dalam menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.

b.

Pelaksanaan Tindakan
Kegiatan berlangsung dalam 2 siklus. Materi yang dibahas pada siklus 1 yaitu penjumlahan
bilangan bulat dengan menggunakan media Tikar BOMA. Setiap siklus terdiri dari : (1)
Perencanaan, (2) Pelaksanaan tindakan, (3) Observasi, dan (4) Refleksi.

3.5 Indikator Kinerja
a.

Indikator Kuantitatif
Indikator kuantitatif pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan berhasil, apabila hasil
belajar siswa kelas 1 SDI Terpadu Persis mencapai daya serap individu lebih atau sama
dengan 67(sesuai kriteria ketuntasan minimum mata pelajaran matematika di sekolah
tersebut), ketuntasan belajar klasikal mencapai lebih atau sama 75 %.

3.6 Indikator Kualitatif
Indikator kualitatif pembelajaran dalam penelitian ini, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu
observasi aktivitas siswa dan pengelolaan pembelajaran oleh guru, penelitian ini dikatakan
berhasil jika kedua aspek tersebut telah berada dalam kategori baik atau sangat baik.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian
a.

Hasil Pelaksanaan Pra tindakan
Sebagai langkah awal dari penelitian ini, sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti perlu
mengetahui pengetahuan awal siswa terhadap materi penjumlahan dan pengurangan, oleh
sebab itu peneliti melakukan tes awal sebagai rujukan untuk perbaikan pembelajaran
selanjutnya.
Melihat hasil yang dicapai dalam pratindakan begitu rendah, sehingga dari permasalahan
tersebut dengan adanya alat permainan media Tikar BOMA bisa meningkatkan Aktivitas
dan hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan.

b.

Hasil Pelaksanaan siklus I
1) Perencanaan
Dalam pelaksanaan perencanaan ini, dalam pembelajaran siklus I ini peneliti
memfokuskan pada penggunaan media Tikar BOMA. Dari rencana perbaikan
pembelajaran siklus 1 ini, ternyata secara umum hasil belajar yang dicapai siswa
masih belum mencapai kriteria ketuntasan.
2) Pelaksanaan
Tindakan dalam siklus I ini dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan dengan alokasi
waktu 2 x 35 menit untuk pertemuan tersebut dengan kegiatan belajar mengajar
(KBM) dan diakhiri dengan melakukan tes akhir tindakan.Kegiatan dalam siklus ini
dibagi dalam 3 tahap, yaitu kegiatan awal (pendahuluan), kegiatan inti, dan kegiatan
penutup.
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3) Refeksi
Pada pembelajaran di siklus 1 ini telah mengalami peningkatan, baik dilihat dari
aspek ativitasnya maupun hasilnya. Namun kekurangan pada siklus 1 ini anak masih
bekerja secara individu, mereka belum diajarkan pembelajaran secara berkelompok,
kegiatan berkelompok ini bisa mempererat hubungan komunikasi sehingga bisa
menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan.

c. Hasil Pelaksanaan siklus II
Pada proses perbaikan pembelajaran siklus II ini, ada beberapa hasil penelitian yang dapat
peneliti kemukakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan sampai dengan
refleksi.
1) Perencanaan
Rencana perbaikan pembelajaran, peneliti susun berdasarkan hasil perbaikan
pembelajaran siklus 1, pada siklus II ini rencana perbaikan pembelajaran peneliti
tekankan pada kemampuan siswa memanfaatkan media Tikar BOMA.
2) Pelaksanaan
Setelah perbaikan pembelajaran siklus 1 dilaksanakan, peneliti menganalisis hasil
belajar yang diperoleh. Prestasi belajar siswa dapat dilihat pada pra siklus, siklus I
dan II yang dipresentasikan dalam bentuk diagram batang seperti yang terlihat pada
grafik dibawah ini.
Tabel.2 Rekapitulasi hasil pengamatan presentase pada setiap siklusnya
No.

KATEGORI

1.
2.
3.
4.
Jumlah
Keterangan :
1.
2.
3.
4.

Pra Tindakan
Rata-rata %
1,67
8,33
5,33
26,67
5,33
26,67
7,67
38,33
20
100

Aspek yang diamati
Siklus 1
Rata-rata %
5,33
26,67
6,33
31,67
6,67
23,33
3,67
18,33
20
100

Siklus II
Rata-rata %
7,67
38,33
8,67
43,33
2,33
11,67
1,33
6,67
20
100

: Kategori sangat baik
: Kategori baik
: Kategori cukup
: Kategori kurang

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengamatan pada awal pra siklus sampai ke siklus II,
siswa yang suka/tertarik bermain media Tikar BOMA, siswa yang mampu melakukan
penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan media Tikar BOMA, dari
kategori kurang dan cukup telah terlihat adanya peningkatan menjadi baik dan sangat
baik secara garis besar penerapan media Tikar BOMA dapat meningkatkan Aktivitas
dan hasil belajar matematika kelas 1 SDI Terpadu Persis.
Setelah adanya media Tikar BOMA sebagai alat bantu dalam penerapan pembelajaran,
maka perubahan proses pembelajaran terkait dengan peningkatan aktivitas dan hasil
belajar matematika siswa kelas 1 tentang materi penjumlahan dan pengurangan dapat
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dilihat dalam bentuk diagram berikut :

Gambar 1. Perubahan Prosentase jumlah siswa tuntas dalam kegiatan Pra Tindakan, Siklus
1, dan siklus 2
Dari gambar grafik tersebut sudah sangat terlihat jelas bahwa penerapan media Tikar
BOMA dapat meningkatkan Aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas 1.
Grafik tersebut meningkat sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “media
dapat memperjelas penyajian pesan atau informasi sehingga dapat memperlancar dan
meningkatkan proses dan hasil belajar.” (Arsyad 2014:28)

3) Pengamatan
Setelah diadakan perbaikan pembelajaran siklus II, yaitu dengan menggunakan alat
peraga berupa media Tikar BOMA dengan di dukung pemanfaatan metode yang
variatif. Guru sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam
proses pembelajaran dan peran guru sudah tidak terlalu dominan, tampak interaksi
siswa dengan guru sudah berlangsung baik, saat pembelajaran berlangsung para
siswa terlihat tenang danaktif.
4) Refleksi
Setelah selesai dilaksanakan, proses perbaikan pembelajaran silus II, ada beberapa
keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru antara lain, guru sudah menggunakan
media dengan baik dan guru sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk
terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan peran guru sudah tidak terlalu dominan.

d. Pembahasan Hasil
Berdasarkan refleksi, penemuan dan pengolahan data tersebut diatas dapat dikatakan bahwa
faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan pembelajaran adalah kemampuan guru
dalam menyusun dan melaksanakan strategi pembelajaran yang tepat sehingga anak aktif
dan kreatif dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Untuk itu, dalam melaksanakan proses perbaikan pembelajaran, peneliti bekerjasama
dengan teman sejawat, konsultasi dengan pembimbing dan dengan mengkaji berbagai
sumber yang dapat peneliti pergunakan dalam mengambil tindakan perbaikan pembelajaran
untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.
1) Siklus 1
Pada tahapan siklus ini, peneliti memfokuskan pelaksanaan perbaikan pembelajaran
dengan menggunakan media Tikar BOMA, dalam penggunaannya media Tikar
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BOMA ini mampu meningkatkankan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pelajaran
matematika, terutama dalam materi penjumlahan dan pengurangan.
Pada awal pra tindakan sangat terlihat anak yang belum bisa melakukan penjumlahan
dan pengurangan secara tepat sebanyak 13 orang (8 orang berkategori kurang, dan
5 orang berkategori cukup). Kemudian ketidakmampuan siswa dalam melakukan
penjumlahan dan pengurangan diadakan perbaikan pada siklus 1 sehingga
kemampuannya meningkat, anak yang berkategori kurang sebanyak 4 orang, dan
yang berkategori cukup sebanyak 4 orang, sehingga total anak yang membutuhkan
bimbingan selanjutnya sebanyak 8 orang.
Penggunaan media Tikar BOMA dalam pembelajaran sangat membantu para siswa
dalam menanamkan sebuah konsep, dimana sebagaimana yang dikemukakan oleh
Piaget (1996:2) seorang anak yang berusia 7-12 tahun bisa mengembangkan konsep
benda-benda konkrit untuk dijadikan pembelajan sehingga bisa membentuk berfikir
logis yang memudahkan konsep ilmu pengetahuannya dengan mudah ia pahami.

2) Siklus II
Pada tahapan ini, tepatnya pada siklus II, peneliti lebih memfokuskan bagaimana
melakukan perbaikan dari hasil pra tindakan dan siklus I, sehingga pada awal mulanya,
pembelajan siklus 1 masih bersifat klasikal, pada siklus II ini diadakan perubahan
metode pembelajaran, dimana anak-anak diajarkan kerjasama dalam menjawab
soal, mereka dibagi menjadi 5 kelompok kecil, sehingga aktiftas kerjasama antar
kelompok tampak terlihat dan hasilnya cukup memuaskan.
Terjadinya perubahan siklus perbaikan dimana pada siklus 1 anak yang berkemapuan
kurang dan cukup sebanyak 8 orang, pada siklus II ini anak yang berkemampuan
cukup sebanyak 2 orang, dan berkemampuan kurang sebanyak 1 orang (total 3 orang).
Dalam siklus II ini sangat tampak perubahan yang sangat signifikan, guru berhasil
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, terkait materi penjumlahan dan
pengurangan pada siswa kelas 1 SDI Terpadu Persis.
Kemampuan guru dalam menentukan metode dan penggunaan media pembelajaran
sangat berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik dalam memahami sebuah
konsep, diperlukan sebuah strategi dimana kemampuan mengelola kelas dan bahan
ajar bisa merubah terhadap pemahaman siswa dalam menerima ilmu pengetahuan
dengan baik.

Gambar 2. Kegiatan melempar boling dalam mendapatkan angka acak pada materi
penjumlahan di atas hamparan media Tikar BOMA
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Gambar 3. Kegiatan gerakan melangkah dalam melakukan penjumlahan
pada media Tikar BOMA

5. Simpulan dan Saran
5.1 Simpulan
Media Tikar BOMA merupakan media pembelajaran yang dalam penggunaannya
menggabungkan permainan tradisional berbau modern, dengan bentuk hamparan gambar,
huruf dan angka. Hamparan dalam pembelajaran tersebut menggunakan kain panel yang telah
di desain modern dengan gambar-gambar sehingga dapat menarik minat dan Aktivitas siswa
dalam belajar. Dalam penerapannya dapat disimpulkan bahwa :
a.

Penerapan media Tikar BOMA dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 1 SDI
Terpadu Persis, aktivitas berkategori sangat baik pra tindakan sebesar 8,33%, dan disiklus
I telah mengalami peningkatan sebesar 26,67%, serta siklus II sebesar 38,33%

b.

Hasil belajar siswa yang dicapai dengan penerapan media Tikar BOMA dalam
pembelajaran matematika khususnya materi penjumlahan dan pengurangan mengalami
peningkatan pada setiap siklusnya, siswa sudah terlihat sangat antusias serta mulai mampu
melakukan penjumlahan dan pengurangan melalui penerapan media Tikar BOMA.

5.2 Saran
Hal-hal yang dapat disarankan peneliti terhadap pihak-pihak terkait
a.

Pihak sekolah
Agar kualitas pelaksanaan pembelajaran di SDI Terpadu Persis Palu menjadi lebih baik
maka perlu menambahkan fasilitas/sarana dan prasarana pembelajaran baik berupa
buku-buku paket, infokus, alat peraga, dan alat pendukung pembelajaran sesuai dengan
kebutuhan sekolah serta pengadaan listrik di kelas.

b.

Pihak guru
1) Dalam pembelajaran, sebaiknya seorang Guru mampu membuat media pembelajaran
yang bervariasi dan lebih kreatif
2) Guru harus lebih aktif melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran
3) Pihak siswa
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Siswa agar dapat berperan aktif dalam menciptakan kelas yang kondusif sehingga
dapat terciptanya iklim belajar yang nyaman dan harmonis.
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA BERBASIS MS. EXCEL DENGAN VBA
PADA MATERI MATRIKS

Darsono
SMK Negeri 2 Karanganyar, Jl. Yos Sudarso Bejen, Karanganyar; darsono3858@yahoo.com

Abstrak. Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis MS. EXCEL dengan
VBA pada Materi Matriks. Laporan Penelitian dan Pengembangan guru matematika SMK
Negeri 2 Karanganyar, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan mengembangkan media
pembelajaran matematika pada materi matriks untuk siswa SMK yang digunakan pada
laptop atau pc serta mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran
berbasis MS. Excel dengan VBA. Media dikembangkan dengan menggunakan software
MS. Excel dengan VBA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
pengembangan (Research and Development). Model pengembangan yang digunakan
adalah model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation,
and Evaluation). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil validitas menurut ahli media,
validitas menurut ahli materi dan respon siswa berturut-turut yaitu 89,77%, 88,33%, dan
76,58%, sedangkan untuk ketuntasan klasikal yaitu sebesar 88,89% siswa tuntas atau
mencapai KKM. Secara keseluruhan penilaian, media pembelajaran ini memiliki kriteria
layak. Sehingga media pembelajaran matematika berbasis MS. Excel dengan VBA ini
dapat dijadikan sebagai media penunjang proses belajar siswa, yang dapat digunakan
secara mandiri.
Kata Kunci. Media Pembelajaran Matematika, MS. Excel, VBA, Materi Matriks, Model
Pengembangan ADDIE

1. Pendahuluan
Pada tahun 2013 pemerintah telah menerapkan sebuah kurikulum baru yang merupakan
penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum baru tersebut adalah Kurikulum KTSP
2013, atau lebih dikenal dengan nama Kurikulum 2013. Pemberlakuan kurikulum baru ini
salah satunya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang cenderung maju pesat,
sehingga dengan kurikulum tersebut diharapkan siswa mampu mengikuti perkembangan
jaman, terutama pada bidang teknologi dan informasi.
Untuk mendukung agar kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan,
maka pemerintah juga telah menyusun dan mengedarkan buku siswa dan buku guru yang
dapat dipakai dalam proses belajar mengajar. Buku tersebut juga dapat diunduh dari website
bse, karena buku tersebut sudah dibuat dalam versi ebook. Namun sayangnya, buku tersebut
memiliki beberapa kekurangan, salah satunya yaitu soal latihan yang terdapat pada buku
tersebut terlalu sedikit.
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Di lain sisi, siswa juga dituntut menguasai teknologi dan informasi agar dapat mengikuti
pelajaran dengan baik. Hal ini dikarenakan siswa sering diminta mengumpulkan tugas pada
pelajaran tertentu dalam bentuk laporan, sehingga mereka harus menguasai program pengolah
kata dan pengolah angka dengan baik. Dengan demikian siswa sekarang cenderung memiliki
laptop yang sudah terinstal MS. Office untuk memudahkan mereka mengerjakan tugas. Program
pengolah angka yang termasuk dalam paket MS. Office adalah MS. Excel, yang memudahkan
siswa dalam mengolah data yang berupa angka. Dengan kondisi seperti ini, biasanya siswa
kelas XII sudah mahir menggunakan MS. Excel dalam mengolah data yang berupa angka.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan media pembelajaran baik media konvensional
ataupun media yang sudah memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini.
Salah satu media yang cukup terkenal yaitu memanfaatkan MS. Powerpoint yang biasa dipakai
untuk presentasi, dapat pula dipakai dalam pembelajaran di sekolah. Salah satu kelemahan MS.
Powerpoint dalam pembelajaran matematika yaitu tidak dibekali fungsi-fungsi ataupun rumusrumus seperti dalam MS. Excel. Hal ini sangat terlihat dalam pembelajaran matematika pada materi
matriks yang sangat membutuhkan tampilan baris dan kolom, yang sulit dilakukan dengan MS.
Powerpoint, sedangkan MS. Excel menampilkan lembar kerja dalam bentuk baris dan kolom yang
tentunya akan lebih menyerupai materi matriks.
Peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian dan pengembangan media pembelajaran
sebagai berikut: (1) bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis MS. Excel
dengan VBA yang valid, dan praktis, (2) bagaimana tingkat efektivitas media pembelajaran
berbasis MS. Excel dengan VBA.
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian dan pengembangan ini adalah: (1)
mengembangkan media pembelajaran berbasis MS. Excel dengan VBA pada materi matriks
yang valid, efektif, dan efisien. (2) mengetahui tanggapan siswa terhadap media pembelajaran
yang dihasilkan. (3) menghasilkan media pembelajaran yang masuk kategori karya inovasi
yang dapat diajukan dalam usulan PAK.

2. Landasan Teori
2.1 Media Pembelajaran Matematika
Kata media berasal Bahasa Latin, yakni “medius” yang secara harfiah berarti ‘tengah’,
’perantara’ atau ‘pengantar’. Kata ‘ tengah’ itu sendiri berarti berada di antara dua sisi, maka
disebut juga sebagai ‘perantara’ (wasilah) atau yang mengantarai kedua sisi tersebut (Yudhi
Munadi dalam Nurul Anggraeni).
Gagner dan Briggs (via Arsyad, 2011: 4) secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran
meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang
terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide, foto, gambar,
grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain media adalah komponen sumber belajar
atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat
merangsang siswa untuk belajar. Secara bahasa, media pembelajaran dapat diartikan sebagai
perantara atau pengantar, sedangkan secara terminologis, media pembelajaran dapat diartikan
sebagai seluruh perantara (dalam hal ini bahan atau alat) yang dapat dipakai untuk mencapai
tujuan pembelajaran.
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Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi
dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis microprosesor. Perbedaan antara media
yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer dengan yang dihasilkan dari dua teknologi
lainnya adalah karena informasi/materi disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk
cetakan atau visual. Pada dasarnya terknologi berbasis komputer menggunakan layar kaca
untuk menyajikan informasi kepada siswa. Berbagai jenis aplikasi teknologi berbasis komputer
dalam pembelajaran umumnya dikenal sebagai computer-assisted instruction (pembelajaran
dengan bantuan komputer).
Dari uraian tentang media pembelajaran dan matematika, dapat ditarik kesimpulan bahwa media
pembelajaran matematika adalah alat atau media yang membawa pesan-pesan dan informasi
pembelajaran matematika dari pemberi pesan kepada penerima pesan yang disampaikan
secara sistematik sehingga penerima pesan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai
tujuan pembelajaran.

2.2 MS. Excel dan VBA
Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja
spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan
pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan
grafik yang baik, dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan
Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam
komputer mikro hingga saat ini. Bahkan, saat ini program ini merupakan program spreadsheet
paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform PC berbasis Windows maupun
platform Macintosh berbasis Mac OS, semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun 1993. Aplikasi
ini merupakan bagian dari Microsoft Office System, dan versi terakhir adalah versi Microsoft
Office Excel 2013 yang diintegrasikan di dalam paket Microsoft Office System 2013.
Versi pertama Excel dirilis untuk Macintosh pada tahun 1985 dan versi Windows-nya menyusul
(dinomori versi 2.0) pada November 1987. Lotus ternyata terlambat turun ke pasar program
spreadsheet untuk Windows, dan pada tahun tersebut, Lotus 1-2-3 masih berbasis MS-DOS.
Pada tahun 1988, Excel pun mulai menggeser 1-2-3 dalam pangsa pasar program spreadsheet
dan menjadikan Microsoft sebagai salah satu perusahaan pengembang aplikasi perangkat
lunak untuk komputer pribadi yang andal. Prestasi ini mengukuhkan Microsoft sebagai
kompetitor yang sangat kuat bagi 1-2-3 dan bahkan mereka mengembangkannya lebih baik
lagi. Microsoft, dengan menggunakan keunggulannya, rata-rata merilis versi Excel baru setiap
dua tahun sekali, dan versi Excel untuk Windows terakhir adalah Microsoft Office Excel 2013,
sementara untuk Macintosh (Mac OS X), versi terakhirnya adalah Excel for Mac.
Tampilan MS. Excel yang terdiri dari susunan baris (row) dan kolom (column) sangat mirip
dengan tampilan matriks yang dipelajari di sekolah yakni dalam susunan baris dan kolom.
Dengan demikian untuk mempelajari operasi matriks dengan MS. Excel akan menjadi lebih
mudah karena sudah sangat mirip tampilannya.
Hal yang tidak kalah penting adalah MS. Excel dirancang untuk mengolah data serta
menyediakan berbagai formula yang sangat membantu dalam operasi matematika. Formula
bawaan MS. Excel sangat memudahkan kita dalam melakukan perhitungan atau operasi yang
meliputi operasi numerik yang sangat sesuai untuk materi matriks yang diajarkan kepada
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

105

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

106

Namun ada beberapa formula yang harus kita definisikan sendiri agar MS. Excel menjadi
lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengatasi hal ini maka kita membutuhkan
program lain yang dapat mendukung MS. Excel agar lebih interaktif. Salah satu program yang
penulis gunakan adalah VBA yang mendukung MS. Office.
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) adalah sebuah turunan bahasa pemrograman
Visual Basic yang dikembangkan oleh Microsoft dan dirilis pada tahun 1993, atau kombinasi
yang terintegrasi antara lingkungan pemrograman (Visual Basic Editor) dengan bahasa
pemrograman (Visual Basic) yang memudahkan user untuk mendesain dan membangun program
Visual Basic dalam aplikasi utama Microsoft Office, yang ditujukan untuk aplikasi-aplikasi
tertentu. VBA didesain untuk melakukan beberapa tugas, seperti halnya mengkustomisasi
sebuah aplikasi layaknya Microsoft Office atau Microsoft Visual Studio. Kegunaan VBA adalah
mengotomatisasi pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan
secara berulang-ulang dan pekerjaan yang kompleks. VBA berbeda dengan Microsoft Visual
Basic, Microsoft Visual Basic memberi banyak pemrograman dan fungsi tingkat lanjut hingga
Microsoft Visual Basic dapat dihasilkan program yang lebih kompleks untuk sistem operasi
Microsoft Windows maupun Office. Sedangkan VBA hanya dapat dibangun pada aplikasi
utama Microsoft Office mengendalikan fungsi aplikasi tersebut melakukan serangkaian objek
terprogram. Dalam MS. Excel terdapat dua macam fungsi yang bisa kita pergunakan di dalam
sebuah sheet. Fungsi pertama yaitu built in function yaitu fungsi yang telah disediakan oleh
MS. Excel. Fungsi yang kedua yaitu user defined function yang merupakan rumus atau fungsi
buatan sendiri oleh pengguna Excel.
Visual Basic for Application adalah program yang digunakan untuk membuat dan mengedit
kode macro dengan menggunakan bahasa VBA, sehingga pengguna dapat membuat file MS.
Excel lebih interaktif dan menarik.

2.3 Materi Matriks
Salah satu materi mata pelajaran matematika yang diajarkan di jenjang SMK yaitu materi
matriks, yang merupakan materi inti pelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari soal
Ujian Nasional matematika tingkat SMK, materi matriks selalu keluar dalam ujian tersebut
minimal 3 nomer soal dari 40 soal yang diujikan. Tentu ini menjadi sangat signifikan terhadap
keberhasilan siswa dalam Ujian Nasional jika siswa mampu menguasai materi matriks dengan
baik.
Dalam KI/KD mata pelajaran matematika SMK, materi matriks yang diajarkan meliputi
beberapa materi pokok yaitu konsep matriks, operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi
perkalian pada matriks, determinan dan invers matriks ordo 2×2, determinan matriks ordo
3×3, dan penerapan matriks pada sistem persamaan linear.

3. Metodologi Penelitian
3.1 Model dan Prosedur Pengembangan
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development). Penelitian
pengembangan ini menggunakan model pengembangan prosedural yaitu model yang bersifat
deskriptif yang menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk.
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Produk yang dihasilkan pada penelitian dan pengembangan ini berupa media pembelajaran
dalam bentuk perangkat lunak yang dikembangkan dengan program MS Excel dengan VBA.
Model penelitian pengembangan yang digunakan untuk melakukan prosedur pengembangan
adalah model pengembangan Lee & Owens yang menggunakan 5 fase dalam sebuah siklus,
yaitu ADDIE (Analysis, Design, Development or Production, Implementation or Delivery and
Evaluation). Langkah-langkah tersebut digambarkan dalam bentuk diagram satu siklus

digambarkan sebagai berikut:
Analysis

Evaluation

Implementation

Design

Development

Gambar 1: Proses Pengembangan Model ADDIE

3.2 Desain Uji Coba
Uji coba produk merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian pengembangan. Uji
coba produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat layak digunakan atau
tidak. Uji coba produk ini pun bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana produk yang dibuat
dapat mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran. Terdapat empat tahapan yang dilakukan
dalam pelaksanaan uji coba produk ini, yaitu: (1) Uji coba oleh ahli media atau validasi produk.
(2) Uji coba oleh praktisi lapangan, pada tahap ini produk diuji oleh para guru mata pelajaran
matematika yang bertindak sebagai ahli materi. (3) Uji coba terbatas, pada uji coba ini media
diberikan kepada 5 siswa yang berasal dari 2 kelas yang berbeda dan kriteria kemampuan yang
berbeda. Uji coba dilaksanakan di luar jam pelajaran. (4) Uji Coba Lapangan (Field Testing),
yaitu uji coba dengan melibatkan 30-100 siswa kelas XII SMK Negeri 2 Karanganyar.

3.3 Subyek dan Setting Penelitian
Dalam penelitian pengembangan ini yang menjadi subyek pelaku penelitian adalah peneliti
yang sekaligus bertindak sebagai pengembang media. Subyek uji ahli adalah guru bidang studi
matematika SMK Negeri 2 Karanganyar yang bertindak sebagai ahli materi, sedangkan guru
kejuruan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) SMK Negeri 2 Karanganyar bertindak sebagai ahli
media. Sedangkan subjek uji coba produk atau sasaran pengguna media adalah siswa kelas XII
SMK Negeri 2 Karanganyar.
Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dimulai pada bulan Mei sampai dengan
bulan Oktober pada tahun 2017 dan dilaksanakan di SMK Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

3.4 Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini yaitu wawancara dan angket.
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Instrumen yang digunakan pada siswa berupa wawancara. Instrumen Penilaian oleh Ahli
Media yaitu berupa angket dengan menggunakan skala pengukuran rating scale. Instrumen
Penilaian oleh Ahli Materi menggunakan angket. Angket ini untuk mengetahui kelayakan
media secara kandungan materi sudah sesuai dengan materi yang diajarkan kepada siswa SMK
yang dilakukan oleh guru matematika di SMK Negeri 2 Karanganyar. Instrumen respon oleh
siswa dipakai untuk mengetahui penilaian atau respon siswa terhadap media pembelajaran.
Instrumen yang digunakan adalah berupa angket yang diukur dengan menggunakan skala
pengukuran skala Likert, yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi para siswa
tentang media pembelajaran yang dikembangkan. Sedangkan untuk mengetahui efektifitas
media pembelajaran, maka dapat dilihat salah satunya melalui data hasil belajar, instrument
yang dipakai adalah tes hasil belajar. Hal ini akan dipakai untuk menggambarkan seberapa
tingkat keberhasilan media pembelajaran tersebut. Data diambil dengan mengadakan ulangan
atau tes tertulis tentang materi matriks bagi siswa kelas XII MB SMK Negeri 2 Karanganyar.

3.5 Teknik Analisis Data
Data yang telah diperoleh dari instrumen penelitian selanjutnya dianalisis agar diperoleh
kesimpulan yang mengarah pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. (1) Analisis
data instrumen studi lapangan, hasil studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan
siswa dipakai sebagai dasar untuk mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan
kebutuhan siswa. (2) Analisis data instrumen penilaian ahli media, untuk melihat tingkat
kelayakan media pembelajaran, digunakan skala pengukuran rating scale. Menurut Sugiyono
dalam Saghrillah menyatakan bahwa dengan rating scale data mentah yang diperoleh berupa
angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.
Tabel 1: Range Persentase dan Kriteria Kualitatif Program
Skor Persentase (%)
0 – 25

Interpretasi
Tidak baik

26 – 50
51 – 75
76 – 100

Kurang baik
Cukup baik
Baik

(3) Analisis data instrumen penilaian ahli materi terhadap media pembelajaran berbasis MS.
Excel dengan VBA menggunakan cara skala Likert. (4) Analisis data penilaian siswa terhadap
media pembelajaran yaitu menggunakan skala Likert. (5) Analisis hasil belajar, untuk
menentukan keberhasilan produk media pembelajaran berdasarkan ketuntasan hasil belajar
secara klasikal. Suatu media dinyatakan berhasil bila banyaknya siswa yang tuntas (mencapai
KKM) sesuai yang telah ditetapkan sekolah yaitu lebih dari 85% siswa.

4. HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.1 Deskripsi Hasil Pengembangan Media
Dalam pengembangan media pembelajaran menggunakan MS. Excel dengan VBA yang
dikembangkan dengan metode ADDIE, dapat dijabarkan sebagai berikut:
Analysis (Analisis). Pada tahap analisis ini peneliti melaksanakan dua kegiatan yakni studi
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lapangan dan studi pustaka untuk mengetahui kebutuhan siswa serta memperoleh data kesulitan
siswa dalam mempelajari materi terutama materi matriks yang diajarkan di tingkat SMK. Pada
wawancara diperoleh hasil bahwa rata-rata siswa sudah menguasai software MS. Excel, namun
belum dipakai untuk mendukung dalam pembelajaran, terutama untuk mempelajari materi
matriks. Selain itu siswa memerlukan sarana untuk berlatih mengerjakan soal-soal materi
matriks. Hal ini dikarenakan materi yang termuat dalam buku siswa kurang memadai untuk
latihan soal.
Design. Pada tahap desain ini peneliti menggunakan hasil studi lapangan dan studi pustaka
untuk membuat desain pembelajaran. Hal yang dilakukan dalam tahap design (perancangan)
adalah penyusunan naskah dan pembuatan skenario pembelajaran. Naskah yang dimaksud
adalah materi pembelajaran yang akan disajikan pada media. Skenario pembelajaran mencakup
kerangka dan alur atau gambaran aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa dalam media
pembelajaran yang dikembangkan. Dalam tahap ini, peneliti menyusun skenario pembelajaran
yang berisi judul, kompetensi dasar, dan menu utama yang berisi operasi penjumlahan matriks,
operasi pengurangan matriks, operasi perkalian matriks, determinan dan invers 2×2, serta
petunjuk penggunaan media pembelajaran.
Development. Tahap pengembangan media pembelajaran berbasis MS. Excel dengan VBA pada
materi matriks meliputi: (1) Penyiapan layout halaman utama yang akan sangat menentukan
penilaian user terhadap media pembelajaran, oleh karena itu harus dibuat semenarik mungkin
sehingga user akan merasa penasaran untuk menggali lebih jauh media tersebut. Tampilan
bawaan (default) MS. Excel yang berupa pengolah data memang kurang menarik, untuk itu
perlu diberi sentuhan agar lebih interaktif, yaitu memberi menu login. Untuk membuat menu
login harus disisipkan coding VBA. Ini berarti bila user ingin memakai media pembelajaran
harus memasukkan username dan password. Jika username atau password salah maka user
tidak dapat menggunakan media pembelajaran. (2) Materi matriks yang ditampilkan pada
media pembelajaran berbasis MS. Excel dengan VBA ini meliputi operasi penjumlahan
matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, dan determinan dan invers. Materi-materi
tersebut dibuat di masing-masing sheet, sehingga akan terdapat banyak sheet yang dibuat.
(3) Pengkodingan dengan VBA. Media pembelajaran yang dibuat dengan MS. Excel agar
terlihat lebih menarik dan lebih interaktif tentu harus ditambahi fitur lain. Salah satu fitur
yang disisipkan pada penelitian dan pengembangan media ini yaitu dengan VBA. Beberapa
coding VBA telah diuraikan yaitu pada menu login dan hidden sheet. Selain itu ada beberapa
coding yang dipakai pada media ini yakni adanya tombol (button) yang apabila ditekan akan
mengarahkan ke sheet yang diinginkan. Selain itu ada tombol reset, yang jika ditekan maka
beberapa sel yang dikehendaki akan berubah nilainya (pada media ini menjadi nilai selnya
menjadi nol). (4) Pengujian VBA. Tahap terakhir setelah semua tahap selesai adalah pengujian
coding VBA yang telah kita sisipkan pada sheet MS. Ecxel sudah dapat berjalan sebagaimana
mestinya atau belum. Jika sudah dapat berjalan, maka kita siap mengujicobakan pada peserta
didik atau siswa. Namun jika macro yang telah disisipkan belum berjalan sesuai harapan,
maka harus dilakukan perbaikan pada coding-nya.
Implementation (Implementasi). Implementasi media pembelajaran dilakukan terhadap
siswa kelas XII SMK N 2 Karanganyar. Proses ujicoba terbatas dilakukan pada siswa dalam
skala kecil yaitu 5 orang. Uji coba diawali dengan penjelasan tata cara penggunaan media
pembelajaran ini kepada siswa. Siswa diarahkan untuk mempelajari materi pada KD 1. Setelah
semua selesai dipelajari, siswa diarahkan untuk mengerjakan latihan soal dengan cara saling
bergantian membuat soal untuk temannya. Selanjutnya, siswa diberikan angket respon media
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pembelajaran untuk dapat memberi tanggapan tentang kualitas media pembelajaran.
Evaluation (Penilaian). Evaluasi adalah tahap terakhir dalam proses pengembangan media
pembelajaran, yaitu proses menganalisis data yang telah diperoleh dan melakukan revisi
pada media pembelajaran berdasarkan masukan dari ahli media serta ahli materi. Tahap
revisi ini dilakukan secara berkesinambungan, terutama pada saat penambahan sheet ataupun
saat memasukkan coding VBA pada sheet tersebut. Penilaian ini juga dilakukan saat peneliti
memperoleh masukan dari ahli media. Tahap akhir yaitu media pembelajaran berhasil
diproduksi, serta siap diterapkan pada siswa SMK N 2 Karanganyar.

4.2 Deskripsi dan Analisa Data Hasil Penelitian
Setelah dilakukan pengambilan data, maka tahap berikutnya yaitu analisis data. Pada penelitian
ini analisis data meliputi analisis kelayakan dan keberhasilan media pembelajaran. Berikut ini
adalah hasil analisis data yang diperoleh hasil:
Validasi media oleh ahli media dilakukan oleh 2 orang guru RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)
yang lebih mengusai dalam bidang pemrograman komputer dinyatakan dalam tabel berikut:
Tabel 2: Hasil Validasi Ahli Media
No. Validator
1
Ahli media 1
2
Ahli media 2
Rata-rata

Persentase (%)
90,90
86,63
89,77

Kriteria
Baik
Baik
Baik

Validasi media oleh ahli materi dilakukan oleh 3 orang guru matematika yang mengajar di
SMK Negeri 2 Karanganyar yang telah berpengalaman dalam mengajar matematika di jenjang
SMK, hasilnya sebagai berikut:
Tabel 3: Hasil Validasi Ahli Materi
No. Validator
1
Ahli materi 1
2
Ahli materi 2
3
Ahli materi 3
Rata-rata

Persentase (%)
80,00
96,67
88,33
88,33

Kriteria
Baik
Baik
Baik
Baik

Respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis MS. Excel dengan VBA ternyata baik. Hal
ini diperoleh dari pengguna media yaitu siswa kelas XII SMK Negeri 2 Karanganyar sejumlah
36 siswa, ternyata hasilnya respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis MS. Excel
dengan VBA yakni sebesar 76,59% yang termasuk kategori baik.
Untuk mengetahui apakah media pembelajaran berbasis MS. Excel dengan VBA layak
digunakan serta memberikan efek yang baik bagi siswa atau tidak, maka salah satu caranya
yaitu dengan mengambil data hasil ulangan materi siswa pada materi matriks. Dari sejumlah
36 siswa ternyata 32 siswa dinyatakan tuntas (nilainya lebih dari atau sama dengan 70),
sedangkan 4 siswa belum tuntas. Hal ini berarti bahwa secara klasikal 88,89% siswa telah
tuntas, dengan kata lain media pembelajaran yang dipakai termasuk kategori efektif.
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4.3 Kajian Produk Akhir
Media pembelajaran berbasis MS. Excel dengan VBA pada materi matriks yang dihasilkan
sebagai produk akhir dapat disajikan secara garis besar memuat halaman login, halaman atau
menu utama. Pada menu utama terdapat tombol untuk menuju halaman operasi penjumlahan
matriks, operasi pengurangan matriks, operasi perkalian matriks, serta halaman untuk
mempelajari determinan dan invers matriks. Selain itu juga terdapat tombol untuk menutup
aplikasi.

Gambar 2: Tampilan Halaman Login dan Menu Utama Media

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Penelitian dan pengembangan media pembelajaran berbasis MS. Excel dengan VBA pada
materi matriks dikembangkan dengan metode ADDIE (Analysis, Design, Development,
Implementation, Evaluation).
Berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh dengan instrumen penelitian diperoleh
hasil bahwa siswa sebagian besar sudah menguasai MS. Excel, namun terbatas pemakaiannya.
Selain itu siswa memerlukan media pembelajaran untuk memudahkan mereka menguasai
materi yang diajarkan. Berdasarkan validasi produk oleh ahli media yang merupakan 2 orang
guru RPL, hasil penilaian yang diperoleh adalah sebesar 89,77%, berarti media pembelajaran
termasuk kategori baik. Penilaian oleh ahli materi yang terdiri dari 3 guru matematika
memperoleh hasil penilaian sebesar 88,33%, berarti media pembelajaran termasuk kategori
baik. Berdasarkan hasil perhitungan respon siswa terhadap media pembelajaran, ternyata
diperoleh hasil 76,58% yang berarti media termasuk kategori baik.
Untuk menguji efektifitas media, maka dari 36 siswa sebagai subyek, sebanyak 32 siswa tuntas
dan 4 siswa remidi, sehingga tingkat ketuntasan klasikal pada siswa mencapai 88,89%. Hal
ini berarti media pembelajaran berbasis MS. Excel dengan VBA termasuk media yang efektif,
karena tingkat ketuntasan klasikal lebih 85%.

5.2 Saran
Saran-saran berdasarkan hasil penelitian pengembangan media pembelajaran matematika
berbasis MS. Excel dengan VBA pada materi matriks adalah perlu dikembangkan lagi
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media pembelajaran agar lebih menarik, sehingga siswa dapat berinteraksi lebih aktif dalam
pembelajaran, misalnya dengan penambahan audio ataupun penambahan narasi serta soal
evaluasi yang sesuai dengan materi. Penerapan media pembelajaran yang dihasilkan sebaiknya
tidak hanya diterapkan pada satu kelas saja, sehingga akan lebih bermanfaat bagi siswa. Perlu
kerja sama dengan pihak lain yang lebih kompeten dalam pengembangan media pembelajaran
agar lebih menarik dan lebih berbobot, seperti programmer dan designer yang berpengalaman
dalam bidangnya.

6. Ucapan Terimakasih
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Drs. Wahyu Widodo, M.T. selaku Kepala SMK
Negeri 2 Karanganyar yang telah memberikan arahan serta motivasi agar terus berkarya, juga
kepada Bapak Cahyono, S.Pd, M.Eng. selaku wakil kepala bagian kurikulum, kepada guruguru RPL, guru-guru matematika, serta siswa SMK N 2 Karanganyar.
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PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN HASIL BELAJAR
BANGUN RUANG DENGAN GEOGEBRA 3D DAN
WINGEOM SISWA KELAS XI-A SMKN 1 BULA

Darum Budiarto1),
SMK Negeri 1 Bula, Jln. Ampera, Seram Bagian Timur; darum_dr@yahoo.co.id

1)

Abstrak. Materi bangun ruang yang mencakup perhitungan luas permukaan dan volume
bagi siswa pada SMKN 1 Bula kelas XI cukup sulit dipahami karena kurangnya media
yang mendukung untuk menjelaskan materi bangun ruang tersebut. Ini berakibat pada
pencapaian hasil belajar siswa yang rendah dan kurang memuaskan. Penggunaan media
yang tepat diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep bangun
ruang sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam hal ini
penulis dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media Geogebra 3D dan Wingeom
untuk menjelaskan konsep bangun ruang. Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan dalam
2 siklus, yakni siklus I dan siklus II. Perangkat pembelajaran yang disiapkan adalah
RPP, Buku paket atau modul. Instrumen yang digunakan adalah tes evaluasi dan rubrik.
Setelah akhir kegiatan guru mengadakan tes evaluasi dan juga rubrik dari pelaksanaan
kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasilnya pada siklus I diperoleh rata-rata
hasil belajar siswa 69,66 dengan ketuntasan 63,64%. Jumlah ini meningkat pada siklus
II dengan memperoleh rata-rata 71,14 dengan ketuntasan 77,27%. Dari hasil penelitian
tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar materi bangun
ruang siswa kelas XI-A SMK Negeri 1 Bula dengan menggunakan media Geogebra 3
dan wingeom.
Kata Kunci— Pemahaman, Hasil Belajar, Bangun Ruang

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Di era digital seperti sekarang ini memberikan dampak yang positif diantaranya dalam bidang
pendidikan, model pembelajaran yang dulu bersifat konvensional telah berubah sedikit demi
sedikit menjadi model pembelajaran yang modern yang menggunakan media digital. Hal
ini tidak bisa dihindari lagi karena perkrmbangan teknologi yang sangat cepat mendorong
kemajuan disegala bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Dulu pembelajaran yang
hanya bersifat monoton yang mengandalkan media papan tulis dan alat peraga konvensional
kini telah berubah dengan memanfaatkan media presentasi yang modern.
Matematika yang menjadi momok menakutkan bagi sebagian siswa yang memang dianggap
pelajaran yang sulit karena banyaknya materi abstrak, kini berlahan menjadi pelajaran favorit
para siswa dikarenakan penggunaan model dan media pembelajaran yang sesuai.
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Materi bangun ruang yang mencakup perhitungan luas permukaan dan volume bagi siswa pada
SMKN 1 Bula kelas XI juga cukup sulit dipahami karena kurangnya media yang mendukung
untuk menjelaskan materi bangun ruang tersebut. Ini berakibat pada pencapaian hasil belajar
siswa yang rendah dan kurang memuaskan.
Dari permasalahan tersebut, maka diharapkan ada motode ataupun media yang tepat untuk
membantu menjelaskan pemahaman mengenai luas permukaan dan volume benda putar.
Disinilah penulis menggunakan media digital dengan memanfaatkan aplikasi geogebra 3
Dimensi yang terinstall pada perangkat Tab operation system Android sebagai media presentasi.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana meningkatkan pemahaman dan
hasil belajar bangun ruang siswa kelas XI-A SMKN 1 Bula dengan Geogebra 3 Dimensi dan
Wingeom?”

1.3 Hipotesis Tindakan
Hipotesis tindakannya adalah dengan menggunakan menggunakan media Geogebra 3D dan
Wingeom dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar bangun ruang siswa kelas XI-A
SMKN 1 Bula.

1.4 Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada pembelajaran matematika materi bangun ruang dengan
menggunakan Geogebra 3D dan Wingeom.

1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian tindakan kelas ini adalah :
a.

Manfaat bagi siswa
1) Meningkatkan motivasi belajar siswa;
2) Mengubah metode ataupun media pembelajaran yang konvensional dengan mengikuti
perkembangan teknologi;
3) Meningkatkan pemahaman tentang konsep bangun ruang dengan media digital;
4) Meningkatkan hasil prestasi belajar siswa.

b.

Manfaat bagi guru
1) Dapat mengetahui jenis dan langkah metode pembelajaran;
2) Dapat menggunakan media yang tepat dalam menyampaikan materi pembelajaran,
khususnya materi bangun ruang;
3) Dapat sebagai bahan pertimbangan dalam usaha untuk meningkatkan prestasi belajar
siswa.

c.

Manfaat bagi sekolah
Hasil dari penelitian ini membantu memperbaiki prestasi belajar Matematika di sekolah,
khususnya materi bangun ruang.

2. Kajian Pustaka
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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

2.1 Pemahaman
Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti, menguasai benar. Dalam kamus
umum bahasa Indonesia “pemahaman” berarti hal, hasil kerja dari memahami atau sesuatu
hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Suharsimi (Abidin) menyatakan bahwa
pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seorang mempertahankan, membedakan,
menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan,
memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Sadiman mengemukakan
bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan,
menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang
pernah diterimanya. Menurut W.J.S Poerwodarminto (Badriyah, 2011), pemahaman berasal
dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal. Sedangkan pemahaman
adalah proses, perbuatan, cara memahami sesuatu. Dan belajar adalah upaya memperoleh
pemahaman. Seseorang dikatakan mengerti benar terhadap suatu konsep jika dapat menjelaskan
kembali dan menarik kesimpulan terhadap konsep tersebut.
Dari pengertian Pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah mengerti
dengan benar atas suatu pengetahuan.

2.2 Hasil Belajar
Hasil belajar siswa menurut W. Winkel (dalam buku Psikologi Pengajaran 1989:82) adalah
keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang mewujudkan
dalam bentuk angka.
Menurut Zulaiha (2006:19), 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, penilian proyek, maupun penilian portofolio
Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar
yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan
dan pembentukan tingkah laku seseorang.

2.3 Geogebra 3D dan Wingeom
Geogebra adalah aplikasi matematika yang bisa didownload pada web www.geogebra.org
secara gratis. Dalam perkembangannya sekarang ini telah tersedia geogebra versi 3 Dimensi
yang sangat tepat untuk menunjang penyediaan media pembelajaran, khususnya materi-materi
yang membutuhkan kontruksi 3 Dimensi seperti halnya materi Bangun Ruang.
Wingeom juga merupakan suatu aplikasi yang khusus digunakan untuk menggambar atau
konstruksi bangun ruang dengan sangat terperinci.

2.4 Bangun Ruang
Bangun ruang merupakan materi kelas XI SMK semester 1 yang berdasar pada Kurikulum
KTSP. Materi ini memuat tentang bangun-bangun ruang serta sifat-sifatnya kemudian cara
menghitung luas permukaan bangun ruang serta menghitung volume bangun ruang. Dalam
hal ini peneliti menggunkan buku referensi dari Pujiati, Sigit dari PPPPTK Matematika
Yogyakarta.
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Beberapa bangun ruang yang menjadi sub bahasan diantaranya :
a.

Kubus;

b.

Prisma;

c.

Limas;

d. Kerucut;
e.

Tabung;

f.

Bola;

3. Metode Penelitian
3.1 Jenis dan Tahapan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), melaksanakan dua siklus yaitu
siklus I dan siklus II. Adapun tahapannya terdiri dari tiga tahapan yaitu diawali dengan kegiatan
perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan dan tahap evaluasi/refleksi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 1 Bula Jalan Ampera Kabupaten Seram Bagian Timur
Provinsi Maluku pada bulan Februari 2016 tahun pelajaran 2016/2017.

3.3 Subjek Penelitian
Subjek dari Penelitian ini adalah siswa kelas XI-A SMKN 1 Bula yang berjumlah 21 siswa.

3.4 Sumber Data dan Cara Pengambilan Data
Sumber data dari penelitian ini adalah siswa kelas XI-A SMKN 1 Bula yang berupa data
nilai atau hasil belajar dari siswa materi bangun ruang yang diambil dengan memberikan tes
evaluasi kepada siswa.
Selain itu peneliti juga meminta bantuan teman sejawat dalam pengambilan data observasi
terhadap guru dan siswa dalam pelaksanaan penelitian, serta menggunakan angket untuk
mengetahui tanggapan siswa dalam proses pembelajaran.

3.5 Teknik Analisis Data
Data yang berupa hasil tes siswa diambil dan dianalisis dengan teknik analisa data kualitatif,
sedangkan lembar observasi dipaparkan dalam presentase.

3.6 Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah siswa mendapatkan nilai lebih dari atau sama
dengan 67 dan ketuntasan kelas telah mencapai lebih dari atau sama dengan 75%.

4. Paparan Data
4.1 Paparan Data pada Siklus I
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Hasil observasi oleh teman sejawat pada siklus I sebagai berikut:
Tabel 1. Data Hasil Observasi Kegiatan Guru dalam Pembelajaran Siklus I
Tahap
Kegiatan Awal
Kegiatan Inti
Kegiatan Akhir
Jumlah
Persentase Keberhasilan
Rata-rata
Kriteria Keberhasilan

Banyaknya Kemunculan (Ya)
Observer 1
3
8
3

Observer 2
4
8
3

Observer 3
3
9
3

14
73,7%

15
78,9%

15
78,9%

Jumlah
10
25
9
44
231,5%
77,2%
Cukup

Tabel 2. Data Hasil Observasi Kegiatan Siswa dalam Pembelajaran Siklus I
Tahap
Kegiatan Awal
Kegiatan Inti
Kegiatan Akhir
Jumlah
Persentase Keberhasilan
Rata-rata
Kriteria Keberhasilan

Banyaknya Kemunculan (Ya)
Observer 1
2
6
3

Observer 2
3
6
3

Observer 3
2
7
3

11
73,3%

12
80%

12
80%

Jumlah
7
19
9
35
233,3%
77,8%
Cukup

Pada siklus I ini setelah semua kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan media
geogebra 3D dan Wingeom dari awal sampai akhir terlaksana, kemudian guru selaku peneliti
memberikan tes evaluasi kepada semua siswa. Hasilnya pada siklus I diperoleh rata-rata hasil
belajar siswa 69,66 dengan ketuntasan 63,64%.

4.2 Paparan Data pada Siklus II
Hasil observasi oleh teman sejawat pada siklus II sebagai berikut :
Tabel 3. Data Hasil Observasi Kegiatan Guru dalam Pembelajaran Siklus II
Tahap
Kegiatan Awal
Kegiatan Inti
Kegiatan Akhir
Jumlah
Persentase Keberhasilan
Rata-rata
Kriteria Keberhasilan

Banyaknya Kemunculan (Ya)
Observer 1 Observer 2
Observer 3
3
4
3
10
10
10
3
3
4
16
17
17
84,2%
89,5%
89,5%

Jumlah
10
30
10
50
263,2%
87,7%
Baik
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Tabel 4. Data Hasil Observasi Kegiatan Siswa dalam Pembelajaran Siklus II
Tahap
Kegiatan Awal
Kegiatan Inti
Kegiatan Akhir
Jumlah
Persentase Keberhasilan
Rata-rata
Kriteria Keberhasilan

Banyaknya Kemunculan (Ya)
Observer 1 Observer 2
Observer 3
3
3
3

Jumlah
9

7

8

8

23

3
13
86,6%

3
14
93,3%

3
14
93,3%

9
41
273,2%
91,2%
Sangat Baik

Pada siklus II ini pelaksanaannya hampir sama dengan siklus I, setelah proses pembelajaran
selesai pada sesi akhir guru memberikan tes evaluasi kepada siswa. Hasilnya pada siklus II
diperoleh rata-rata hasil belajar siswa 71,31 dengan ketuntasan 76,20%.
Tabel 5. Hasil Angket Siswa terhadap Penggunaan Media Geogebra 3D dan Wingeom dalam
Pembelajaran.
No Pertanyaan
1
2
3
4
5

Skor
1,67
1,67
1,86
1,95
1,81

Kriteria
Positif
Positif
Sangat Positif
Sangat Positif
Sangat Positif

5. Pembahasan
Dari tabel observasi terhadap guru dan siswa pada siklus I pada umumnya proses pembelajaran
dengan menggunakan media Geogebra 3D dan Wingeom dari tahap awal sampai akhir berjalan
lancar dengan kriteria Baik. Hal ini terus meningkat pada siklus II dengan kriteria Sangat Baik.
Dari hasil angket tanggapan siswa dapat diuraikan sebagai berikut :
a.

Siswa merasa senang dengan proses pembelajaran matematika.

b.

Siswa memahami materi yang telah disampaikan oleh guru.

c.

Siswa suka dengan penggunaan alat peraga/media Geogebra 3D dan wingeom.

d. Siswa menjadi termotivasi dan aktif dalam mengikuti pembelajaran.
e.

Siswa meyakini bahwa dengan proses pembelajaran yang menyenangkan akan dapat
memperoleh hasil belajar yang baik.

Dari tabel nilai siklus I diketahui bahwa nilai rata-rata siswa adalah 69,28 dengan presentase
ketuntasan 61,9%. Hasil itu terus mengalami peningkatan pada siklus II diperoleh nilai ratarata 71,31 dengan persentase ketuntasan 76,2%.

6. Kesimpulan dan Saran
6.1 Kesimpulan
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Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media
geogebra 3D dan wingeom dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa di kelas
XI-A SMKN 1 Bula, ini terlihat dengan adanya peningkatan hasil belajar diakhir kegiatan
pembelajaran yaitu pada siklus I rata-ratanya sebesar 69,28 dan mengalami peningkatan pada
siklus II menjadi 71,31. Sementara presentase ketuntasan pada siklus I sebesar 61,9% dan
pada siklus II meningkat menjadi 76,2%.

6.2 Saran
Apabila ada penelitian yang sejenis diharapkan para siswa telah memiliki aplikasi geogebra
maupun wingeom masing-masing sehingga akan sangat membantu dalam kelancaran proses
pembelajaran di kelas serta para siswa dapat belajar secara mandiri tentang cara menggunakan
aplikasi geogebra dan wingeom diluar jam pembelajaran.
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PENGEMBANGAN ALAT PERAGA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA XTAMETER PADA MATERI
TRIGONOMETRI DI KELAS XI SMA
Deboy Hendri
SMAN 1 Unggulan Muara Enim, Jl. Perwira no. 1 Muara Enim; deboyhendri@yahoo.com

Abstrak. Tujuan penelitian adalah menghasilkan alat peraga dalam pembelajaran
matematika kelas XI materi trigonometri yang valid, praktis, dan efektif serta
mengujicobakan alat peraga tersebut untuk melihat respon siswa dan keterlaksanaan
pembelajaran menggunakan alat peraga. Alat peraga yang dikembangkan diberi nama
xtameter. Adapun tahapan pengembangan alat peraga xtameter adalah tahap investigasi,
tahap desain, tahap realisasi/konstruksi, tahap tes, evaluasi, dan revisi, tahap implementasi.
Subjek ujicoba adalah siswa kelas XI SMAN 1 Unggulan Muara Enim. Hasil validasi
alat peraga dinyatakan valid menurut ahli dengan diperoleh rata-rata skor 4.25 yang
telah memenuhi validitas isi, kepraktisan dan kontruksi. Alat peraga yang dikembangkan
praktis berdasarkan hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan skor 4,67
kategori sangat baik. Alat peraga efektif setelah diujicobakan dengan hasil respon siswa
baik dan hasil belajar siswa dengan rata-rata 79,62 dalam kategori baik. Karakteristik
pembelajaran dengan menggunakan alat peraga xtameter adalah menggunakan pendekatan
saintifik, diawali dengan pengamatan masalah, proses penemuan atau penguatan konsep
terbimbing, konstruktif dan melatih kemampuan pemecahan masalah. Dengan demikian
alat peraga xtameter memenuhi kriteria valid, praktis, efektif.
Kata Kunci: Alat Peraga, Xtameter, Trigonometri

1. Pendahuluan
Obyek dalam pembelajaran matematika yang berupa fakta, konsep, prinsip dan skill/
keterampilan merupakan benda pikiran yang sifatnya abstrak dan tidak dapat diamati dengan
pancaindera. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam
matematika (Zulkardi, 2005). Sebagai guru matematika, diharapkan dapat menjembatani
siswa yang belum berpikir formal agar dapat mempelajari konsep yang abstrak, salah satunya
dengan menggunakan alat peraga. Penggunaan alat peraga bertujuan untuk memberikan
wujud riil terhadap bahan yang dibicarakan dalam materi pembelajaran. Alat peraga memiliki
faedah menambah kegiatan belajar siswa, menghemat waktu belajar, memberikan alasan yang
wajar untuk belajar karena membangkitkan minat perhatian dan aktivitas siswa. (Sudirman,
2001;191).
Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru dan observasi di lapangan, teryata ketersediaan
alat peraga matematika yang ada di sekolah sangat terbatas dan ada beberapa materi yang
tidak memiliki alat peraga, misalnya materi trigonometri. Dalam pembelajaran matematika
materi trigonometri, pembelajaran masih terpusat di guru, guru lebih banyak menggunakan
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metode pembelajaran ceramah, memberikan contoh latihan soal dan memberikan tugas
latihan soal serta siswa hanya disuruh menghafalkan rumus-rumus trigonometri. Hal ini
menyebabkan siswa cenderung lebih pasif dalam menerima pelajaran dan mengakibatkan
siswa mengalami kesulitan memahami konsep trigonometri serta kurangnya kemampuan siswa
dalam mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan siswa tersebut
berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Dari data hasil belajar trigonometri siswa di
kelas XI MIPA 2 SMAN 1 Unggulan Muara Enim tahun pelajaran 2015/2016 diperoleh hasil
belajar siswa pada ulangan harian materi persamaan trigonometri hanya mencapai rata-rata 68
dan jumlah peserta didik yang tuntas hanya 20 dari 29 peserta didik.
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk
mengembangkan alat peraga xtameter pada materi persamaan trigonometri. Alat peraga yang
akan dikembangkan diharapkan dapat membantu siswa memodelkan dan menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Setelah menggunakan alat peraga
tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Dengan adanya berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, maka rumusan
masalahnya yaitu bagaimana mengembangkan alat peraga xtameter yang valid, praktis dan
efektif?. Penelitian ini bertujuan menghasilkan alat peraga xtameter untuk pembelajaran
matematika materi trigonometri yang valid, praktis, dan efektif.

2. Kajian Teori
2.1 Teori Pembelajaran
Dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, ditulis bahwa
pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses tersebut memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan
yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan
keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta
berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia.
Kurikulum 2013 menegaskan bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan mengacu pada
pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik melibatkan peserta didik melakukan kegiatan belajar
mengamati kejadian, peristwa, situasi, pola, fenomena yang terkait dengan matematika, menanya
atau mempertanyakan mengapa atau bagaimana fenomena bisa terjadi; mengumpulkan atau
menggali informasi melalui mencoba, percobaan, mengkaji, mendiskusikan untuk mendalami
konsep yang terkait dengan fenomena tersebut; serta melakukan asosiasi atau menganalisis
secara kritis dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan, memanfaatkan
dan memilih prosedur/algoritma yang sesuai, menyusun penalaran dan generalisasi, dan
mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis.
2.2 Media dalam Proses Pembelajaran
Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan guna mencapai suatu tujuan pembelajaran
didefinisikan sebagai media pembelajaran (Smaldino, et al., 2005: 9). Dengan demikian,
media pembelajaran adalah segala alat yang dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran.
Senada dengan definisi tersebut, Newby, et al. (2006: 308) mendefinisikan media pembelajaran
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sebagai saluran dari komunikasi yang membawa pesan dengan tujuan yang berkaitan dengan
pembelajaran yang dapat berupa cara atau alat lain yang dengannya informasi dapat disampaikan
atau dialami siswa. Dengan kata lain, media pembelajaran membantu siswa dalam mendapat
atau membangun informasi atau pengetahuan.
Menurut fungsinya, Suherman, et al. (2001: 200) mengelompokkan media menjadi dua bagian
yaitu: pembawa informasi (ilmu pengetahuan) dan alat untuk menanamkan konsep. Terkadang
media ini digolongkan sebagai sarana atau alat bantu. Adapun contoh media yang sekaligus
alat penanaman konsep misalnya alat peraga matematika.

2.3 Alat Peraga Pembelajaran Matematika
Alat peraga merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar yang
berperan sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Penggunaan
alat peraga bertujuan untuk memberikan wujud riil terhadap bahan yang dibicarakan dalam
materi pembelajaran. Alat peraga yang digunakan dalam proses belajar mengajar dalam garis
besarnya memiliki faedah menambah kegiatan belajar siswa, menghemat waktu belajar,
memberikan alasan yang wajar untuk belajar karena membangkitkan minat perhatian dan
aktivitas siswa. (Sudirman, 2001 ; 191).
Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran perlu disertai pemahaman hubungan antara
benda tersebut dengan ide-ide matematis yang digambarkannya. Pengguna alat peraga perlu
menyadari bahwa matematika merupakan subjek abstrak yang menghubungkan dengan
dunia nyata melalui representasi fisik yang merupakan pendekatan dari ide-ide abstrak
(Johnson, Berger, & Rising, 1973: 266). Kata pendekatan di sini mengindikasikan bahwa
ada kemungkinan media atau alat peraga tidak sempurna dalam merepresentasikan ide-ide
abstrak dalam matematika. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Alexander dan Buehl (2004:
35 – 36) bahwa perlu ada penerimaan atau pemahaman akan ketidaksempurnaan obyek atau
representasi dari benda dunia nyata. Obyek atau representasi tersebut dapat dianggap sebagai
bentuk matematis yang “sempurna” dengan melakukan idealisasi.
Alat peraga dipilih dan digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan
tercapai kompetensinya oleh siswa. Oleh karena itu perlu mengetahui fungsi alat peraga
sebagai berikut, menurut Sumardiyono dalam Modul H Guru Pembelajar (2016), berdasarkan
fungsinya setidaknya ada enam golongan alat peraga yaitu models (memodelkan suatu
konsep), bridge (menjembatani ke arah konsep), demonstration (mendemonstrasikan konsep,
operasi, atau prinsip matematika), skills (melatih pemahaman fakta, konsep, atau prinsip),
aplication (mengaplikasikan konsep) dan sources (sumber untuk pemecahan masalah). Alat
peraga xtameter yang dikembangan tergolong dalam alat peraga application.
Jackson dan Phillips (1973: 303 – 304) memberikan kriteria alat peraga yang baik dalam
membelajarkan matematika dan petunjuk umum dalam memilih serta menggunakan alat
peraga, antara lain: relevan dengan konten matematika yang sesuai dengan tujuan pembelajaran,
dapat mengeksploitasi pikiran sedalam mungkin, dapat tahan lama sepadan dengan biaya
dan keterpakaian, dapat dikonstruksi sedemikian hingga kedetailannya akurat, berkualitas
sehingga tidak mudah rusak, menarik, dapat dirawat dengan mudah dengan biaya yang sesuai,
disesuaikan fasilitas sekolah dengan mempertimbangkan mobilitas dan kenyamanan dalam
penyimpanan, sederhana untuk dirakit, fleksibel dan memunyai kegunaan yang bervariasi,
sederhana untuk digunakan, cukup besar untuk dapat dilihat semua siswa jika digunakan
untuk demonstrasi; termasuk bagian yang bergerak atau sesuatu yang digerakkan dalam proses
mengilustrasikan prinsip matematika yang terlibat.
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3. Pengembangan Alat Peraga Xtameter
3.1 Deskripsi Produk
Alat peraga yang dikembangan diberi nama xtameter. Xtameter merupakan modifikasi dari alat
pengukur sudut klinometer. Xtameter adalah alat peraga yang dirancang untuk pembelajaran
trigonometri SMA. Perbedaan antara klinometer dengan xtameter adalah pada saat mengukur
tinggi suatu objek, kalau menggunakan klinometer maka kita akan mengukur jarak si
pengukur dengan objek yang akan diukur sedangkan xtameter tidak perlu mengukur jarak
tersebut. Xtameter adalah alat peraga sebagai aplikasi konsep/prinsip trigonometri. Jenis alat
peraga ini tidak secara langsung tampak berkaitan dengan suatu konsep, tetapi ia dibentuk dari
konsep matematika tersebut. Alat peraga pembelajaran yang dihasilkan difokuskan agar dapat
membantu guru untuk menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya kegiatan saintifik
dalam pembelajaran.

3.2 Proses Pengembangan Produk
Pengembangan alat peraga xtameter menggunakan alur model pengembangan yang diberikan
oleh Plomp (1997). Proses pengembangan meliputi:
a.

Tahap investigasi awal
Dalam kegiatan ini dilakukan analisis masalah yang terjadi dalam pembelajaran matematika.
Identifikasi masalah ini dilaksanakan pada pembelajaran matematika di kelas XI Program
IPA SMAN 1 Unggulan Muara Enim khususnya berkaitan dengan media pembelajaran
maupun alat peraga yang tersedia di sekolah khususnya untuk materi trigonometri.
Studi lapangan dilakukan dengan mewawancara beberapa guru matematika di SMAN 1
Unggulan Muara Enim dan observasi pembelajaran di kelas. Dari kegiatan ini diketahui
bahwa media pembelajaran yang tersedia belum mampu mendukung pembelajaran yang
berpusat pada siswa, mengingat media pembelajaran tersebut masih terbatas bersifat
informatif dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa dalam melakukan kegiatan
eksplorasi.
Terkait dengan masalah yang ditemui di lapangan, maka dilakukan kajian pustaka untuk
mencari solusi masalah ini. kajian pustaka yang dilakukan difokuskan pada teori-teori
tentang media pembelajaran. Selain itu, juga dilakukan pengkajian terhadap penelitianpenelitian tentang pengembangan alat peraga dan analisis materi kurikulum trigonometri.

b.

Tahap Desain
1) Konsep matematis dalam perancangan xtameter

Gambar 1. Konsep perancangan xtameter
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Dari gambar di atas maka di dapatkan rumus :
2) Membuat gambar sketsa rancangan alat peraga
Tahap perancangan desain merupakan tahapan awal untuk membuat gambaran desain
alat peraga berdasarkan hasil analisis materi dan konsep trigonometri. Desain gambar
rancangan alat peraga seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. Rancangan Xtameter
3) Pemilihan Material Alat yang Digunakan
Pemilihan material dimaksudkan untuk menyesuaikan bahan-bahan yang digunakan
untuk membuat alat peraga dengan konsep rancangan desain yang telah dibuat.
Material yang digunakan diantaranya yaitu: busur, bandul dari timah, pipa paralon,
pipa aluminium, plat besi, meteran dan pipa tee.
c.

Tahap Realisasi/ Konstruksi
Pada tahap ini sudah mulai dikonstruksi alat peraga xtameter. Alat peraga yang dihasilkan
dalam tahap ini baru berbentuk produk awal (prototype 1). Selama mengkonstruksi alat
peraga selalu dilakukan evaluasi formatif berupa on going evaluation.

Gambar 3. Prototype 1 Alat Peraga Xtameter
d. Tahap Evaluasi
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas media pembelajaran yang
dikembangkan. Baik itu validitas isi maupun validitas konstruk. Adapun validator
dalam pengembangan alat peraga ini adalah pengawas dan guru matematika senior yang
kompeten. Pada proses validasi dilakukan dengan memberikan instrumen validasi dan
produk awal xtameter yang sudah dirancang. Adapun skor penilaian dari validator dapat
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dilihat pada diagram berikut :

Diagram 1. Hasil Validasi Xtameter
Hasil rata–rata validator 1 dan 2 dalam penilaian alat peraga pembelajaran xtameter
ditampilkan dalam tabel berikut :
Tabel 1. Validitas Alat Peraga Xtameter
No

Aspek Penilaian

Rata-rata

Kategori

1
2
3

Konten Alat Peraga
Kepraktisan Alat Peraga
Konstruksi Alat Peraga

4,625
4,125
4

Sangat Layak
Sangat Layak
Layak

Dari hasil validasi alat peraga pembelajaran diperoleh skor rata-rata 4,25 artinya bahwa
alat peraga xtameter yang dikembangkan dalam kategori sangat layak.

Gambar 4. Komentar Validator
Adapun hasil revisi prototype 1 adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Revisi Alat Peraga Xtameter
No
1

Komponen
Tiang
xtameter

Sebelum Revisi
Tiang xtameter belum ada
ukuran ketinggian alat peraga

Setelah Revisi
Ditambahkan meteran pada
tiang alat peraga

2

Bandul
pada busur
derajat

Bandul masih kecil sehingga
jika ada angin maka benang
tidak stabil

Bandul diperbesar/diperberat
sehingga benang pada busur
lebih stabil

Dari hasil revisi prototype 1 maka didapatkan prototype 2, lebih lengkapnya dapat dilihat
dari gambar berikut ini :
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Gambar 5. Prototype 2 Alat Peraga Xtameter
e.

Evaluasi kelompok kecil / Uji coba terbatas
Evaluasi kelompok kecil melibatkan 10 orang siswa kelas XI SMAN 1 Muara Enim. Uji
coba ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran awal keterlaksanaan pembelajaran
sebelum dilakukan uji coba dengan melibatkan lebih banyak siswa. Melalui uji coba
ini telah diperoleh beberapa kelemahan alat peraga pembelajaran yang diduga dapat
mengganggu keterlaksanaan pembelajaran pada uji coba 2. Selanjutnya kelemahankelemahan yang telah terdata ini dianalisis dan digunakan untuk merevisi prototipe 2.

f.

Uji Coba Lapangan
Uji coba lapangan bertujuan untuk memperoleh kepraktisan dan keefektifan dari alat
peraga pembelajaran yang dikembangkan. Uji coba lapangan dilakukan di SMAN 1
Unggulan Muara Enim yaitu di kelas XI MIPA 1. Kegiatan uji coba lapangan berlangsung
1 kali pertemuan. Pada saat pembelajaran dilakukan observasi terhadap keterlaksanaan
pembelajaran menggunakan alat peraga xtameter yang dilakukan oleh guru matematika
senior di SMAN 1 Unggulan Muara Enim. Adapun aktivitas siswa dapat dilihat dari
gambar di bawah ini :

Gambar 6. Proses pembelajaran di luar kelas
Berdasarkan hasil uji coba lapangan dapat diketahui kepraktisan dan efektifan alat peraga
xtameter melalui analisis lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, tes dan angket
tanggapan siswa terhadap alat peraga xtameter maka dapat disajikan dalam table berikut :
Tabel 3. Hasil uji coba lapangan
No

Aspek

Rata-Rata

Kategori

1

Keterlaksanaan Pembelajaran

4,67

Terlaksana sangat baik

2

Respon Siswa

4,30

Sangat Baik

3

Hasil Tes Siswa

79,62

Baik
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat pembelajaran, dapat dikatakan alat peraga
xtameter ini sudah dapat digunakan. Siswa tidak memerlukan waktu yang terlalu banyak
untuk menyesuaikan diri dalam penggunaan alat peraga. Hal ini disebabkan alat peraga
praktis dan mudah digunakan. Dengan demikian media pembelajaran ini telah sesuai
dengan aspek kepraktisan yang diungkapan oleh Nieveen (1999), yaitu kepraktisan
media pembelajaran yang dikembangkan dilihat dari keterlaksanaannya di lapangan,
yaitu dari dapat atau tidaknya media pembelajaran tersebut dilaksanakan. Keterlaksanaan
pembelajaran menggunakan media ini juga didukung oleh media pembelajaran yang
disusun sesuai dengan tuntutan kurikulum yang terdapat di sekolah. Tuntutan kurikulum
tersebut berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oleh karena itu,
media pembelajaran dapat diterapkan dengan baik pada proses pembelajaran, sehingga
diperolehlah alat peraga pembelajaran yang praktis.
Sebagaimana pembelajaran pada umumnya, pembelajaran menggunakan alat peraga ini
juga telah diakhiri dengan sebuah evaluasi untuk siswa. Dari kegiatan evaluasi diketahui
penggunaan alat peraga ini efektif dalam meningkatkan hasil belajar maupun aktivitas
belajar siswa. Dari pengamatan selama pembelajaran, semua siswa berperan aktif dalam
kegiatan yang diarahkan oleh LKPD. Melalui analisis hasil tes siswa diketahui semua
siswa mempu mencapai KKM yang ditargetkan yaitu 65 (ketuntasan 100%).
Diperolehnya media pembelajaran yang efektif, tentu disebabkan oleh beberapa faktor.
Faktor-faktor tersebut, dijelaskan sebagai berikut.
Pertama, media mendukung terjadinya pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dari
pembelajaran yang dilakukan terlihat keinginan siswa untuk ikut mencoba menggunakan
alat peraga pembelajaran dan segera ingin mengetahui hasil dari percobaannya. Misalnya
saja pada saat siswa mulai mengambil data-data menggunakan xtameter dalam mengukur
tiang bendera sekolah, siswa dengan antusias mencoba melihat puncak objek tersebut
dengan teropong yang terdapat pada xtameter, sementara siswa yang belum mendapat
kesempatan terus memberikan arahan dan bantuan kepada temannya.
Kedua, media pembelajaran yang dihasilkan mampu membantu guru untuk mengarahkan
pembelajaran ke dalam suatu proses investigasi, eksperimen, penelusuran pola dan
hubungan sebagaimana diharapkan oleh kurikulum 2013. Dengan pemanfaatan media
pembelajaran ini siswa diberikan kesempatan untuk menemukan pola-pola atau hubungan,
melakukan percobaan bersama kelompoknya, serta medorong siswa untuk menarik suatu
simpulan umum.
Ketiga, siswa membangun sendiri konsep-konsep yang ingin dicapai dalam pembelajaran
ataupun menghubungkan konsep yang sudah dimiliki dengan kegiatan yang dilakukan.
Dengan penggunaan alat peraga xtameter, penanaman konsep yang sudah ada (dan benar)
dalam diri siswa akan diperkuat karena siswa menjadi tahu alasan dan visualisasi dari
konsep khususnya konsep trigonometri tersebut. Kegiatan-kegiatan yang diarahkan dalam
pembelajaran menuntun siswa dalam mengaplikasikan konsep trigonometri. Faktor-faktor
inilah yang menyebabkan adanya peningkatan hasil dan aktivitas belajar matematika siswa
sehingga media pembelajaran yang dikembangkan memenuhi aspek efektifitas (efektif).

4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Alat
peraga xtameter yang dikembangkan sudah memenuhi syarat kualitas media pembelajaran
yaitu memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan serta dapat membantu siswa
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dalam mengaplikasikan konsep materi persamaan trigonometri. (2) Karakteristik pembelajaran
dengan menggunakan alat peraga xtameter adalah menggunakan pendekatan saintifik, diawali
dengan pengamatan masalah, proses penemuan atau penguatan konsep terbimbing, konstruktif
dan melatih kemampuan pemecahan masalah.
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran : (1)
Produk alat peraga pembelajaran yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai alternatif alat peraga
pembelajaran bagi guru dalam pembelajaran matematika khususnya materi trigonometri. (2)
Produk alat peraga pembelajaran yang dikembangkan masih dapat dikembangkan, baik dari
segi cara penggunaan maupun konten yang termuat di dalamnya, hendaknya ini menjadi kajian
yang menarik untuk dilanjutkan bagi praktisi maupun guru matematika.

Daftar Pustaka
Alexander, P. A. & Buehl, M. M. (2004). Seeing the possibilities: constructing and validating measures
of mathematical and analogical reasoning for young children. Dalam Lyn D. English (Eds.),
Mathematical and analogical reasoning of young learners (pp. 23–45). Mahwah, New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Jackson, R. L. & Phillips, G. (1973). Manipulative device in elementary school mathematics. Dalam
Emil J. Berger (Eds.), Instructional aids in mathematics (pp. 299 – 344). Northwest, Washington,
D.C.: National Council of Teachers of Mathematics.
Johnson, D. A., Berger, E. J., & Rising, G. R. (1973). Using models as instructional aids. Dalam Emil J.
Berger (Eds.), Instructional aids in mathematics (pp. 233 – 296).
Kristiyajati, Angga. (2016). Pemanfaatan Media Pembelajaran dalam Modul H Guru Pembelajar.
Jakarta : Kemendikbud.
Kemendikbud. (2016). Permendikbud Tahun 2016 Nomor 024 Lampiran 17 tentang Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar Matematika Peminatan SMA. Jakarta : Kemendikbud
Kemendikbud. (2016). Permendikbud Tahun 2016 No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian
Pendidikan. Jakarta : Kemendikbud
Newby, T. J., et al. (2006). Education technology for teaching and learning. (3rded.). Upper Saddle
River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
Nieveen, N. 1999. Prototyping to Reach Product Quality. Jan Van den Akker, Robert Maribe Braneh,
Ken Gustafson, and Tjeerd Plomp (Ed). London: Kluwer Academic Plubishers.
Plomp.T. (1997). Educational & Training System Design. Enschede, Netherland, University of Twente.
Smaldino, S. E., et al. (2005). Instructional technology and media for learning. (8thed.). Upper Saddle
River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
Sudirman, dkk. 1991. Ilmu pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Zulkardi. 2005. Pendidikan Matematika di Indonesia : Beberapa Permasalahan dan Upaya
Penyelesaiannya. Pidato disampaikan dalam pengukuhan sebagai guru besar tetap pada FKIP
UNSRI, Palembang.

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

129

130

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

STRATEGI PEMBELAJARAN PRACTICE-REHEARSAL
PAIRS MENGGUNAKAN PATUNG LIRIKS SEBAGAI
ALAT PERAGA MEMAHAMI PERKALIAN MATRIKS

Desy Arnita Dewi
MAN 2 Model Banjarmasin, Jl. Pramuka, Komplek Semanda, Banjarmasin;
desyarnitadewi@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hasil belajar siswa yang diberi
pembelajaran dengan strategi Practice-rehearsal Pairs menggunakan Patung Liriks, (2)
hasil belajar siswa yang diberi pembelajaran matematika konvensional, dan (3) perbedaan
hasil belajar antara kelas yang diberi pembelajaran dengan strategi Practice-rehearsal
Pairs menggunakan Patung Liriks dengan yang diberi pembelajaran matematika
konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Populasi
penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA MAN 2 Model Banjarmasin. Pemilihan
sampel dengan teknik cluster random sampling dimana dipilih secara acak dua kelas,
satu sebagai kelas eksperimen dan satu sebagai kelas kontrol. Kelas XI MIPA 1 sebagai
kelas eksperimen mendapatkan pembelajaran dengan strategi Practice-rehearsal Pairs
menggunakan Patung Liriks dan kelas XI MIPA 2 sebagai kelas kontrol mendapat
pembelajaran matematika konvensional. Instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah tes kemampuan hasil belajar. Analisis data menggunakan rata-rata dan uji-t.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) hasil belajar siswa yang diberi pembelajaran strategi
Practice-rehearsal Pairs menggunakan Patung Liriks berada pada predikat Baik, (2)
hasil belajar siswa yang diberi pembelajaran matematika konvensional berada pada
predikat Cukup, dan (3) terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil belajar
siswa yang diberi pembelajaran dengan strategi Practice-rehearsal Pairs menggunakan
Patung Liriks dibandingkan yang diberi pembelajaran matematika konvensional.
Kata Kunci.: Practice-rehearsal Pairs, Patung Liriks, Hasil Belajar

1. Pendahuluan
Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Untuk menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas maka pendidikan adalah kunci utamanya. Pendidikan
yang berkualitas tidak akan tercapai kalau tidak didukung oleh sumber daya guru yang
berkualitas. Guru yang berkualitas salah satu indikatornya adalah selalu berusaha melakukan
inovasi-inovasi dalam pembelajaran sehingga membawa anak didiknya menjadi manusia yang
berkembang ke arah yang lebih baik. Sebagai ujung tombak pendidikan, guru dituntut tidak
hanya berperan menuangkan atau memberikan sejumlah pengetahuan kepada siswa, tetapi
juga mengusahakan bagaimana agar konsep-konsep penting dan sangat berguna tertanam kuat.
Guru dapat membantu siswa dengan strategi mengajar yang membuat pengetahuan menjadi
sangat bermakna dan relevan bagi siswa, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar menyadari dan secara
sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar.
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Sebagai ilmu dasar, matematika sering masih dianggap sulit oleh kebanyakan siswa.
Dibutuhkan kreativitas seorang guru untuk dapat menjembatani sehingga siswa mengerti
dan paham akan konsep yang disampaikan. Guru matematika perlu melakukan inovasiinovasi dalam kelas pembelajarannya sehingga belajar bukan hanya sebatas penyampaian
informasi ke kepala siswa namun juga melibatkan aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan
siswa. Dalam pembelajaran matematika di sekolah, guru diharapkan dapat memilih strategi
yang tepat sehingga proses pembelajarannya banyak melibatkan siswa secara aktif belajar
baik fisik, mental, maupun sosialnya. Salah satu strategi belajar aktif yang dapat diterapkan
dalam matematika adalah strategi Practice-rehearsal Pairs. Dari penelitian Fatkhullah (2011),
strategi Practice-rehearsal Pairs mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VII
MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu tahun pelajaran 2010/2011 pada submateri pokok
persegi panjang dan persegi.
Matematika di tingkat sekolah menengah kebanyakan sudah bersifat abstrak. Meskipun begitu,
siswa SMA masih sering memerlukan visualisasi konkrit agar bisa memahami dengan baik
konsep abstrak dari matematika tersebut. Demi peningkatan optimalisasi hasil pembelajaran,
beberapa materi atau sub pokok bahasan tertentu yang memungkinkan, sebaiknya diberikan
dengan menggunakan alat peraga yang tepat. Berdasarkan pengalaman penulis, dalam materi
matriks, siswa sering merasa kesulitan dalam memahami dan mengingat proses perkalian
antar matriks. Hal ini disebabkan kebingungan siswa memahami prosedur perkalian yang
melibatkan banyak baris dan banyak kolom yang harus dikalikan secara simultan. Karena itu,
penulis membuat suatu inovasi pembelajaran yang memudahkan siswa mengingat prosedur
perkalian antar matriks, yang penulis namakan Patung Liriks yaitu Papan Hitung Perkalian
Matriks. Inovasi ini selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah penelitian, dengan judul:
“Strategi Pembelajaran Practice-rehearsal Pairs Menggunakan Patung Liriks Sebagai Alat
Peraga Memahami Perkalian Matriks”. Permasalahan penelitian ini adalah apakah terdapat
perbedaan hasil belajar antara kelas yang menerapkan strategi pembelajaran Practicerehearsal Pairs menggunakan Patung Liriks dengan kelas yang belajar melalui pembelajaran
matematika konvensional?

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Strategi Practice-rehearsal Pairs (Latihan Praktek Berpasangan)
Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran matematika selama ini lebih sering
didominasi oleh guru, atau sering disebut sebagai pembelajaran matematika konvensional.
Menurut Djamarah (1996), pembelajaran konvensional telah digunakan sebagai alat
komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran.
Pembelajaran konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan serta
pembagian tugas dan latihan. Perubahan paradigma pendidikan dari pembelajaran yang
berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa maka Silberman (2009) mengungkapkan
strategi pembelajaran aktif yang salah satunya adalah strategi Practice-rehearsal Pairs
(Latihan Praktek Berpasangan). Strategi ini adalah strategi sederhana untuk melatih gladi
resik kecakapan atau prosedur dengan pasangan belajar. Tujuannya adalah untuk meyakinkan
bahwa kedua pasangan dapat melakukan kecakapan atau prosedur yang dimaksud.
Menurut Sujiyanto (2013), pengertian strategi Practice-rehearsal Pairs adalah strategi
yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan
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untuk mempraktikkan suatu keterampilan atau prosedur dengan teman belajar secara aktif
dalam proses pembelajaran yang melibatkan mental dan fisik siswa, dengan harapan suasana
pembelajaran lebih menyenangkan dan hasil belajar maksimal. Prosedur strategi pembelajaran
Practice-rehearsal Pairs (Latihan Praktek Berpasangan), yaitu:
a.

Pilihlah serangkaian kecakapan atau prosedur yang anda inginkan untuk dikuasai peserta
didik. Buatlah pasangan. Dalam setiap pasangan tugaskan dua peran: (1) Penjelas atau
demonstrator, dan (2) Pengecek.

b.

Penjelas atau demonstrator menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana melaksanakan
kecakapan atau prosedur khusus. Pengecek memverifikasi bahwa penjelasan dan atau
demonstrasi adalah benar, mendorong dan memberikan latihan kalau diperlukan.

c.

Partner-partner memutar balik peran. Penjelas/demonstrator baru diberi kecakapan atau
prosedur lain untuk dilaksanakan.

d. Proses terus berlangsung sampai semua kecakapan dilakukan gladi resik.

2.2 Patung Liriks sebagai Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika
Pada dasarnya proses belajar anak adalah dimulai dari hal yang konkrit kemudian baru ke
abstrak. Agar konsep abstrak dapat dipahami anak dengan mudah, kadang diperlukan bendabenda konkrit (real) sebagai perantara atau visualisasinya. Bahkan orang dewasa yang dianggap
sudah bisa memahami konsep abstrak dengan baik, pada keadaan tertentu masih memerlukan
visualisasi. Suharjana (2009) mengungkapkan bahwa 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
objek/alat peraga maka siswa mengalami pengalaman-pengalaman nyata dalam kehidupan
tentang arti dari suatu konsep. Menurut Tim MKPBM (2001), konsep abstrak akan mengendap,
melekat dan tahan lama bila ia belajar melalui perbuatan dan pengertian, bukan hanya melalui
mengingat-ngingat fakta. Selain itu Sobel (2004) mengungkapkan bahwa penggunaan alat
peraga dapat dikaitkan dan dihubungkan dengan antara salah satu dari pembentukan konsep,
pemahaman konsep, latihan dan penguatan, dan lain-lain.
Patung Liriks dalam tulisan ini merupakan singkatan dari “Papan Hitung Perkalian Matriks”.
Akronim Patung Liriks ini sengaja dibuat penulis agar mudah mengingatnya. Alat dan bahan
membuatnya sederhana dan mudah, yaitu:
a.

Papan atau plastik mika map yang cukup tebal 2 warna

b. Spidol white board
c.

Gunting

d. Paku/dobel tip
Prosedur membuatnya, pertama plastik dipotong berbentuk lajur dan kolom sebagaimana
gambar berikut. Warna pertama, untuk elemen baris matriks pertama ditulis masing-masing
dengan baris 1, baris 2, dan baris 3. Kemudian warna kedua untuk elemen kolom matriks
kedua, ditulis dengan kolom 1, kolom 2 dan kolom 3.
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Gambar 1. Alat peraga papan liriks
Bagaimana selanjutnya perkalian matriks dapat disederhanakan menggunakan papan liriks
dapat dilihat pada proses mengalikan dua matriks berikut.
dan
Langkah-langkah yang harus dilakukan:
a.

Pertama tuliskan kedua matriks pada papan liriks dengan pola seperti gambar berikut.

Gambar 2. Alat peraga patung liriks setelah diberi matriks
b.

Untuk menemukan elemen matriks hasil perkalian yang menempati di baris pertama
kolom pertama, ditulis a11 maka ambil lajur dari papan liriks yang bersesuaian yaitu yang
bertuliskan baris 1 dan kolom 1. Kedua lajur kita buat sejajar vertikal. Setiap elemen
berdampingan masing-masing dikalikan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Hasil yang
diperoleh ditempatkan pada matriks hasil di baris pertama kolom pertama.

Gambar 3. Perkalian matriks baris pertama kolom pertama
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Prosedur yang sama untuk menemukan elemen hasil perkalian matriks lainnya. Misal
untuk menemukan elemen hasil perkalian dari baris kedua dan kolom pertama, ditulis
a21, maka kita tinggal ambil lajur matriks baris 2 dan kolom 1. Hasil penjumlahan dari
perkalian elemen-elemennya merupakan a21.

Gambar 4. Perkalian matriks baris kedua kolom pertama
Dengan mengganti-ganti papan hitung yang bersesuaian sampai baris dan kolom terakhir,
diperoleh hasil perkalian matriks berikut

Gambar 5. Hasil akhir perkalian matriks
Sehingga dengan patung liriks, bisa dengan mudah diperoleh matriks hasil perkalian
dan

yaitu AB =

.
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Tidak terbatas hanya perkalian matriks persegi
dikembangkan untuk perkalian matriks bentuk lain.

, Patung Liriks ini juga dapat

3. Metode Penelitian
Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kuasi eksperimen, dilaksanakan di MAN 2 Model
Banjarmasin pada semester 1 tahun pelajaran 2016/2017. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas XI MIPA yang berjumlah 6 kelas. Pengambilan sampel penelitian
menggunakan cluster random sampling. Dari pengambilan sampel tersebut diperoleh kelompok
subjek kelas XI MIPA 1 sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran dengan
strategi Practice-rehearsal Pairs menggunakan Patung Liriks dan kelas XI MIPA 2 sebagai
kelas kontrol. Instrumen penelitian adalah tes hasil belajar siswa, untuk mengukur
efektivitas hasil belajar. Data kemampuan awal yang digunakan adalah data hasil ulangan dari
pokok bahasan sebelumnya. Data kemampuan awal diperlukan untuk mengetahui kemampuan
siswa secara umum sebelum pembelajaran berlangsung dan mengetahui kesetaraan rata-rata
kelompok eksperimen dan kontrol. Sebelum penelitian diharapkan terdapat kemampuan awal
yang sama antara kelas kontrol dan eksperimen. Pengujian hipotesis secara statistik digunakan
uji-t dengan terlebih dahulu menguji asumsi kenormalan dan homogenitas data.
Setelah diberi pembelajaran tentang perkalian matriks, kedua kelas baik kelas eksperimen
ataupun kelas kontrol dites dengan instrumen yang valid, agar diperoleh data hasil belajarnya.
Nilai akhir hasil belajar siswa kemudian dihitung rata-ratanya. Selanjutnya berdasarkan KKM
yang diterapkan satuan pendidikan yaitu 70, maka interval nilai dikualifikasikan berdasarkan
predikat dalam tabel berikut.
Tabel 1. Kualifikasi Hasil Belajar Siswa
Rentang Angka
<70
70 - <80
80 - <90
90 - < 100

Predikat
Kurang (D)
Cukup (C)
Baik (B)
Sangat Baik (A)

(Adaptasi dari Panduan Penilaian Kurikulum 2013 untuk SMA)
Data nilai akhir yang diperoleh dari tes hasil belajar diuji hipotesisnya, yaitu apakah terdapat
perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Dimana diharapkan bila terjadi perbedaan pada kemampuan akhir adalah karena adanya
perlakuan. Pengujian hipotesis secara statistik digunakan uji-t dengan terlebih dulu menguji
asumsi normalitas dan homogenitas data.

4.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian
Data kemampuan awal siswa dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui kemampuan awal
matematika siswa sebelum penelitian ini dilaksanakan. Data untuk kemampuan awal siswa kelas
XI MIPA 1 dan kelas XI MIPA 2 adalah nilai ulangan bab sebelumnya yaitu materi program
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linear. Untuk memperoleh gambaran kualitas kemampuan awal siswa tersebut, perbedaan
rata-rata dari data kemampuan awal tersebut diuji dengan menggunakan uji-t, dan diperoleh
kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara siswa kelas
eksperimen dan kelas kontrol.
Sehingga, berdasarkan pengujian kesetaraan kedua kelas, baik kelas eksperimen maupun
kelas kontrol, keduanya memiliki kualitas kemampuan awal 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.
Setelah strategi pembelajaran Practice-rehearsals Pairs dengan Patung Liriks dicobakan
pada kelas eksperimen kemudian dievaluasi hasil belajarnya, diperoleh bahwa siswa kelas
eksperimen yang memperoleh pembelajaran dengan strategi Practice-rehersals Pairs dengan
patung liriks memperoleh rata-rata hasil belajar sebesar 87,31. Rata-rata ini setelah dikonversi
dengan tabel 1 berada pada predikat Baik (B). Sedangkan kelas kontrol memperoleh rata-rata
sebesar 79,53 yang setelah dikonversi berada pada predikat Cukup (C). Deskripsi perbedaan
hasil belajar kedua kelas disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 2. Deskripsi Hasil Belajar Siswa Kedua Kelas
Kelas Eksperimen
N
36

87,31

Kelas Kontrol
s
7,91

n
36

79,53

S
6,83

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa secara rata-rata, hasil belajar kelas eksperimen yang diberi
pembelajaran dengan strategi Practice-rehearsal Pairs lebih baik dibandingkan hasil belajar
siswa kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran konvensional. Untuk mengetahui
signifikan atau tidaknya perbedaan skor rata-rata kemampuan hasil belajar siswa ini selanjutnya
dilakukan pengujian secara statistik dengan uji-t. Sebelumnya terlebih dulu diuji 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
= 0,05, maka H0 diterima; dalam hal lainnya, H0 ditolak. Uji normalitas data yang digunakan
adalah uji Kolmogorov-Smirnov.
Hasil uji normalitas data siswa kedua kelas disajikan pada tabel berikut.
Tabel 3. Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa
Kelas Eksperimen
n
KS-Z
sig.
36
0,125
0,166

n
36

Kelas Kontrol
KS-Z
sig.
0,144
0,057

Pada tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (sig.) data hasil belajar kedua kelas
lebih dari 0,05 yang berarti H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data untuk kedua
kelas ini berdistribusi normal.
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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 :
H1 :

2
1
2
1

=
≠

2
2
2
2

.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah: jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari =
0,05, maka H0 diterima; dalam hal lainnya, H0 ditolak. Uji homogenitas varians yang digunakan
adalah uji Levene.
Hasil perhitungan uji homogenitas varians kedua kelas disajikan pada tabel berikut.
Tabel 4. Uji Homogenitas Varians
Statistik Levene (F)

dk

Sig.

H0

0,478

71

0,492

Terima

Pada tabel 4 terlihat bahwa nilai sig. lebih besar dari 0,05. Ini berarti hipotesis nol diterima.
Dengan demikian, varians data hasil belajar dari kedua pembelajaran adalah homogen.
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa data hasil
belajar 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 hasil belajar siswa yang belajar melalui strategi pembelajaran
Practice rehearsals pairs menggunakan Patung Liriks dengan yang belajar dengan
pembelajaran matematika konvensional.
H1 : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang belajar melalui strategi pembelajaran Practice
rehearsals Pairs menggunakan Patung Liriks dengan yang belajar dengan pembelajaran
matematika konvensional.
Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai sig. lebih besar dari 0,05, maka hipotesis
nol (H0) diterima. Hasil perhitungan uji-t hasil belajar siswa disajikan pada tabel 4.8.
Tabel 5. Uji –t Hasil Belajar Siswa
T

dk

sig.
(2-tailed)

H0

4,464

70

0,000

Tolak

Pada tabel 5 terlihat bahwa nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ini berarti hipotesis nol ditolak.
Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang belajar
melalui strategi pembelajaran Practice-rehearsals Pairs menggunakan Patung Liriks dengan
hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Dari data nilai ratarata terlihat bahwa hasil belajar siswa yang belajar melalui strategi pembelajaran Practicerehearsals Pairs menggunakan Patung Liriks lebih tinggi dibandingkan hasil belajar siswa
yang menggunakan pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil
belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan strategi Practice-rehearsals Pairs
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menggunakan Patung Liriks sebesar 87,31 dengan predikat Baik(B) sedangkan nilai rata-rata
hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional adalah 79,53 yang berada
pada predikat Cukup (C).

4.2 Pembahasan
Dari hasil penelitian terungkap bahwa hasil belajar siswa yang belajar melalui strategi
pembelajaran Practice-rehearsals Pairs menggunakan Patung Liriks lebih baik dibandingkan
hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dari
hasil pengujian secara statistic yang menunjukkan bahwa kemampuan awal kedua kelas
bisa dianggap sama, sehingga perbedaan hasil belajar kedua kelas dapat dianggap sebagai
pengaruh dari perbedaan perlakuan pada kedua kelas tersebut. Kelas yang mendapatkan
strategi pembelajaran Practice-rehearsals Pairs menggunakan Patung Liriks memiliki hasil
belajar yang lebih baik dari kelas yang mendapatkan pembelajaran secara konvensional. Hal
ini sesuai dengan teori bahwa selain strategi, penggunaan alat peraga sebagai bentuk inovasi
dapat dianggap sebagai penentu keberhasilan. Inovasi dalam penelitian ini adalah membuat
sebuah alat yang dapat menyederhanakan dan memvisualisasikan lambang dan simbol baris
dan kolom pada perkalian antar matriks dengan menggunakan alat peraga sederhana yang
penulis namakan “Patung Liriks”.
Praktik nyata dalam pembelajaran di kelas eksperimen bisa dilihat dalam beberapa gambar
yang disajikan berikut ini

Gambar 6. Suasana kelas saat pembelajaran klasikal

Gambar 7. Practice-rehearsals Pairs menggunakan Patung Liriks
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5. Simpulan dan Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan bahwa terdapat perbedaan
rata-rata yang signifikan antara hasil belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan strategi
Practice-rehearsal Pairs menggunakan Patung Liriks dibandingkan yang diberi pembelajaran
matematika konvensional.
Mengingat berbagai keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, disarankan perlunya dilakukan
penelitian sejenis dengan tempat dan karakteristik yang berbeda dan materi yang lebih luas
untuk konsep matematika lainnya.
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PENINGKATAN MINAT DAN HASIL BELAJAR
BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR
SISWA KELAS X TEKNIK SEPEDA MOTOR SMK
ELEKTRO SIJUNJUNG DENGAN MENGGUNAKAN
PETA KONSEP
Dewi Sefriyanti, S. Pd
SMK Elektro Sijunjung Sumatera Barat, Jl. M. Syefe’i No 7 Muaro Sijunjung Kec. Sijunjung
Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat. Dewisefriyanti48@yahoo.co.id
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar
matematika siswa pada pokok bahasan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada
penelitian ini digunakan peta konsep. Peta konsep adalah suatu alat berupa skema yang
menyatakan hubungan antara konsep-konsep yang dimulai dari hal umum ke yang khusus
yang dihubungkan melalui bentuk panah dalam bentuk propsisi. Proposisi merupakan
dua atau lebih pernyataan tentang suatu konsep yang dihubungkan dengan kata atau
bentuk panah. Peta konsep memegang peranan penting dalam belajar bermakna, dengan
peta konsep siswa dilatih berfikir, pada siswa diminta untuk memikirkan konsep-konsep
atau kejadian yang telah mereka ketahui. Belajar bermakna lebih mudah berlangsung bila
konsep-konsep baru dikaitkan pada konsep-konsep yang inklusif, konsep inklusif yaitu
konsep pokok yang sifatnya lebih umum. Peta konsep harus disusun secara hirarki, ini
berarti konsep yang lebih inklusif ada di puncak peta, makin kebawah konsep-konsep itu
diurutkan menjadi yang kurang inklusif.
Kata Kunci:peta konsep, bilangan berpangkat, bentuk akar

1. Pendahuluan
Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memegang peranan penting dalam perkembangan
peradaban dan kehidupan manusia. Agar manusia dapat menguasai IPTEK, maka sangat
diperlukan proses pendidikan yang berkualitas. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu
pendidikan adalah dengan memperbaiki pembelajaran di sekolah pada semua bidang studi.
Proses pembelajaran akan berhasil selain ditentukan oleh kemampuan guru dalam bentuk
metode yang digunakan dalam pembelajaran, juga di tentukan oleh minat belajar siswa.
Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti pembaruan
kurikulum, peningkatan kemampuan guru, pengadaan buku ajar, melengkapi sarana dan
prasarana pendidikan. Peningkatan dilakukan untuk seluruh bidang studi termasuk bidang
studi matematika. Walaupun demikian kita dihadapkan pada masalahnya rendahnya hasil
belajar siswa sehingga menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dan minat belajar siswa.
Salah satu kemungkinan penyebanya karena mereka menganggap matematika itu merupakan
pelajaran yang sulit dan sangat membingungkan.
Salah satu alternatif yang dapat dilakukan guru agar siswa belajar lebih bermakna adalah
dengan menggunakan peta konsep. Melalui peta konsep dapat diperlihatkan bagaimana
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konsep itu saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga dengan adanya peta konsep siswa
dapat “melihat” materi pelajaran itu lebih jelas dan mempelajarinya lebih bermakna

2. Kerangka Pemikiran
Cara belajar yang bersifat hafalan akan menimbulkan verbalisme, dimana mereka hanya dapat
pelajaran di luar kepala, tanpa bisa memahami isi dan artinya. Kebiasaan ini tidak cocok lagi
dipakai, khususnya pada pelajaran matematika, karena matematika merupakan konsep yang
terorganisir. Jika salah satu materi tidak dipahami oleh siswa dengan baik maka materi yang
ditunjangnya juga akan sulit untuk dipahami. Peran guru sangat penting dalam meningkatkan
pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan guru
dalam merancang dan mengelola proses pengajaran. Sehingga siswa memahami pelajaran
dengan baik. Salah satu usaha yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan pemahaman
siswa adalah dengan menggunakan peta konsep.

3. Pengertian Konsep dan Peta Konsep
Konsep merupakan dasar untuk berpikir, untuk belajar aturan-aturan dan akhirnya untuk
memecahkan masalah. Dahar dalam Holil (2008:2), menyatakan bahwa konsep merupakan
dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip generalisasi
maupun untuk memecahkan masalah. Bila dikaitkan dengan matematika maka konsep adalah
ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan
objek (Wartono Dkk, 2004:10). Konsep matematika bersifat abstrak sehingga dalam
mengajarkannya tidak cukup hanya dengan memberikan defenisi saja, tapi yang lebih penting
bagaimana agar siswa dapat memahami dan akhirnya dapat mengaplikasikan ke berbagai
permasalahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bruner dalam Zubir (2000:10) bahwa
belajar matematika akan berhasil jika proses penajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan
struktur-struktur yang terdapat dalam pokok bahasan yang akan diajarkan
Dengan demikian konsep-konsep ini akan menimbulkan suasana belajar yang bermakna.
Apabila struktur-struktur isi pelajaran ditata sedemikian rupa dan berkaitan langsung dengan
kebutuhan peserta didik serta disajikan dalam kondisi pembelajaran yang mengesankan maka
akan timbul pemebelajaran yang bermakna. Menurut Hisyam dalam Agusrini menyatakan
bahwa: 1) Makna dari beberapa konsep akan mudah dipahami dengan melihat keterkaitan
antara konsep satu dengan konsep yang lain, 2) Belajar efektif (bermakna) akan terjadi
apabila pengetahuan yang baru itu tertata dengan konsep-konsep yang telah dimiliki, dan 3)
Pengetahuan yang diperoleh dengan hafalan tidak akan teramilasi ke dalam bingkai kognisi
dan tidak akan memodifikasi bingkai yang ada.
Dengan memahami konsep-konsep, maka manusia dapat menggolongkan sesuatu, misalnya
jumlah menurut warna, jumlah bentuk dan sebagainya. Jika konsep dirangkaikan dan
dihubungkan satu sama lainnya dalam bentuk proposisi, maka akan terbentuklah peta konsep.
Dahar dalam Holil (2008:2) menyatakan bahwa: “Peta konsep adalah suatu alat (berupa skema)
yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam
proposisi“. Proposisi menurut Dahar dalam Holil (2008:4) adalah “Dua atau lebih konsep
yang dihubungkan oleh kata-kata dalam suatu unit”. Menurut Agusrini (2004:12) bahwa peta
konsep adalah suatu bentuk penjabaran materi secara keseluruhan dengan memperhatikan
susunan dan keterkaitan antara konsep.
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Dari beberapa pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa peta konsep adalah suatu
alat berupa skema yang menyatakan hubungan antara konsep-konsep yang dimulai dari
hal umum ke yang khusus yang dihubungkan melalui bentuk panah dalam bentuk propsisi.
Proposisi merupakan dua atau lebih pernyataan tentang suatu konsep yang dihubungkan
dengan kata atau bentuk panah.

4. Hubungan Pengajaran Menggunakan Peta Konsep dengan Hasil
Belajar Matematika
Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku secara menyeluruh terdiri unsur kognitif, afektif
dan psikomotor secara terpadu pada diri siswa. Dengan demikian hasil belajar dapat dijadikan
tolak ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mengetahui, memahami, dan
mengingat materi pelajaran. Berikut contoh peta konsep materi bilangan berpangkat.

Gambar 1: Peta konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar
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Untuk memudahkan, memahami dan mengingat suatu konsep, terlebih dahulu siswa harus bisa
memahami setiap konsep dan mengetahui hubungan antara konsep-konsep. Untuk mencapai
hal ini dapat digunakan peta konsep, karena dengan peta konsep dapat dilihat hubungan
beberapa konsep yang dapat mengingatkan daya ingat siswa. Setelah tugas belajar selesai,
peta konsep disediakan sebagai ringkasan berupa skema dari apa yang telah mereka pelajari.

5. Kesimpulan
Minat dan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan peta konsep lebih baik dari pada
yang tidak menggunakan peta konsep. ini berarti penggunaan peta konsep dapat meningkatkan
hasil belajar matematika siswa dan baik digunakan dalam proses belajar mengajar matematika.
Dengan memahami keterkaitan materi pada matematika, diharapkan guru dapat semakin
memotivasi siswa terkait pentingnya belajar matematika dan siswa semakin dapat menghargai
arti penting dan kegunaan matematika.
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MATH AT HOME
PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK
ANAK USIA SEKOLAH DASAR
Didin Handoko
MI Darussalam Curahmalang Kec. Sumobito, Kab. Jombang; didinhandoko18@gmail.com
Abstrak. Pembelajaran matematika sulit untuk bisa dimengerti oleh sebagian anak karena
keterbatasan daya imajinasi dan logika anak yang berkembang berbeda-beda. Anak
sudah tersugesti bahwa pembelajaran matematika itu sulit sehingga mereka bersikap
negatif terhadap pembelajaran matematika. Anak melihat pembelajaran matematika
hanya sebagai kumpulan rumus dan tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, penting untuk membangun sikap positif anak terhadap pembelajaran
matematika sejak anak usia sekolah dasar. Program Math at Home merupakan sebuah
program yang diperuntukkan bagi guru/orang tua dan anak dalam mengeksplorasi
pembelajaran matematika melalui aktivitas sehari-hari dengan memanfaatkan bendabenda di sekitar sehingga proses pembelajaran matematika melalui aktivitas sehari-hari
menjadi bermakna. Aktivitas Math at Home bersifat fleksibel dan dapat diaplikasikan
pada aktivitas pembelajaran matematika sebagai berikut a) bilangan; b) mengenal bentukbentuk (geometri); c) mengukur dan membandingkan; d) waktu; e) permainan edukatif.
Pembelajaran Math at Home mencakup pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor.
Melalui program ini diharapkan dapat mendekatkan pembelajaran matematika dalam
kehidupan sehari-hari kepada anak, membangun sikap positif terhadap pembelajaran
matematika, membiasakan anak sejak dini untuk berfikir logis, kritis, analitis, kreatif
dan sistematis, membiasakan anak menyelesaikan permasalahan matematika dalam
kehidupan sehari-hari, dan dapat membangun mental positif anak.
Kata Kunci. Math at Home, Anak Usia Sekolah Dasar, Sikap Positif, Berfikir Logis

1. Pendahuluan
Salah satu karakteristik pembelajaran matematika adalah objek kajian yang abstrak. Selain
itu, pembelajaran matematika perlu didasari logika yang baik. Hal inilah yang menjadikan
pembelajaran matematika sulit untuk bisa dimengerti oleh sebagian anak karena keterbatasan
daya imajinasi dan logika yang berkembang secara berbeda-beda antara anak yang satu dengan
yang lain. Kurang dipahaminya peran penting pembelajaran matematika dalam kehidupan
sehari-hari menjadikan anak semakin enggan untuk mencoba mempelajari dan menguasai
matematika. Tentu hal tersebut bukan serta merta dipengaruhi kecerdasan anak yang kurang
akan tetapi lingkungan sekitar anak (rumah dan lingkungannya) sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan proses belajar anak termasuk keberhasilan belajar matematika.
Sebagian anak sudah tersugesti bahwa pembelajaran matematika itu sulit, sehingga anak
bersikap negatif terhadap pembelajaran matematika. Anak melihat pembelajaran matematika
hanya sebagai kumpulan rumus dan tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena
itulah, penting untuk membangun sikap positif anak terhadap pembelajaran matematika sejak
anak usia sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar belum mampu berfikir abstrak, namun anak
sudah dapat berpikir logis dengan bantuan benda-benda konkret. Oleh karena itu, pembelajaran
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matematika untuk anak usia sekolah dasar masih memerlukan bantuan benda-benda konkret
sebagai media pembelajaran.
Aktivitas sehari-hari sebagai aktivitas matematika kurang disadari oleh sebagaian guru/ orang
tua. Sehingga tidak heran apabila ada anggapan bahwa matematika hanya sebagai pelajaran
yang dijumpai di sekolah dan tidak ada keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari padahal
matematika sebagai aktivitas sehari-hari dan rumah adalah salah satu sebagi sumber belajar
matematika.
Salah satu upaya mengatasi masalah tersebut yaitu melalui Program Math at Home. Menurut
Kurniawati dan Rohaya (2011:12) bahwa “Math at Home merupakan sebuah program yang
diperuntukkan bagi guru/orang tua dan anak dalam mengeksplorasi pembelajaran matematika
melalui aktivitas sehari-hari dengan memanfaatkan benda-benda di sekitar sehingga proses
pembelajaran matematika melalui aktivitas sehari-hari menjadi bermakna”. Aktivitas Math at Home
bersifat fleksibel, artinya guru/orang tua dapat melakukan aktivitas Math at Home dimanapun dan
kapan pun. Selain itu, Math at Home tidak membutuhkan biaya banyak karena hanya memanfaatkan
benda-benda yang ada di sekitar dan tidak membutuhkan waktu yang banyak.
Uraian di atas menjadi alasan pentingnya program Math at Home untuk di implementasikan pada
anak usia sekolah dasar yang bertujuan untuk menanamkan konsep pembelajaran matematika
kepada anak melalui aktivitas kehidupan sehari-hari sehingga anak dapat menemukan dan
mengaplikasikan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun manfaat program Math at Home adalah: 1) mendekatkan matematika dalam
kehidupan sehari-hari kepada anak, 2) menjadikan anak merasakan manfaatan matematika
dalam kehidupan sehari-hari, 3) membangun sikap positif dan percaya diri anak terhadap
pembelajaran matematika, 4) membiasakan anak sejak dini untuk berfikir logis, kritis, analisis,
kreatif dan sistematis, dan 5) membiasakan anak menyelesaikan permasalahan matematika
dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pengertian Math at Home
Aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari matematika. Akan tetapi aktivitas
matematika belum terorganisasi dengan baik sehingga proses pembelajaran yang berlangsung
adalah proses pembelajaran yang kurang bermakna. Padahal, apabila aktivitas tersebut dapat
diorganisasikan dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran matematika
secara kontekstual kepada anak melalui program Math at Home. Menurut Kurniawati dan
Rohaya (2011:12) menyebutkan pengertian Math at Home merupakan sebuah program yang
diperuntukkan bagi guru/orang tua dan anak dalam mengesplorasi pembelajaran matematika
melalui aktivitas sehari-hari dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar.
Pada hakikatnya program Math at Home merupakan pengorganisasian aktivitas sehari-hari sehingga
proses pembelajaran matematika melalui aktivitas sehari-hari menjadi bermakna. Hal ini sesuai
pendapat Mc Combs dan Whistler (WCER, 2000) bahwa pembelajaran akan bermakna apabila
berkaitan dengan aktivitas sehari-hari anak. Pengorganisasian aktivitas sehari-hari dapat dilakukan
dengan cara menentukan tujuan yang ingin di capai, menyiapkan bahan ajar yang diperlukan,
melaksanakan aktivitas dengan langkah-langkah yang terarah, mengevaluasi keberhasilan anak,
dan mengembangkan aktivitas sesuai dengan perkembangan anak.

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

Pembelajaran matematika melalui aktivitas sehari-hari memberikan kesempatan kepada anak
untuk menemukan dan menyelesaikan permasalahan matematika dalam kehidupan seharihari. Melalui program Math at Home, kemampuan anak dalam memecahkan masalah semakin
terlatih. Proses pembelajaran Math at Home dapat mengaktifkan seluruh potensi otak anak
baik otak kanan maupun otak kiri, sehingga pembelajaran matematika itu mencakup pada
ranah kognitif, afektif dan psikomotor anak.
Program Math at Home mengacu pada empat tahap perkembangan kognitif individu dalam
teori Piaget (Kurniawati dan Rohaya, 2011:3-5) sebagaimana yang disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 1. Tahap-Tahap Perkembangan Kognitif Individu menurut Piget
Tahap
Sensor motoric
(dari lahir - 2 tahun)
Pra Operasi
(2-7 tahun)
Operasi konkret
(7-11 tahun)

Operasi formal
(11 tahun keatas)

Karakteristik
Anak memperoleh pengalaman melalui perbuatan fisik yaitu gerakan
anggota tubuh dan sensor yaitu koordinasi alat indra. Misalnya anak
meniru gerakan benda, berbicara, meniru suara dll
Pemikiran anak lebih banyak pada pemikiran konkret dari pada
pemikiran logis.
Anak-anak sudah dapat memahami operasi logis dengan bantuan
benda konkriet. Kemempuan tersebut terwujud dalam memahami
konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasi dan serasi,
mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda
secara objektif, dan mampu berpikir reversible
Anak sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan
hal-hal yang apstrak sehingga penggunaan benda-benda konkret
tidak diperlukan lagi.

Aktivitas Math at Home bersifat fleksibel, artinya guru/orangtua dan anak dapat melakukan
aktivitas Math at Home dimana pun dan kapan pun berada, mengembangkan aktivitas sesuai
tingkat perkembangan usia anak dan dapat dengan barang yang tersedia dirumah serta
menyesuaikan dengan barang-barang yang tersedia di sekitar. Selain itu Math at Home tidak
membutuhkan biaya banyak karena hanya memanfaatkan barang-barang yang ada disekitar
dan tidak membutuhkan waktu yang banyak.

2.1 Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Sekolah Dasar
Menurut The National Council of Teachers of Matematika NCTM dalam Kurniawati dan
Rohaya (2011:6) menyebutkan empat standar pemikiran dalam matematika (thinking math
standards) yaitu pemecahan masalah (problem solving), penalaran (reasoning), komunikasi
(communication), dan aplikasi (connections). Sedangkan standar materi dalam matematika
meliputi perkiraan (estimation), bilangan (numbersense), geometri dan konsep ruang
(geometry and spatial sense), pengukuran (measurement), serta pecahan decimal (fractions
and decimals). Dengan demikian, pembelajaran matematika untuk anak diarahkan pada stadar
pemikiran dan standar materi tersebut.
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Bruner dalam Erman Suherman dkk (2003:43-44) mengemukakan bahwa dalam proses belajar
anak sebaiknya diberikan kesempatan untuk memanipulasi benda-benda. Ada tiga tahap proses
belajara anak, yaitu :
a.

Tahap Enaktif, pada tahap ini anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi objek.

b.

Tahap Ikonik, tahap ini kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang
merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasi.

c.

Tahap Simbolik, tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol tertentu. Anak sudah mampu
menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek riil.

Menurut Dienes dalam Erman Suherman dkk (2003:49), tiap-tiap konsep atau perinsip dalam
matematika yang disajikan dalam bentuk konkret akan dapat dipahami dengan baik.
Berdasarkan uraian diatas, pembelajaran matematika untuk anak usia sekolah dasar perlu
dibuat semenarik mungkin dan menyenangkan. Penggunaan benda-benda sekitar maupun
permainan edukasi dapat membantu anak dalam memanipulasi dan membentuk mental anak
dalam memahami konsep-konsep matematika.

2.2 Aktivitas Program Math at Home pada Pembelajaran Matematika untuk
Anak Usia Sekolah Dasar
a.

Bilangan
Tabel 2. Uraian Aktivitas Mengenal Bilangan 1-30

No
1
2
3
4

Uraian
Aktivitas
Untuk anak usia
Yang diperlukan
Indikator yang ingin
dicapai

Keterangan
Mengenal Bilangan 1-30
3- 6 tahun
Kalender bekas, mainan anak-anak seperti mobilmobilan, kelereng, krayon, boneka dan lain-lain.
Anak dapat menyebutkan bilangan 1-30
Anak mengenal penulisan bilangan 1-30

Adapun langkah-langkah aktivitas mengenal bilangan 1-30 dapat dilakukan sebagi berikut:
1) Kumpulkan berbagai mainan anak di lantai
2) Mintalah anak untuk memperkirakan berapa banyak mainan yang ada dilantai
3) Aajaklah anak untuk menghitung bersama-sama banyaknya mainan tersebut.
4) Misal, banyaknya mainan sebenarnya adalah 3. Ajak anak untuk melingkari bilangan “3”
pada kalender.
5) Acaklah letak susunan mainan
6) Secara rutin lakukan aktivitas seperti di atas dengan berbagai variasi banyaknya mainan
sehingga anak akan mengenal lebih banyak bilangan.
7) Lakukan aktivitas ini dengan banyak mainan meningkat secara bertahap yaitu: 1-5, 6-10,
11-15, 16-2-, 21-25, 26-30.
Untuk mengetahui keberhasilan anak, dapat menguji kemampuan anak dengan cara
menyediakan benda-benda yang memuat angka misal remote control, jam dinding, kalender
atau poster bilangan kemudian mintalah anak untuk menunjukkan bilangan pada benda
tersebut.
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Tahap pengayaan jika anak sudah dapat berhitung dan mengenal penulisan bilangan. Latihlah
anak untuk mencoba menuliskan bilangan. Sediakan kapur/spidol dan papan tulis kecil
sehingga anak dapat sering berlatih.

b. Mengenal Bentuk-bentuk (Geometri)
Biasanya, di rumah tersedia barbagai barang yang beraneka ragam bentuk dan ukurannya.
Kardus dan kaleng susu, kaleng minuman, pasta gigi, sabun dan detergen, topi ulang tahun,
kue, bola dan berbagai barang lainya berbentuk bangun geometri. Dengan memafaatkan
benda-benda tersebut, pendidik dapat memberikan pengetahuan kepada anak tentang berbagai
macam bentuk bangun-bangun geometri seperti, kubus, balok, bola dan kerucut.
Aktivitas pembelajaran untuk mengenalkan bentuk-bentuk (geometri) pada anak yaitu dengan
aktivitas bermain bongkar pasang.
Tabel 3. Uraian Aktivitas Bermain Bongkar Pasang
No
1
2
3
4

Uraian
Aktivitas
Untuk anak usia
Yang diperlukan
Indikator yang ingin
dicapai

Keteranagn
Bermain Bongkar pasang
3-7 tahun
Balok dengan berbagai ukuran, permainan bongkar pasang,
berbagai model bangun datar
Mengembangkan kreativitas anak merangkai suatu
bangun dalam berbagai bentuk

Langkah-langkah aktivitas bermain bongkar pasang dapat dilakukan sebagai berikut:
1) Berikan balok berbagai macam ukuran pada anak
2) Berikan kebebasan kepada anak untuk menyusun balok sesuai keinginan mereka.
3) Beri penghargaan kepada anak, jika berhasil membuat bentu yang menarik.

Gambar 1. Berbagai Bentuk Benda Bangun Ruang
4) Berikan pertanyaan semisal “Kamu membuat apa?”
5) Berikan kesempatan anak untuk memeberikan penjelasan dan jawaban
6) Setelah itu berikan contoh macam bangun datar misalnya model segitiga. Segi empat,
lingkaran dan sebagainya. Pakilah kertas berwarna agar lebih menarik.

Gambar 2. Bentuk Bangun Datar
7) Mintalah anak untuk membuat aneka bentuk dengan menggunakan bangun datar yang
sudah di sediakan.
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

149

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

150

Gambar 3. Gabungan Bangun Datar
8) Mintalah anak untuk menceritakan bentuk bangun yang telah dibuat. Kemudian berilah
penghargaan atau pujian terhadap hasil karya anak.
Untuk mengatahui keberhasilan anak dalam aktivitas bermain bongkar pasang. Kreativitas
anak dalam menyusun balok dan pemahaman tentang bentuk-bentuk benda bangun datar
merupakan indikator keberhasilan dalam kativitas ini.

c.

Mengukur dan Membandingkan

Aktivitas untuk mengenalkan kepada anak usia sekolah dasar tentang berbagai macam
pengukuran seperti berat-ringan, tinggi-rendah, dekat-jauh, luas-sempit, banyak-sedikit, tebaltipis, besar-kecil, cepat-lambat dan panjang-pendek. Salah satu dari aktivitas Math at Home
bisa dialkukan mealuli kativitas mengukur meja.
Tabel 4. Uraian Aktivitas Mengukur Panjang Meja
No
1
2
3
4

Uraian
Aktivitas
Untuk anak usia
Yang diperlukan
Indikator yang ingin
dicapai

Keterangan
Mengukur Panjang Meja
4-8 tahun
Meja atau bangku, mistar atau penggaris panjang
Anak dapat mengukur panjang benda dalam berbagai
satuan panjang
Anak dapat membedakan panjang-pendek, tinggi-rendah.

Langkah-langkah aktivitas mengukur panjang meja dapat dilakukan sebagai berikut:
1) Mintalah anak untuk mengukur panjang meja dengan jangka tangan.

Gambar 4. Anak Mengukur Panjang Meja dengan Jangka Tangan.
2) Kemudian ukur panjang meja dengan jangka tangan orang dewasa.
3) Tanyakan kepada anak “ Mengapa hasilnya berbeda?” jelaskan kepada anak bahwa “ hal
ini terjadi karena satuan ukur yang kita pakai berbeda”. Selanjtnya tanyakan kepada anak
“Lalu dengan apa kita harus mengukur?”. Mulailah untuk mengenalkan satuan ukur yang
baku sehingga menghasilkan ukuran yang sama. Kenalkan pada anak bahwa penggaris
adalah alat ukur panjang yang baku.
4) Arahkan anak agar berfikir tentang perlunya satuan yang baku yaitu mengukur panjang
adalah dengan penggaris atau mistar.
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5) Kenalkan satuan yang digunakan dalam penggaris. Tunjukan pada anak bahwa 1 meter =
100 centimeter, 1 centimeter = 10 milimeter.
6) Ajaklah anak untuk mengukur meja dengan penggaris. Berikan pertanyaan “ Berapa
centimeter (cm) panjang meja tersebut?”.
7) Lakukan aktivitas tersebut dengan menggunakan benda lain, missal “Berapa tinggi
badanmu?”. “Berapa tinggi badan temanmu?”
Cara untuk mengetahui keberhasilan anak dalam aktivitas mengukur panjang meja dengan cara
mintalah anak untuk mengukur atau membandingkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jika di
sekitar kita terdapat pensil, sebatang kayu atau benda lainya, mintalah anak untuk menggunakan
penggaris sebagi alat ukur. Biasakanlah anak untuk mengukur dengan alat ukur baku.
Tahap pengayaan, lanjutkan dengan mengenalkan satuan panjang lainnya seperti millimeter,
kilometer dan sebaginya.

d. Membaca Waktu
Pengenalan konsep waktu kepada anak usia sekolah dasar meliputi jam (pagi, siang, sore dan
malam), minggu, bulan dan tahun dengan memanfaatkan aktivitas yang dilakukan anak. Dalam
pengenalan waktu tersebut aktivitas yang biasa dilakukan yaitu aktivitas belajar membaca jam.
Tabel 5. Uraian Aktivitas Belajar Membaca Jam
No
1
2
3
4

Uraian
Aktivitas
Untuk anak usia
Yang diperlukan
Indikator yang ingin dicapai

Keterangan
Belajar Membaca Jam
6-9 tahun
Jam yang menggunakan angka 1-12
Anak dapat membaca jam

Langkah-langkah aktivitas Mengukur Panjang Meja dapat dilakukan sebagai berikut :
1) Atur jarum jam untuk menunjukkan jam tertentu, missal jam 1, jam 2 atau jam 12. Mintalah
anak untuk memperhatikan posisi jamur panjang dan jarum pendek.

Gambar 5. Jam Buatan Anak untuk Membaca Jam
2) Tanyakan kepada anak, “ Saat tepat jam 6, jarum jam pendek menunjukkan angka berapa?”,
“ Jarum jam panjang menunjukkan angka berapa?”.
3) Aturlah jarum jam sedemikian sehingga menunjukkan jam lebih 5 menit, 10 menit, 15
menit, dan seterusnya. Mintalah anak untuk mengamati posisi jarum jang panjang dan
pendek. Ajaklah anak menyimpulkan bahwa 1 jam = 60 menit dan 1 menit = 60 detik.
Cara untuk mengetahui keberhasilan anak dalam aktivitas belajar membaca jam yaitu seringseringlah menanyakan kepada anak “ Sekarang jam berapa?”. “ Jam berapa kamu berangkat
ke Sekolah?”.
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Tahap pengayaan dapat dikembangkan dengan pemahaman anak tentang detik, 1 menit = 60
detik, dan 1 jam = 3600 detik.

e.

Permainan Edukatif

Sebagian besar waktu anak digunakan untuk bermain bersama teman-temanya. Aktivitas
permainan dapat dikemas dalam pembelajaran matematika sehingga anak dapat tetap bermain,
namun sekaligus belajar matematika. Ada 2 jenis pemainan yang biasa di gunakan dalam
pembelajaran matematika yaitu permainan tradisional seperti dakon, sunda manda, gobak
sodor, ganjilan, bekelan, raja prajurit dan sebaginya. Sedangkan permainan modern misalnya
permainan ular tangga, monopoli, domino, puzzle, berpetualang dan sebagainya. Salah satu
permainan edikatif tradisional dapat diaplikasikan dalam aktivitas bermain raja dan prajurit
Tabel 6. Uraian Aktivitas Bermain Raja dan Prajurit
No
1
2
3

4

Uraian
Aktivitas
Untuk anak usia
Yang diperlukan

Manfaat dari
permainan

Keterangan
Bermain Raja dan Prajurit
6-12 tahun
50 lidi (panjang ± 12 cm), salah satu lidi berukuran lebih
panjang 2 cm dan dilipat (tidak sampai patah) sehingga
berukuran 12 cm. lidi yang ditandai tersebut disebut raja dan
yang tidak ditandai disebut prajurit.
Melatih kemampuan berhitung khusus pada penjumlahan,
melatih konsentrasi dan kesabaran.

Gambar 6. Sapu Lidi Raja dan Prajurit
Langkah-langkah aktivitas bermain Raja dan Prajurit dapat dilakukan sebagai berikut :
1) Permainan ini dapat dilalukan minimal dua orang
2) Buatlah lingkaran dengan kapur yang berjari-jari 12-15 cm.
3) Pemain melakukan suit untuk menetukan giliran pertama.
4) Pemain memegang semua lidi tepat diatas lingkaran dan menjatuhkan didaerah lingkaran
sedemikian sehingga tidak ada raja/ prajurit yang keluar lingkaran. Jika ada yang keluar
maka akan menambah sekor lawan. Lidi prajurit akan menjadi milik lawan jika semua
badan atau sebagian besar lidi prajurit berada di luar lingkaran.
5) Pemain mengambil satu per satu lidi dan tidak menggoyangkan lidi yang lain.
6) Permainan bergilir jika pemain menggoyangkan lidi lain.
7) Pemain menghitung banyaknya sekor yang diperoleh. Prajurit mempunyai skor 1
sedangkan raja mempunyai skor 10.
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8) Pemenang adalah pemain yang mempunyai skor terbanyak.

Gambar 7. Permainan Raja dan Prajurit
Sedangkan permainan edukatif modern dapat diaplikasikan dalam aktivitas permainan
berpetualang berburu buah.
Tabel 7. Permainan Berpetualang Berburu Buah
No
1
2
3
4

Uraian
Aktivitas
Untuk anak usia
Yang diperlukan
Manfaat dari
permianan

Keterangan
Permainan berpetualang berburu buah
6-12 tahun
Pensil, buku, sepidol warna, lintasan untuk permainan berburu
buah
Melatih kemampuan berhitung, kemampuan mengelompokkan
buah yang sama, kemampuan menginggat.
Pembelajaran tentang arah, jarak, dan anak dilatih untuk
mengambil keputusan sendiri.

Adapun langkah-langkah aktivitas permainan berpetualang berburu buah dilakukan sebagai
berikut:
1) Warnai area yang ada kata “Mulai”.
2) Warnai lintasan yang sudah dilalui.
3) Berhenti jika melihat bermacam-macam buah kemudian hitung dan isi jumlah buah
tersebut.
4) Semua lintasan harus terlewati.
5) Jika sudah terlewati semua, maka anak karus mengisi beberapa pertanyaan berikut ini
a) Ada berapa macam buah yang kalu jumpai?
b) Buah apa yang paling banyak?
c) Buah apa yang paling sedikit?
d) Berapa banyak seluruh buah?
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Gambar 8. Lintasan Permainan Berpetualang Berburu Buah

3. Kesimpulan dan Saran
3.1 Kesimpulan
Program pembelajaran Math at Home untuk anak usia sekolah dasar adalah salah satu alternatif
program pembelajaran matematika yang bisa di gunakan guru/orangtua. Program Math at
Home merupakan sebuah program yang diperuntukkan bagi guru/orangtua dan anak dalam
mengesplorasi matematika melalui aktivitas sehari-hari dengan memanfaatkan barang-barang
di sekitar. Program pembelajaran Math at Home dapat mengaktifkan seluruh potensi otak anak
baik otak kanan maupun otak kiri karena pembelajaran ini mencakup pada ranah kognitif,
afektif dan psikomotor.
Dalam implementasi program Math at Home pada pembelajaran matematika disesuaikan
dengan tingkat kemampuan dan umur anak, yang berupa pengenalan bilangan dengan aktivitas
mengenal bilangan 1-30, mengenal bentuk-bentuk (geometri) dengan aktivitas bermain
bongkar pasang, mengukur serta membandingkan dengan aktivitas mengukur panjang meja,
membaca waktu dengan aktivitas belajar membaca jam, dan permainan edukatif dengan
aktivitas bermain raja dan prajurit serta berpetualang berburu buah.

3.2 Saran
Agar pelaksan program Math at Home dapat berjalan efektif berikut beberapa saran antara lain
bangunlah suasana tempat belajar yang menyenangkan sehingga anak merasa nyaman melakukan
kativitasnya, berikanlah perhatian lebih pada anak saat proses belajar daripada sekedar hasil akhir
belajar anak, bangunlah komunikasi yang efektif dengan anak sehingga guru/orang tua mudah
untuk mendampingi, mengarahkan, dan membimbing anak saat mereka belajar.
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
PLAY DOUGH BADUT DALAM PEMBELAJARAN
MATEMATIKA MATERI MENGHITUNG JUMLAH
SUDUT SEGI BANYAK PADA SISWA KELAS IV
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM

Didin Handoko
MI Darussalam Curahmalang Kec. Sumobito, Kab. Jombang; didinhandoko18@gmail.com
Abstrak. Pembelajaran di MI Darussalam Curahmalang dijumpai siswa mengalami
kesulitan dalam melakukan perhitungan jumlah sudut segi banyak (segi –n). Guru juga
tidak menggunakan media pembelajaran sehingga rendahnya pemahaman konsep siswa
pada materi tersebut. Media pembelajaran merupakan faktor penting dalam peningkatan
kualitas pembelajaran. Penulis menggunakan media pembelajaran matematika berupa
media Play Dough Badut (Bangun Datar Sudut) pada materi menghitung jumlah sudut
segi banyak (segi-n). Penelitian ini bertujuan : a) mendeskripsikan media Play Dough
Badut. b) hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan menggunakan
media Play Dough Badut. Media Pembelajaran Play Dough Badut merupakan media
pembelajaran eksplorasi yang menerapkan penanaman konsep pada siswa untuk
menghitung jumlah sudut segi banyak (segi-n). Berdasarkan hasil penelitan di peroleh :
Cara pengguanakan media Play Dough Badut ada 5 langkah yang sistematis dan sangat
mudah difahami. Proses pembelajaran matematika dengan menggunakan media Play
Dough Badut siswa termotivasi, serta terlibat secara aktif menggunakan media tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase nilai rata-rata dan ketuntasan belajar
secara klasikal sebelum dan saat menggunakan media Play Dough Badut yaitu 57%
menjadi 74% artinya indikator keberhasilan telah tercapai sesuai dengan KKM yang telah
ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media Play Dough Badut dalam
pembelajaran matematika dapat meningkatakan hasil belajar siswa.
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Play Dough Badut (Bangun Datar Sudut), hasil belajar

1. Pendahuluan
1.1

Latar Belakang

Pembelajaran matematika di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam masih banyak
menggunakan model atau metode pembelajaran yang masih terfokus pada guru (teacher
oriented),sehingga peran guru dalam kelas sangat dominan dan juga guru tidak menggunakan
media pembelajaran. Siswa lebih banyak mencatat apa yang disampaikan guru dan
mengerjakan tugas yang diberikan guru. Akibatnya hasil belajar yang di harapkan tidak bisa
menjadi maksimal yang akhirnya berdampak pada menurunnya mutu dan kualitas pendidikan
di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam.
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Guru hendaknya dapat mencari dan menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan
tersebut. Seperti halnya yang terjadi di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Curahmalang,
Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa hasil belajar matematika
khususnya pada materi menghitung jumlah sudut segi banyak (segi-n) belum optimal. Keadaan
ini ditunjukkan oleh hasil belajar yang dicapai siswa belum sesuai dengan Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) dimana dari 23 siswa diperoleh 3 siswa mendapat nilai 50, 3 siswa mendapat
nilai 55, 4 siswa mendapat nilai 60, 2 siswa mendapat nilai 70, 4 siswa mendapat nilai 75, 3
siswa mendapat nilai 80, 3 siswa mendapat nilai 85 dan 1 siswa mendapat nilai 90 dengan niali
rata-rata 68,7 sehingga persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah 57 %
artinya dari 23 siswa ada 10 siswa yang belum mencapai KKM.
telah
menemukan
solusi
baru
untuk membuat hingga menggunakan salah satu jenis media pembelajaran matematika yaitu Play
Dough Badut (Bangun Datar Sudut) yang digunakan guru dan siswa sebagai media pembelajaran
matematika meteri menghitung jumlah sudut segi banyak (segi-n) agar dapat membatu siswa
menanamkan kosep pada materi, sehingga siswa bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang
berkaitan dengan materi tesebut. Penggunaan media pembelajaran Play Dough Badut diharapkan
dapat memberikan penanaman konsep pada siswa dan meningkatkan pemahaman siswa pada
pembelajaran matematikak hususnya pada materi menghitung jumlah sudut segi banyak (segi-n) yang
ditandai dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Karena media pembelajaran Play Dough Badut
ini terbuat dari bahan plastisin yang mudah dibentuk untuk membuat berbagai bentuk tiga dimensi,
yang dapat menstimulasi perkembangan motorik siswa. Secara keseluruhan media pembelajaran
Play Dough Badut itu sederhana sehingga mudah di pahami penggunaanya oleh siswa. Dalam
penggunaannya siswa dikenalkan dahulu konsep bentuk-bentuk bangun datar segi banyak kemudian
di aplikasikan pada media pembelajaran Play Dough Badut sebagai solusi penanaman konsep dalam
menghitung jumlah sudut segi banyak (segi-n) sehingga media pembelajaran ini dapat membantu siswa
dalam pemahaman materi tersebut.

Sehubungan

dengan

hal

tersebut,

penulis

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk memodifikasi strategi pembelajaran,
dari yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga
menjadi lebih aktif, dengan cara menggunakan media pembelajaran matematika berupa media
pembelajaran Play Dough Badut (Bangun Datar Sudut) pada materi menghitung jumlah sudut
segi banyak (segi-n) kelas IV MI Darussalam dengan harapan aktivitas dan hasil belajar siswa
akan meningkat sehingga berdampak pula terhadap hasil belajar siswa dengan tercapainya
nilai yang maksimal dan memuaskan.

1.2 Tujuan
Tujuan dari penelitan ini adalah : a) Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi menghitung
jumlah sudut segi banyak (segi-n); b). Mengembangkan pola pikir siswa dalam pemahaman dan
menanamkan konsep menghitung jumlah sudut segi banyak (segi-n) dan berbagi kemungkinan
yang terjadi dari eksperimen yang dilakukan; c). Mendeskripsikan penggunakan media
pembelajran Play Dough Badut pada pembelajaran matematika materi menghitung jumlah
sudut segi banyak (segi-n).

1.3 Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a). Bagi sekolah yaitu dapat memberikan
masukan pada sekolah bahwa dengan menggunakan media pembelajaran Play Dough Badut
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ini dapat menjadi salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran; b).
Bagi guru yaitu dapat dijadikan alternativ pemilihan media pembelajaran yang efektif untuk
meningkatkan pemahaman konsep materi jumlah sudut segi banyak (segi-n); c). Bagi siswa
yaitu Memberikan kemudahan pada siswa dalam memahami materi jumlah sudut segi banyak
(segi-n) dan siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran matematika
untuk menggunakan media pembelajaran Play Dough Badut sehingga siswa mempunyai
kedudukan yang sama dalam menentukan tingkat keberhasilan; d). Bagi pendidikan matematika
yaitu sebagai sumbang saran dan pemikiran agar penggunaan media pembelajaran Play Dough
Badut dalam pembelajaran matematika dapat menerapkan penanaman konsep pada materi
menghitung jumlah sudut segi banyak (segi-n).

2.

Kajian Pustaka

2.1 Pembelajaran Matematika
Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir, oleh karena itu logika adalah dasar
terbentuknya matematika. Ruseffendi (Turmudi, 2001: 18) mengatakan matematika terbentuk
sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan penalaran. Pada
tahap awal matematika terbentuk dari pengalaman manusia, kemudian pengalaman tersebut
diproses di dalam rasio, diolah secara analisis dan sintesis dengan penalaran di dalam struktur
kognitif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa konsep-konsep matematika.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran matematika adalah
suatu upaya dalam melakukan kegiatan belajar yang berisi ide-ide yang bersifat abstrak,
menggunakan pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan.

2.2 Hasil Belajar
Tiap-tiap aspek belajar memiliki beberapa tingkatan sebagaimana yang dijabarkan oleh
Benjamin Bloom dalam Wahidmurni dkk (2010: 21-28) sebagai berikut:
a.

Ranah atau domain kognitif (cognitive domain) adalah kawasan yang berkaitan dengan
aspek-aspek intelektual atau secara logis yang biasa diukur dengan pikiran atau nalar.

b. Ranah atau domain afektif (The affective domain) adalah kawasan yang berkaitan dengan
aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan
sebagainya.
c.

Ranah atau domain psikomotor ( The psychomotor domain) adalah kawasan yang
berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan
otot dan fungsi psikis.

Masing-masing tingkatan dalam setiap ranah atau domain menuntut kemampuan atau
kecakapan yang berbeda-beda dari setiap siswa untuk memberikan respon terhadapnya. Ketiga
ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah
yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan
para siswa dalam menguasai isi bahan pelajaran.
Oleh karena itu hasil belajar pada penelitian ini adalah hasil belajar yang telah dicapai siswa
pada mata pelajaran matematika saat siswa mengikuti pembelajaran matematika dengan
menggunakan media pembelajaran Play Dough Badut pada materi menghitung jumlah sudut

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

157

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

158

segi banyak (segi-n) dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu
70.

2.3 Media Pembelajaran
Definisi Media Pembelajaran, Media berasal dari kata “Medium” yang berasal dari bahasa
latin “Medius” yang berarti “tengah” atau “sedang”. Pengertian media mengarah pada sesuatu
yang mengantar/meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima
pesan (Latuheru, 1988 : 9).
Menurut Arif Sadiman S, (2003 : 18), Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu
proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran,
perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan pebelajar sehingga dapat mendorong
terjadinya proses belajar. Jadi belajar dengan menggunakan media dapat merangsang pikiran
dan perilaku sehingga didapatkan suatu sikap yang lebih baik yang dapat mendorong siswa
untuk terus belajar dengan penuh semangat karena materi yang sulitpun akan terasa mudah
untuk dikuasai.

2.4 Media Pembelajaran Play Dough Badut (Bangun Datar Sudut)
Istilah Play Dough adalah adonan mainan (play=bermain, dough=adonan) atau dapat disebut
dengan plastisin mainan yang merupakan bentuk modern dari mainan tanah liat (lempung).
Play Dough biasanya digunakan anak untuk membuat berbagai bentuk tiga dimensi, yang
dapat menstimulasi perkembangan motorik anak. Sedangkan Badut adalah akronim dari
Bangun Datar sudut. Jadi siswa membuat berbagi bentuk bangun datar segi banyak dengan
menggunakan media Play Dough/plastisin.
Media Pembelajaran Play Dough Badut (Bangun Datar Sudut) merupakan media pembelajaran
eksplorasi yang menerapkan penanaman konsep pada siswa untuk menghitung jumlah
sudut segi banyak (segi-n). Disebut media pembelajaran eksplorasi karena dengan media
pembelajaran Play Dough Badut ini guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika
memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari sesuatu yang baru, baik pengalaman langsung
maupun tidak langsung. Pengalaman-pengalaman baru tersebut bisa diperoleh melalui aktivitas
pembelajaran dalam menggunakan media pembelajaran Play Dough Badut.

Gambar 1. Media Pembelajaran Play Dough Badut

3. Perencanaan Produk Inovasi Pembelajaran
3.1 Spesifikasi Produk
Produk Inovasi Pembelajaran ini berupa media pembelajaran Play Dough Badut (Bangun
Datar Sudut) untuk pelajaran matematika kelas IV materi menghitung jumlah sudut segi
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banyak (segi-n). Jenis media pembelajaran yang dugunakan yaitu media visual yang tidak
diproyeksikan. Play Dough ini terbuat dari bahan-bahan untuk makana atau bahan membuat
kue seperti tepung terigu, pewarna makanan, minyak, garam, air dan sebagainya yang di olah
sedemikan rupa sehingga menjadi Play Dough/plastisin. Play Dough ini aman digunakan
oleh siswa karena tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Sedangkan alas yang
digunakan untuk memipihkan adonan Play Dough terbuat dari triplek berukuran 33 x 24
cm yang biasa di gunakan siswa untuk alas lembar jawaban ujian kemudian di modifikasi
sedemikian rupa agar siswa bisa menggunakan media Play Dough Badut secara sistematis
terhadap langkah-langkah penggunaan media tersebut. Media pembelajaran Play Dough
Badut ini di ibaratkan siswa akan membuat dan memipihkan adonan kue yang ingin dibentuk
berbagai macam bangun datar segi banyak.

4. Pengembangan Produk Inovasi Pembelajaran
4.1 Proses Pengembangan Produk.
Pendekatan kerja penulis untuk pengembangan dan penggunakan media pembelajaran dalam
proses pembelajaran matematika adalah penulis menggunakan model Analysis Design
Development Implementation Evaluation (ADDIE) untuk pendekatan kerja dan pengembangan
media Play Dough Badut. Model ADDIE dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Model
ini dipilih karena model ADDIE terdiri atas kerangka kerja sederhana yang berguna untuk
merancang pembelajaran di mana prosesnya dapat diterapkan dalam berbagai pengaturan
karena strukturnya yang umum (Jaka Mahendra, 2016).
Ada lima tahapan dalam kerangka ADDIE dapat digambarkan bagan di bawah ini:

Gambar 2. Langkah-langkah Pengembangan Media Pembelajaran
Sumber gambar: https://grafispaten.files.wordpress.com
Analysis Design Development Implementation Evaluation (ADDIE) adalah proses siklus
yang memungkinkan untuk berkembang dari waktu ke waktu secara kontinu dari seluruh
perencanaan instruksional dan proses implementasi. Proses penemuan dan pengembangan
media pembelajaran Play Dough Badut terdiri dari lima langkah kerja, masing-masing
memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Berikut penjabaran kelima tahapan tersebut:
a. Analysis (Analisis)
Tahap analisis merupakan proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh siswa.
Tahap ini dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah
atau kebutuhan, serta melakukan analisis tugas (task analysis). Kegiatan pada tahap
analisis yaitu: (1) menentukan karakteristik pembelajaran termasuk siswa dan guru; (2)
menganalisis kebutuhan belajar dalam proses pembelajaran; (3) membuat peta konsep
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berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan. Dilanjutkan dengan merancang untuk
memberikan arah yang jelas pada proses produksi produk; (4) menentukan jenis media
yang akan dikembangkan; (5) menganalisis kendala yang mungkin ditemukan; (6)
merancang assesment untuk menguji kompetensi pembelajaran (siswa), akurasi dalam
menyelesaikan tugas, lembar kerja, kuis, dll; (7) menganalisis perbedaan hasil belajar
siswa sebelum dan setelah pemanfaatan media pembelajaran; dan (8) mempertimbangkan
pengembangan lebih lanjut dari media pembelajaran dll.
b.

Design (Rancangan)
Tahapan yang perlu dilaksanakan pada proses rancangan yaitu: (1) merumuskan
tujuan pembelajaran yang memenuhi kriteria SMAR (spesifik, measurable,
applicable, dan realistic); (2) menentukan strategi atau model pembelajaran yang tepat
untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam penelitian ini proses pembelajaran matematika
mengguanakan pendekatan Saintifik dengan metode pembelajaran langsung, diskusi
kelompok, penugasan serta menggunakan media pembelajaran Play Dough Badut
(Bangun Datar Sudut)

c.

Development (Pengembangan)
Tahap pengembangan adalah proses mewujudkan rancangan atau desain menjadi
kenyataan. Pada tahap ini dikembangkan media pembelajaran Play Dough Badut. Hal
pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah menyiapkan bahan dan alat kemudian
membuat media Play Dough Badut selanjtnya menganalisis pengguna media pembelajaran
Play Dough Badut. Setelah itu hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pengguna (guru dan
siswa) dengan media pembelajaran Play Dough Badut.

d. Implementation (Implementasi)
Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan media pembelajaran
yang dikembangkan. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan
diatur sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan
pada proses pembelajaran. Tahap implementasi pada penelitian ini, dilaksanakan dengan
mengujicobakan media secara langsung di kelas, peneliti mengimplementasikan media
pembelajaran Play Dough Badut di kelas IV MI Darusslam. Kemudian hasil dari uji coba
ini menjadi landasan untuk melaksanakan tahap evaluasi.
e.

Evaluation (Evaluasi)
Berdasarkan hasil evaluasi selanjutnya dilakukan dua tahap analisis data yaitu analisis data
kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif dipergunakan untuk mengolah data berupa
masukan, kritik dan saran dari observer untuk selanjutkan dilakukan revisi bertahap untuk
pengembangan media menjadi lebih baik. Sedangkan analisis data kwantitatif diperoleh
dari penilaian hasil belajar siswa pada proses pembelajaran. Semua tahapan evaluasi ini
bertujuan untuk kelayakan produk akhir. Layak dari segi isi, desain maupun kemudahan
dalam penggunaan untuk pembelajaran.

4.2 Cara Penggunaan Media Pembelajaran Play Dough Badut
Media pembelajaran yang telah dibuat agar dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu
menempuh langkah-langkah secara sistematis antara lain:
a.

Siapkan adonan Play Dough, letakkan adonan di atas alas kemudian pipihkan menggunakan
pipa.

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

Gambar 3. Adonan Play Dough yang Dipipihkan
b. Jika adonan Play Dough udah pipih, bentuk bangun segi banyak yang di inginkan,
mislakan soal itu menghitung jumlah sudut bangun datar segi empat tidak beraturan.

Gambar 4. Bentuk Segi Empat Pada media Play Dough
c.

Buatlah garis yang menghubungkan kedua titik sudut yang berhadapan.

Gambar 5. Menghubungkan Kedua Titik Sudut yang Berhadapan
d. Potong garis yang menghubungkan kedua titik itu dengan penggaris maka akan menjadi
dua buah segitiga.

Gambar 6. Bentuk Segi 4 yang Dipotong Menjadi Segitiga
e.

Kemudian tulis dikertas yang sudah disiapkan, jumlah banyaknya segitiga x jumlah besar
sudut segitiga, yaitu 2 x
=

Gambar 7. Menulis Hasil di Kertas
f.

Jadi dapat di simpulkan bahwa jumlah sudut bangun datar segi empat tidak beraturan
adalah

g. Sehingga diperoleh rumus menghitung jumlah sudut segi banyak (segi-n) adalah :
Jumlah sudut segi n = (n – 2) x Jumlah sudut segitiga
Jumlah sudut segi n = (n – 2) x

4.3 Hasil Belajar
Data hasil belajar siswa dalam penelitian ini diperoleh dari data pengembangan media
pembelajaran Play Dough Badut pada materi menghitung jumlah sudut segi banyak (segi-n)
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adalah peneliti menggunakan metode Researh and Development dengan uji skala terbatas
dengan menggunakan pre eksperimen.
Data hasil belajar siswa disajikan sebagai berikut:
Tabel 1. Analisa Hasil Belajar Siswa Kondisi Sebelum Menggunakan Media Pembelajaran Play
Dough Badut

No
1

Uraian
Nilai tertinggi

Nilai
90

Keterangan
NT

2

Nilai terendah

50

NR

3

Nilai rata-rata

68,7

NRT

4

Jumlah Peserta Tes

23

JPS

5

Jumlah Siswa Tuntas

13

JST

6

Jumlah Siswa Tidak Tuntas

10

JSTT

7

Persentase siswa tuntas

57%

PST

8

Persentase siswa tidak tuntas

43%

PSTT

Gambar 8. Diagram Hasil Belajar Siswa Siswa Kondisi Sebelum Menggunakan Media
Pembelajaran Play Dough Badut

Dari data table dan diagram batang diatas, terlihat bahwa hasil belajar siswa sebelum
menggunakan media Play Dough Badut adalah belum maksimal, dimana persentase ketuntasan
siswa secara klasikal adalah 90 % dan persentase siswa yang tidak tuntas secara klasikal 57%.
artinya dari 23 siswa ada 10 siswa yang belum mencapai KKM.
Tabel 2. Analisa Hasil Belajar Siswa Kondisi Setelah Menggunakan Media Pembelajaran Play
Dough Badut

No
1
2
3
4
5

Uraian
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Nilai rata-rata
Jumlah Peserta Tes
Jumlah Siswa Tuntas

Nilai
100
55
75,4
23
17

Keterangan
NT
NR
NRT
JPS
JST
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6
7
8

Jumlah Siswa Tidak Tuntas
Persentase siswa tuntas
Persentase siswa tidak tuntas

6
74%
26%

163

JSTT
PST
PSTT

Gambar 9. Diagram Hasil Belajar Siswa Hasil Belajar Siswa Kondisi Sebelum Menggunakan
media pembelajaran Play Dough Badut

Tabel 3. Perbandingan Kondisi Awal Sebelum dan Setelah Menggunakan Media
Pembelajaran Play Dough Badut
No
1
2

Uraian
Kondisi Awal
Kondisi Penggunaan Media
Pembelajaran Play Dough Badut

Rata-Rata Kelas
69
75

Ketuntasan Kelas (%)
57
74

Dari data tabel diatas, terbukti bahwa dengan menggunakan media pembelajaran Play Dough
Badut dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dimana persentase ketuntasan hasil belajar
siswa pada kondisi awal secara klasikal adalah 57 % dan persentase ketuntasan hasil belajar
siswa siswa pada kondisi setelah menggunakan media pembelajaran Play Dough Badut secara
klasikal adalah 74%.

5.

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal,
yaitu sebagai berikut :
Media pembelajaran Play Dough Badut (Bangun Datar Sudut) merupakan media pembelajaran
eksplorasi yang menerapkan penanaman konsep pada siswa untuk menghitung jumlah sudut
segi banyak (segi-n). Dalam penggunaannya media pembelajaran Play Dough Badut ada 5
langkah yang sistematis dan sangat mudah.
Pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran Play Dough Badut
dapat memberikan hasil belajar yang meningkat pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah
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Darussalam pada materi menghitung jumlah sudut segi banyak (segi-n) tahu pelajaran
2017/2018. Hal ini diperoleh persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal saat
kondisi awal dan kondisi setelah menggunakan media pembelajaran Play Dough Badut adalah
57 % menjadi 74%.

5.2 Saran
Beberapa saran yang dapat dikemukakan penulis dalam rangka pengembangan dan penggunaan
media pembelajaran Play Dough Badut (Bidang Datar Sudut) dalam pembelajaran matematika
adalah: 1). Dalam penggunaan media belajar diusahakan tepat dan sesuai dengan kondisi belajar
di kelas sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran; 2). Dalam kegiatan
belajar mengajar guru diharapkan menggunakan media sebagai salah satu alternatif dalam
menyampaikan materi pelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
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KOMPARASI KEEFEKTIFAN PENDEKATAN MIS DAN
WPWT DITINJAU DARI KOMUNIKASI MATEMATIS
SISWA PADA MATERI NILAI MUTLAK
Dina Ladysa
SMAN 1 Gedongtataan Jalan Swadaya, Kec. Gedongtataan, Kab. Pesawaran, Lampung;
smansa.dina@yahoo.com

Abstract
Mathematical communication student is one of urgent of cognitive aspect that
form mathematical literacy students that leads to success in learning. Mathematical
communication student is a special form from communication where all forms of
communication which is done in exploring ideas of mathematics. Some of researchs
showed that mathematical communication gives positive contribution in learning.
The aims of this research are describe and compare the effectiveness of Metacognitive
Inner Speech Learning Approach (MIS) and Writing from Prompt and Writing in
Performance Tasks (WPWT) in mathematical communication view for Senior High
School Student, class of X year 2017/2018 in The equation of absoulute value subject
The research used quasi experiment research by using pretest-posttest non-equivalent
comparasion-group design. Subject of the research is student of X IPA 6 and X. IPA.1.
The results of research showed that mathematical communication students who used
MIS learning are more effective than students who used WPWT learning.
Keywords: MIS learning, WPWT learning, Mathematical Communication

Abstrak
Komunikasi matematis siswa merupakan salah satu aspek kognitif yang urgen untuk
membentuk literasi matematika siswa yang bermuara terhadap keberhasilan dalam
pembelajaran. Komunikasi matematis siswa merupakan bentuk khusus dari komunikasi,
yakni segala bentuk komunikasi yang dilakukan dalam rangka mengungkapkan ideide matematika. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komunikasi matematis
memberikan kontribusi positif bagi pembelajaran. desiain pretest-posttest non-equivalent
comparasion-group design.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keefektifan pendekatan
Metacognitive Inner Speech (MIS) dan Writing from Prompt and Writing in Performance
Tasks (WPWT) dan membandingkan keefektifan pendekatan MIS dan WPWT ditinjau
dari komunikasi matematis siswa SMA kelas X pada materi Nilai Mutlak. Penelitian ini
menggunakan penelitian kuasi eksperimen dengan desain pretest-posttest non-equivalent
comparasion-group design. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPA.6 dan X. IPA.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi matematis siswa yang menggunakan
pembelajaran MIS lebih efektif daripada siswa yang memperoleh pembelajaran WPWT .
Kata Kunci: MIS, WPWT, dan komunikasi matematis
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1. Latar Belakang
Dewasa ini banyak informasi disampaikan dengan bahasa matematis, misalnya menyajikan
persoalan atau masalah ke dalam representasi matematika yang dapat berupa diagram, grafik,
ataupun tabel. Mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa matematika ternyata lebih praktis
dan efisien. Bisa dibayangkan dengan menyajikan grafik banyak makna yang bisa ditafsirkan,
dan akan begitu terasa membosankan dan terjadi pemborosan kalimat bila hanya disajikan
secara naratif.
Berkenaan dengan itu, Depdiknas (2006) menyatakan bahwa tujuan mata pelajaran
matematika di sekolah pada Standar Isi (SI) mata pelajaran matematika untuk semua jenjang
pendidikan dasar dan menengah, adalah agar siswa mampu:
a.

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan
konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah;

b.

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam
membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika;

c.

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model
matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh;

d. mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah;
e.

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu rasa ingin tahu,
perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri
dalam pemecahan masalah.

Dari tujuan pembelajaran matematika di atas, kemampuan komunikasi matematis penting untuk
diperhatikan, melalui komunikasi matematis siswa dapat mengorganisasi dan mengkonsolidasi
berpikir matematisnya baik secara lisan maupun tulisan yang dapat terjadi dalam proses
pembelajaran. Di samping itu menurut observasi peneliti, terlihat masih rendahnya kemampuan
siswa dalam mengkomunikasikan situasi, ide atau gagasan ke dalam model atau bahasa
matematika baik secara lisan maupun tulisan. Menurut hemat peneliti, hal tersebut disebabkan
oleh dua faktor yaitu pembelajaran yang dilakukan kurang dapat mengakomodir kemampuan
komunikasi matematis siswa dan soal-soal yang diberikan masih merupakan soal-soal yang
rutin dengan kata lain kurang memfasilitasi High Order Mathematical Thinking siswa.
Berkenaan dengan itu, implementasi pendekatan pembelajaran yang inovatif dan efektif sangat
berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Pembelajaran
yang mengacu terhadap munculnya kemampuan siswa dalam menulis dan mengkomunikasikan
kembali materi-materi pada matematika yang cukup abstrak sangat tepat untuk meningkatkan
komunikasi matematis siswa. Setelah melalui beberapa kajian teori, pembelajaran yang
dianggap tepat untuk mengakomodir komunikasi matematis siswa yaitu pembelajaran MIS
dan WPWT. Hal tersebut dikarenakana karakteristik dari kedua pembelajaran yang mengacu
pada indikator-indikator dari komunikasi matematis siswa.

2. Rumusan Masalah
Merujuk kepada latar belakang masalah, permasalahan penelitian ini dapat disajikan dalam
pertanyaan penelitian sebagai berikut:
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a.

Apakah kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran
dengan MIS lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran WPWT?

b.

Bagaimana pendapat siswa tentang efektifitas pembelajaran MIS dan WPWT?

3. Tujuan Penelitian
Dengan berpedoman pada rumusan masalah, rencana penelitian ini bertujuan untuk:
a.

Membandingkan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mendapat pendekatan
pembelajaran MIS dengan siswa yang mendapat pembelajaran WPWT.

b.

Mendeskripsikan pendapat siswa tentang efektifitas pembelajaran MIS dan WPWT.

c.

Memperoleh temuan-temuan yang bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya serta dapat
menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

4.

Landasan Teori

4.1. Kemampuan Komunikasi Matematis
Kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki siswa untuk meningkatkan pemahaman siswa
terhadap kegunaan matematika itu sendiri. NCTM (dalam Priatna, 2003) menyatakan bahwa
komunikasi merupakan bagian yang esensial dari matematika dan pendidikan matematika.
Oleh sebab itu, komunikasi dalam pengajaran matematika harus terus dikembangkan agar
pemahaman siswa pada pelajaran matematika dapat maksimal.
Menurut Sumarmo (2005: 7) indikator yang tergolong dalam komunikasi matematis,
diantaranya adalah:
a.

menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol,
ide, atau model matematika

b.

menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan

c.

mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika

d. membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis
e.

membuat konjektur, merumuskan definisi, dan generalisasi

f.

mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri.

Di sisi lain indikator kemampuan komunikasi matematis menurut NCTM (Rohaeti, 2003: 11),
adalah sebagai berikut.
a.

Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui
mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual.

lisan,

tertulis,

b.

Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika
baik secara lisan, tertulis, maupun dalam bentuk lainnya.

c.

Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan strukturstrukturnya, untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan modelmodel situasi. Karena itu kemampuan komunikasi matematik mencakup beberapa hal,
yaitu kemampuan menulis, kemampuan membaca, diskusi dan menilai, serta wacana
(discourse).
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Indikator kemampuan komunikasi matematis yang akan diukur dalam penelitian ini adalah,
kemampuan siswa untuk dapat menyatakan suatu situasi dengan gambar dan model matematika
serta menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tertulis. Sedangkan pedoman
penskoran soal-soal komunikasi matematiknya adalah sebagai berikut.

Skor
0

1

2

3

Menyatakan suatu Situasi dengan
Gambar dan Model Matematika

Menjelaskan Ide, Situasi, dan
Relasi Matematika secara
Tertulis
Tidak menjelaskan ide, situasi,
dan relasi matematika secara
tertulis
Menjelaskan ide dan situasi
secara tertulis

Tidak membuat gambar/pemodelan
matematika atau membuat gambar/
pemodelan matematika tetapi salah
Membuat gambar (jika mungkin)/
model matematika dari apa yang
diketahui
Membuat gambar (jika mungkin)/ Menjelaskan relasi secara tertulis
model matematika dari apa yang
ditanyakan
Membuat gambar (jika mungkin)/ Menjelaskan ide, situasi, dan
model matematika secara lengkap
relasi secara tertulis
Skor maks 3

Skor maks 3

4.2. Mengembangkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
Menurut Elliot (1996) dalam kajiannya mengenai matematika sebagai bahasa dijelaskan
bahwa:
“Today’s mathematical language underlies financial dealing worldwide, describes a wealth
of characteristics of all.”
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa matematika banyak digunakan untuk
mendeskripsikan karakteristi data kesejahteraan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa
data yang disajikan dengan bahasa matematika seperti tabel, gambar, simbol, grafik sangat
efesien untuk digunakan. Dewasa ini hampir berbagai bidang kehidupan banyak menggunakan
bahasa matematika untuk mendeskripsikan bagaimana keadaan/kondis suatu bidang tertentu.
Menurut Weinzweig (dalam Elliot, 1982) seorang pengajar matematika dikatakan seorang
penyambung bahasa. Matematika sebagai bahasa formal atau bahasa simbolik. Hal tersebut
disebabkan pembelajaran matematika berbeda dengan pembelajaran bahasa. Selain perbedaan
tersebut, menurutnya ada persamaan antara matematika dengan bahasa Inggris, Jepang, atau
Prancis yang dikategorikan sebagai bahasa. Hal tersebut dapat dilihat dari persamaan dari
pengertian jajargenjang adalah sebuah segiempat. Kedua hal tersebut merupakan ungkapan
yang relevan
Menurut Elliot ada delapan kategori language pada matematika, yaitu:
a. Mathematics as a written language
b.

Mathematics as an oral language

c.

Mathematics as a pictoral language
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d. Mathematics As a foreign language
e.

Mathematics as a dead language

f.

Mathematics as a nonsense language

g. Mathematica as an abstract language
h. Mathematics as a native language
Elliot juga menyimpulkan bahwa matematika merupakan sebuah bahasa dan banyak dari siswa
sulit dalam mempelajarinya disebabkan oleh mathematics as a dead language dan mathematics
as a nonsense language. Menurutnya matematika sebagai bahasa dapat dipergunakan dengan
mudah dengan menggunakan mathematics as a native language yaitu matematika dipergunakan
sebagai bahasa pribumi/bahasa ibu. Hal tersebut sangat membantu siswa dalam pembelajaran,
karena dengan menggunakan bahasa ibu siswa akan lebih mudah mengkomunikasikan ide/
gagasan yang mereka miliki.
Perkembangan komunikasi matematis di kelas sessungguhnya bisa dikembangakan melalui
tiga dari delapan kategori bahasa matemtika yaitu melalui mathematics as a written language,
mathematics as an oral language, dan mathematics as A native language. Hal tersebut dapat
diaplikasikan yaitu (1) pada awal penerapan komunikasi matematis di kelas, guru hendaknya
mengembangkan pembelajaran yang mampu membuat siswa aktif berkomunikasi secara
lisan, hal tersebut dapat dipacu melalui penggunaan bahasa dalam matematika yang sudah
dimengerti oleh siswa yaitu Mathematics As A Native Language (2) setelah siswa terbiasa
mengungkapkan ide-ide matematis secara lisan, guru membimbing siswa agar mampu
mengkomunikasikan komunikasi matematis melalui bahasa tulisan yaitu Mathematics As A
Written Language, dimana hal tersebut dapat menggambarkan representasi matematis siswa.

4.3. Pembelajaran 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 tercapai 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 Mayer’s 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).
Menurut Brown (dalam Willis, 1996), strategi-strategi metakognitif meliputi kemampuankemampuan siswa untuk menentukan tujuan-tujuan belajar, memperkirakan keberhasilan
tujuan-tujuan itu, dan memilih alternatif-alternatif untuk mancapai tujuan-tujuan itu.
Metakognisi yang mengkaji ‘’bagaimana berfikir itu’’ 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
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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 egosentris 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 berfikir 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
‘’ARE’’ (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 tahapan tahapan berfikir 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 ‘’The Inner Speech Cognitive
Problem Solving Assesment Tool’’ di bawah ini. Prosedur ini diulang untuk setiap tahap
aktivitas pemecahan masalah.
Tabel 4.1 Inner Speech Cognitive Problem Solving Assesment
Inner Speech
Thinking Steps

Inner speech
Facilitating Comment

what is this problem I think it's about
about

Evaluation of Inner
Speech
That was clear
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what is this problem OK, it seems to want me what made me think
asking for
to….
that
Have I ever solved oh yea, yesterday in class
this kind fo problem
before ?
What did I do then
wait, I think I….

That's
good,
remembered

I

I stopped and thought
again
Did I think everything

what are the possible I guess I could also…
solutions?
OK, I have ''x'' I should probably
I
don’t
really
solutions, which one
understand how to
should I pick and
choose here
why
I need to watch what yeah, I always make me the I caught it, good for
I'm doing
same mistake here, so….
me

what do I think about I don’t know if
well, at least I tried to
what I've done
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 yeah it's always good to start This shows I'm being
question again
over to check
careful and not giving
up
If I have no solution, I feel like such dummy
that's doesn’t help at
what should I do
all, it's just negative
thinking
OK,I'll reread the Aha, I'm detective now..
I like that
problem and look for
clues
I think I need to ask Jeez, I'm just going around in At least I know when
for help
circles now
to ask for help
Sumber: (Andrea Zakin 2007)

4.4. Pembelajaran WPWT
Strategi pembelajaran WPWT 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 matematis siswa 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 tugas-tugas yang diberikan
(NCTM, 2000; Aryani, 2010).
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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-topik / konsep-konsep matematis dan hubungan antar
konsep. Siswa diarahkan untuk membandingkan, membedakan, atau mengkonstraskan antar
konsep.
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 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 kehidupan
sehari-hari, mengajak siswa untuk bekerja dengan teliti, runtut dan jelas langkah-langkahnya.
Bila ditinjau dari objek penerima tugas, ada dua jenis performance tasks, yaitu (a) individual
tasks dan (b) group tasks. Tugas-tugas individual dirancang supaya 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.

5. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen yang dilakukan oleh peneliti yang
merupakan guru bidang studi matematika untuk mengupayakan suatu perbaikan pembelajaran
di kelas. Penelitian ini berjudul “ Komparasi Pendekatan MIS dan WPWT ditinjau dari
Komunikasi Matematis Siswa Pada Nilai Mutlak”

5.1. Lokasi Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. Sekolah ini beralamat di ibukota kabupaten Pesawaran,
Lampung.
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5.2. Subyek Penelitian
Subyek penelitian eksperimen ini adalah siswa kelas X IPA.6 dan siswa kelas X. IPA.1
SMAN.1 Gedongtataan tahun pelajaran 2017/2018.

5.3 Prosedur Kerja dalam Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah non equivalent groups pretest-posttest design
(Sugiyono 2010), dengan desain faktor 2 × 2 yaitu dua metode pembelajaran, yaitu pembelajaran
MIS dan WPWT Pada penelitian ini menggunakan pretest, perlakuan yang berbeda (treatment),
dan posttest. Berikut ini disajikan desain penelitian non equivalent groups pretest-posttest
Pretest
O
O

Treatment
X. A
X. B

Posttest
O
O

Keterangan:
O

: Pretest atau Posttest

X. A

: Pembelajaran MIS

X. B

: Pembelajaran WPWT

5.4 Pengumpulan Data
Soal Komunikasi Matematis, Angket, dan Wawancara

6. Pembahasan
Temuan dan pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada faktor-faktor yang dicermati
dalam studi ini. Faktor-faktor tersebut meliputi pembelajaran MIS, Pembelajaran WPWT, dan
kemampuan komunikasi matematis

6.1. Pembelajaran MIS
Secara umum pelaksanaan pembelajaran MIS telah berjalan dengan baik, meskipun untuk
pertemuan pertama dan kedua peneliti agak kesulitan karena pembelajaran ini masih merupakan
hal yang asing bagi siswa. Beberapa hal yang peneliti temukan dalam pelaksanaan penelitian
pembelajaran MIS diuraikan sebagai berikut:
a.

Sebelum memulai pembelajaran, peneliti dan guru matematika berdiskusi dan melakukan
tinjauan pada pembelajaran yang akan dan telah dilakukan. Pada kesempatan ini peneliti
melakukan observasi dan sosialisasi pembelajaran yang akan diterapkan. Sosialisasi
dilakukan agar siswa tidak merasa asing dan canggung dengan kehadiran peneliti dan
dapat bekerjasama dengan menunjukkan perilaku yang sewajarnya.

b. Pembelajaran MIS ini merupakan pembelajaran yang baru bagi siswa, sehingga pada
pembelajaran MIS untuk pertemuan pertama dan kedua siswa masih agak bingung
dalam memahami tugas yang harus mereka selesaikan. Siswa belum terbiasa dengan
memberikan komentar-komentar sebagai bentuk dari inner speech, mereka terbiasa belajar
hanya dengan mendengarkan penjelasan guru, latihan soal, kemudian diikuti dengan PR.
Memberikan komentar sebagai bentuk dari inner speech agar membiasakan siswa untuk
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

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

174

berpikir sadar dan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri melalui inner speech memang
terasa sulit. Namun, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memacu inner speech
mereka, siswa mulai terbiasa untuk mengkomunikasikan gumaman mereka, meskipun
dengan bantuan dari guru agar dapat mencapai konsep yang diinginkan. Dalam hal ini,
peneliti juga mengaitkan gumaman mereka dengan jejaring sosial yang saat ini cukup
intens mereka ikuti. Peneliti menganalogikan hobi mereka yang sering comment status
pada jejaring sosial merupakan salah satu bentuk komentar yang apabila diaplikasikan
pada pembelajaran matematika akan memudahkan mereka dalam memahami pelajaran
matematika.
c.

Kepiawaian guru dalam mengorganisasi kelas juga sangat diperlukan, sehingga siswa
dengan kemampuan rendah pun mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan
komentar mereka. Sekalipun pada awal-awal pertemuan sering ditemukan komentarkomentar mereka yang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Dalam hal ini
kemampuan guru untuk menggiring siswa pada komentar-komentar yang sesuai sangat
diperlukan. Oleh sebab itu, pertanyaan inner speech yang tepat sangat membantu untuk
implementasi MIS yang sesuai.

d. Pada pembelajaran MIS diminggu ketiga (pertemuan terakhir), kepiawaian siswa dalam
berkomentar dan memunculkan gumaman yang positif sudah mulai terlihat. Siswa
sudah mulai terbiasa dengan menyampaikan komentar dan menuliskannya. Hal ini tentu
berdampak terhadap kemampuan komunikasi matematis mereka yang terlihat lewat lisan.
Mereka sudah terbiasa mendefinisikan atau menjelaskan sesuatu tidak dengan menghafal,
tetapi mencoba mengkonstruksi sendiri lewat gumaman mereka.
Sementara itu, berdasarkan hasil angket dan wawancara terhadap siswa yanng memperoleh
pembelajaran WPWT., diperoleh sebesar 70% siswa antusias dalam belajar, lebih fokus
terhadap pembelajaran, dan merasa bahwa pembelajaran MIS lebih menyenangkan daripada
pembelajaran sebelumnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran MIS efektif
bagi siswa.

6.2. Pembelajaran WPWT
Pembelajaran dimulai dengan pemberian tasks oleh guru yaitu persamaan nilai mutlak.
Selanjutnya membentuk kelompok yang heterogen terdiri dari 4-5 orang siswa. Dalam diskusi
kelompok siswa diminta untuk menjawab tasks melalui tulisan sistematis dengan bantuan
promt. Suasana belajar terlihat agak aktif, namun tampak beberapa siswa masih belum terbiasa
dengan pembelajaran ini, namun guru terus memberikan motivasi dan arahan, baik dari lembar
kegiatan maupun bimbingan secara langsung kepada kelompok-kelompok yang mengalami
kesulitan memahami LKS yang diberikan.
Sementara itu, berdasarkan hasil angket dan wawancara terhadap siswa yanng memperoleh
pembelajaran WPWT., diperoleh sebesar 65% siswa antusias dalam belajar, lebih fokus
terhadap pembelajaran, dan merasa bahwa pembelajaran WPWT lebih menyenangkan
daripada pembelajaran sebelumnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
WPWT efektif bagi siswa.

6.3. Kemampuan Komunikasi Matematis
Berdasarkan analisis data hasil penelitian, diketahui bahwa dengan pembelajaran MIS
peningkatan dan nilai postes komunikasi matematis siswa lebih baik dibandingkan dengan
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pembelajaran WPWT. Menurut wawancara dengan observer. Hal tersebut terjadi dimungkinkan
karena dengan pembelajaran MIS siswa kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan
memang lebih meningkat daripada sebelumnya.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan observer, peningkatan yang terjadi pada kelas MIS
dimungkinkan karena pembelajaran MIS lebih banyak menuntun siswa untuk berkomunikasi
lewat komentar-komentar non- formal yang mengakibatkan siswa lebih fokus untuk
mengkomunikasikan kembali serta memahami materi yang diampu.
Kelebihan lainnya dari siswa yangmemperoleh pembelajaran MIS dibandingkan dengan
kelompok WPWT adalah dalam menuangkan ide matematika dalam bentuk komentar. Siswa
kelompok MIS terbiasa mengontrol pengetahuannya lewat gumaman sehingga mereka dapat
mengetahui apa yang diketahui dan mengetahui apa yang tidak diketahui. Mereka juga
berpikir lebih kreatif dan lebih kritis dalam menghakimi ide-ide serta pemikiran mereka.
Siswa kelompok MIS lebih berani menanyakan kepada guru kebenaran ide yang mereka
pikirkan. Pembelajaran ini juga membuat siswa kelompok eksperimen mampu berargumen
mempertahankan pendapat dan hasil pemikiran mereka. Pembelajaran ini juga membuat
siswa untuk memeriksa kembali kebenaran konsep dan ide yang mereka miliki. Pertanyaan
inner speech yang dimulai dengan kata “mengapa” yang sering dilontarkan oleh guru baik
dalam tahapan pertanyaan siap siaga maupun dalam kegiatan presentasi membuat siswa lebih
paham dan lebih menggali potensi dalam diri siswa dalam rangka mencari jawaban apa yang
dipertanyakan. Pertanyaan tersebut juga membuat siswa semakin berhati-hati dalam berpikir
dan mengemukakan ide karena mereka harus dapat mempertanggungjawabkan ide/gagasan
mereka melalui pertanyaan “mengapa”.
Sementara itu siswa yang memperoleh pembelajaran WPWT, lebih fokus terhadap tugastugas dan pada awal pembelajaran mereka tampak bingung terhadap prosedur yang ada
pada WPWT. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan komunikasi yang tidak lebih baik
daripada siswa yang memperoleh pembelajaran MIS.

7.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
a.

Komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran MIS lebih baik daripada
siswa yang memperoleh pembelajaran WPWT.

b.

Berdasarkan hasil angket dan wawancara terhadap siswa diperoleh bahwa Pembelajaran
MIS dan WPWT efektif untuk diterapkan di kelas.

8. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, penulis mengemukakan beberapa
saran sebagai berikut:
a.

Untuk menerapkan pembelajaran WPWT sebaiknya guru membuat skenario dan
perencanaan yang matang, sehingga pembelajaran dapat terjadi secara komprehensif.

b. Pembelajaran MIS dan WPWT seyogyanya dapat dikombinasikan dalam satu kegiatan
pembelajaran mengingat karakteristik dari kedua pembelajaran yang efesien untuk
meningkatkan HOTS siswa.
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UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN BELAJAR
SISWA KELAS XI IPS.2 SMAN 1 GEDONGTATAAN,
LAMPUNG MELALUI PEMBELAJARAN WRITING
FROM PROMPT DAN WRITING IN PERFORMANCE
TASKS (WPWT)
Dina Ladysa
SMAN 1 Gedongtataan, Jalan Swadaya, Kec. Gedongtataan, Kab. Pesawaran, Lampung;
smansa.dina@yahoo.com

Abstrak. Kemandirian belajar siswa merupakan salah satu aspek afektif yang urgen untuk
membentuk karakter belajar positif bagi siswa yang bermuara terhadap keberhasilan dalam
pembelajaran. Kemandirian belajar siswa adalah inisiatif belajar siswa dan kemampuan
siswa dalam mengetahui strategi pembelajaran yang efektif bagi dirinya sendiri. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa kemandirian belajar siswa memberikan kontribusi positif
bagi pembelajaran. Desain Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan
untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa di kelas XI IPS.2 TP. 2016/2017 SMAN
1 Gedongtataan melalui pembelajaran WPWT dengan teknik pengumpulan data berupa
angket, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran
WPWT terbukti dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Hal ini diketahui dari
data kualitatif yang menjelaskan tingginya inisiatif belajar siswa, memandang kesulitan
sebagai tantangan, dan siswa mulai mampu memilih sumber belajar yang relevan.
Kata Kunci. kemandirian belajar, pembelajaran wpwt

1. Latar Belakang
Dewasa ini aspek afektif menjadi trending topic di beberapa hasil penelitian. Hal tersebut
disebabkan karena keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi dalam pembelajaran lebih
dominan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu aspek afektif. Dalam pembelajaran matematika
High Order Mathematical Thinking menjadi dasar keberhasilan siswa dalam menguasai
kompetensi pelajaran. Banyak riset yang memaparkan berbagai strategi pembelajaran untuk
meningkatkan kemampuan High Order Mathematical Thinking siswa.
Kemandirian belajar merupakan salah satu unsur yang penting bagi keberhasilan pembelajaran.
Kemandirian belajar siswa adalah siswa mampu berinisiatif dalam belajar dan memiliki
pengetahuan tentang strategi belajar efektif. Ketika siswa memiliki kemandirian belajar
yang tinggi, maka target pencapaian kompetensi pelajaran akan mudah tercapai. Hal tersebut
dikarenakan indikator dari kemandirian belajar siswa yaitu insiatif belajar merupakan pondasi
dasar untuk melejitkan potensi belajar siswa.
Berdasarkan observasi penulis, kemandirian belajar siswa masih rendah. Hal ini terlihat dari
rendahnya inisiatif belajar siswa, masih memandang kesulitan sebagai hambatan, kurangnya
kontrol belajar dan masih rendahnya kemampuan siswa dalam memanfaatkan dan mencari
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sumber belajar yang relevan.
Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk
menuliskan pengetahuan yang dimiliki secara sistematis. Menulis merupakan aspek vital
dalam pencapaian kompetensi peserta didik. Melalui aktivitas menulis, proses belajar siswa
dapat dilihat lebih nyata, ide-ide atau gagasan siswa dapat didokumentasikan dalam file, dan
tulisan siswa dapat dijadikan alat evaluasi. Menurut observasi semnetara penulis, pembelajaran
yang kurang mampu mengakomodir kemampuan menulis siswa akan membuat siswa kurang
mampu mengorganisir pengetahuannya serta akan terjadi minimnya kuantitas dan kualitas
evaluasi.
Karakteristik dari pembelajaran writing from a prompt adalah strategi pembelajaran yang
dirancang dengan memberikan prompt untuk membantu siswa dalam menjelaskan pemikirannya
atau ide matematis yang telah dimiliki siswa. Prompt dirancang sedimikian 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. Sedangkan writing in performance tasks adalah strategi yang dirancang
melalui suatu tugas-tugas sehingga siswa dapat mendemonstrasikan dan mengkomunikasikan
pemahamannya dalam menyelesaikan suatu tugas. (Aryani, 2010).
Berdasarkan karakteristik pembelajaran WPWT di atas, pembelajaran WPWT diasumsikan
mampu menjadi jembatan bagi siswa untuk membangun kemandirian belajar sehingga mampu
memberikan kontribusi positif bagi kualitas pembelajaran di kelas. Karakteristik pembelajaran
WPWT tersebut mampu memberikan stimulus positif bagi peningkatan kemandirian belajar
siswa.

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:
a.

Bagaimana peningkatan kemandirian belajar siswa kelas XI.IPS 2 melalui pembelajaran
WPWT?

b.

Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran WPWT?

3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan uraian pada latar belakang dan pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian
tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:
a.

Meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas XI IPS.2 SMAN 1 Gedongtataan melalui
pembelajaran WPWT

b.

Memberikan alternatif pembelajaran yang menyenangkan yang bermuara
dihasilkannya generasi yang memiliki literasi matematika yang tinggi.

terhadap

4. Landasan Teori
4.1. Pembelajaran WPWT
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Strategi pembelajaran WPWT 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 matematis siswa 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 tugas-tugas 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-topik / konsep-konsep 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 siswa pikirkan 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 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 kehidupan
sehari-hari, mengajak siswa untuk bekerja dengan teliti, runtut dan jelas langkah-langkahnya.
Bila ditinjau dari objek penerima tugas, ada dua jenis performance tasks, yaitu (a) individual
tasks dan (b) group tasks. Tugas-tugas individual dirancang supaya 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
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(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.

4.2. Kemandirian Belajar Siswa
Secara harfiah mandiri berarti tidak tergantung. Jika dikaitkan dengan belajar berarti siswa
dikatakan mandiri jika dalam belajar siswa tersebut t mampu mengontrol diri sendiri. Istilah
kemandirian belajar menjadi populer di tahun 1980-an karena muncul penekanan otonomi
dan tanggungjawab siswa untuk bertanggungjawab terhadap pengetahuan mereka sendiri.
Kemandirian belajar siswa sebagai tujuan pengembangan keberhasilan pembelajaran. Joyce,
dkk (2000) membagi empat model pembelajaran yaitu (1) model sosial; (2) model pemprosesan
informasi; (3) model sistem perilaku; dan (4) model personal. Berdasarkan karakteristiknya
model personal sangat tepat mengembangkan kemandirian belajar siswa. Model personal
terbagi menjadi tiga yaitu (1) inquiry on personal mode; (2) self concept; dan (3) nondirective
teaching. Model nondirective teaching mengutamakan hubungan antar manusia, lingkungan
belajar diorganisasi untuk membantu siswa mencapai tujuan, penekanan pada pengembangan
belajar jangka panjang, dan guru sebagai sebagai fasilitator membantu menjelaskan gagasangagasan mereka. Sementara karakteristik kemandirian belajar berkesinambungan dengan
inisiatif belajar, mendiagnosa kebutuhan belajar, menetapkan target atau tujuan belajar,
memonitor, mengatur dan mengontrol belajar, memandang kesulitan sebagai tantangan,
memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan, memilih dan menetapkan strategi belajar,
mengevaluasi proses dan hasil belajar, dan konsep diri.
Menurut Ladysa (2012) Pengalaman kemandirian belajar siswa yang lain yang dapat dimunculkan
adalah saat siswa diminta untuk menjustifikasi suatu kesimpulan atau mempertahankan suatu
sanggahan pada suatu diskusi dan pada saat situasi yang penting dimana diperlukan untuk
membuat kesimpulan, pertimbangan, dan keputusan yang benar memerlukan kehati-hatian
dalam memantau dan mengatur proses kognitifnya lebih-lebih apabila siswa menghadapi
bentuk-bentuk kesulitan dalam menghadapi situasi masalah matematis.
Indikator kemandirian belajar siswa pada penelitian ini yaitu yaitu (1) inisiatif belajar; (2)
mendiagnosa kebutuhan belajar; (3) menetapkan tujuan belajar; (4) memonitor, mengatur,
dan mengontrol belajar; (5) memandang kesulitan sebagai tantangan; (6) memanfaatkan dan
mencari sumber yang relevan; (7) memilih dan menerapkan strategi belajar; (8) mengevaluasi
proses dan hasil belajar; dan (9) konsep diri.

5. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti yang
merupakan guru bidang studi matematika untuk mengupayakan suatu perbaikan pembelajaran
di kelas. Penelitian ini berjudul “Upaya Meningkatkan Kemandirian belajar Siswa Kelas XI
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IPS.2 SMAN 1 Gedongtataan, Lampung Melalui Pembelajaran Writing From Prompt Dan
Writing In Performance Tasks (WPWT)”

5.1. Lokasi Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. Sekolah ini beralamat di ibukota kabupaten Pesawaran,
Lampung.

5.2. Subyek Penelitian
Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas XI IPS.2 SMAN.1 Gedongtataan
tahun pelajaran 2016/2017.

5.3. Prosedur Kerja dalam Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas ini merupakan siklus yang dirancang dalam dua tahapan. Setiap
siklus terdiri dari empat tahapan yaitu; perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi.
Tahapan tersebut disusun dalam siklus dan setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan
yang ingin dicapai.

5.4 Pengumpulan Data
Angket, Wawancara, dan Lembar Observasi

6. Hasil dan Pembahasan
6.1. Pelaksanaan dan Hasil pada Siklus I
Pelaksanaan PTK dimulai pada tanggal 14 November 2016 dan 17 November 2016, pada jam
pelajaran ke-3 dan ke-4 di kelas XI IPS.2 SMAN 1 Gedongtataan (semua siswa hadir).
Pembelajaran dimulai dengan pemberian tasks oleh guru yaitu tentang pembuatan roti yang
berkaitan dengan program linier. Selanjutnya membentuk kelompok yang heterogen terdiri
dari 5-6 orang siswa. Dalam diskusi kelompok siswa diminta untuk menjawab tasks melalui
tulisan sistematis dengan bantuan promt. Suasana belajar terlihat agak aktif, namun tampak
beberapa siswa masih belum terbiasa dengan pembelajaran ini, namun guru terus memberikan
motivasi dan arahan, baik dari lembar kegiatan maupun bimbingan secara langsung kepada
kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan memahami LKS yang diberikan. Secara
keseluruhan pembelajaran pada siklus I ini dapat dikatakan berjalan lancar.
Deskripsi data kemandirian belajar siswa didapat observasi, yaitu siswa sudah mulai terlihat
berinisatif tinggi dalam belajar serta mampu terpacu untuk mencari sumber belajar yang
relevan dalam memenuhi tasks yang diberikan guru. Sementara itu siswa mulai terlihat
antusias dengan pembelajaran yang diberikan karena berdasarkan hasil wawancara dengan
beberapa siswa mereka merasa lebih terpacu dan bersemangat belajar dengan pembelajaran
yang diberikan.

6.2. Pelaksanaan dan Hasil pada Siklus II
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Pelaksanaan siklus II, tanggal 21 November 2016 dan dilanjutkan pada tanggal 24 November
2016. Beberapa tindakan yang dilakukan pada siklus ini adalah perbaikan-perbaikan terkait
dengan konteks dan tasks dalam lembar kerja siswa serta mengurang, karena berdasarkan hasil
pada siklus I ada siswa yang agak kesulitan memahami konteks dalam LKS (karena siswa
belum terbiasa). Sehingga diupayakan konteks itu lebih disederhanakan. Selain itu, prompt
terhadap siswa dibuat lebih efektif dan sistematis. Selanjutnya guru melakukan refleksi dengan
lebih banyak memberikan tasks yang lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh siswa. dan
memfasilitasi kepada siswa yang pada siklus I yang masih belum terpacu kemandirian belajar
pada siklus I.
Berdasarkan hasil angket siklus II diperoleh bahwa rata-rata kecerdasan intrapersonal siswa
yaitu 4,7% dan ini termasuk kategori baik sehingga penelitian ini dicukupkan hingga siklus II.

6.3. Pembahasan
Dari rataan siklus I dan siklus II diperoleh masing-masing data yaitu 3,5 % dan 4,7 %. Hal
ini menunjukkan kenaikan-kenaikan yang cukup signifikan sehingga dapat diinterpretasikan
bahwa kemandirian belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran WPWT meningkat di
siklus kedua.
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapat kesimpulan bahwa
dengan menggunakan pembelajaran WPWT yaitu inisiatif belajar siswa lebih tinggi,
siswa mampu mencari dan mengumpulkan sumber belajar yang relevan, dan siswa mampu
mengatasi kesulitan sebagai tantangan bukan hambatan. Secara keseluruhan ada tiga dari
sembilan indikator kemandirian belajar yang terakomodir dengan pembelajaran WPWT atau
dengan kata lain 30 % dari seluruh indikator tercapai. Sedangkan untuk respon siswa terhadap
pembelaran WPWT, berdasarkan hasil observasi diperoleh bahwa pembelajaran WPWT
membuat siswa lebih tertarik dan tertantang dalam pembelajaran matematika.

7. Kesimpulan dan Saran
7.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari siklus I dan II disimpulkan melalui
pembelajaran WPWT kemandirian belajar siswa lebih meningkat dan siswa lebih tertarik dan
tertantang dalam mengikuti pembelajaran.

7.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, penulis mengemukakan beberapa
saran sebagai berikut:
a.

Untuk menerapkan pembelajaran WPWT sebaiknya guru membuat skenario dan
perencanaan yang matang, sehingga pembelajaran dapat terjadi secara komprehensif.

b.

Pembelajaran WPWT pada pelaksanaannya tidak hanya dapat dilakukan dengan cara
belajar berkelompok, namun dapat pula diterapkan secara individu, sehingga guru
dapat menggunakannya dengan mengkombinasikan antara pembelajaran WPWT secara
berkelompok ataupun WPWT secara individu.
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI
MATEMATIS DAN SELF-EFFICACY SISWA SMP
MELALUI PENDEKATAN OPEN-ENDED
Dini Yuniarti, M.Pd.
SMP Negeri 2 Soreang, Jl. Cipatik Km 3 Kutawaringin, Kab. Bandung, E-mail;
diyuniarti70@gmail.com

Abstrak. Artikel ini melaporkan temuan dari satu eksperimen dengan desain kelompok
kontrol non-ekuivalen, dengan menerapkan pendekatan open-ended untuk menelaah
kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy siswa SMP. Subyek sampel
penelitian adalah sebanyak 80 siswa kelas VII dari suatu SMP di Kabupaten Bandung yang
ditetapkan secara purposif. Instrumen penelitian ini adalah tes kemampuan komunikasi,
skala self-efficacydan skala pandangan siswa terhadappendekatan open-ended. Penelitian
ini menemukanpencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi matematis dan
Self-efficacy siswa yang memperoleh pendekatan open-ended lebih baik daripada siswa
yang memperoleh pembelajaran konvensional. Temuan lainnya, terdapat asosiasi antara
kemampuan komunikasi matematis dengan self efficacy. Selain itu, ditemukan pula
siswa menunjukkan pandangan positif terhadap pendekatan open-ended, namun siswa
masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal.
Kata Kunci :komunikasi matematis, self-efficacy, pendekatan open-ended.

ABSTRACT. This article presents the finding from an experiment with non-equivalent
control group design conducted by using open-ended approach (OEA) to investigate
students’ mathematical communication and students’ self-efficacy on mathematics.
The study involved 80 seventh grade students from a junior high school in Bandung
District which determined puposively. Theinstrument of the study are amathematical
communication ability test, a self-efficacy scale and a students’ perception scale on
OEA. The study found that on mathematical communication ability,the grades of students
taught by OEA, are better than the gradesof students taught by conventional teaching,
and the grades are between low and medium. The other findings, students’ self-efficacy
on mathematicstaught by OEA, are better than students taught by conventional teaching.
The study also found,there isassociationbetween mathematicalcommunication and self
efficacy. Besides that, students performed positive opinion toward OEA, but students
still face some difficulties on mathematical communication problems.
Keyword: mathematical communication, self efficacy, open-ended approach.

1. Pendahuluan
Pada dasarnya, kemampuan komunikasi matematik dan keyakinan akan kemampuan diri
(self efficacy) merupakan bagian hasil belajar matematik esensial yang perlu dimiliki siswa
SMP. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat beberapa pakar antara lain, Linquist
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& Elliot (1996) yang menyatakan komunikasi merupakan esensi dari mengajar, belajar,
dan mengases matematika. Demikian pula, Greenes dan Schulman (1996) mengatakan
komunikasi matematik merupakan: a) kekuatan sentral bagi siswa dalammerumuskan konsep
dan strategi matematik; b) modal keberhasilan siswa dalammenyelesaikan,mengeksplorasi,
dan menginvestigasimatematik; dan c)merupakan wadah bagi siswa dalam berkomunikasi
dengan temannya.
Pentingnya pemilikan kemampuan komunikasi matematik juga sesuai dengan hakekat
matematika diantaranya matematika sebagai bahasa simbol yang efisien, teratur, serta
berkemampuan analisis kuantitatif (Sumarmo, 2004). Baroody (Machmud, 2013)
mengemukakan komunikasi matematis adalah penting bukan hanya karena matematika
adalah alat bantu berpikir, menemukan pola dan menyelesaikan masalah, tetapi juga karena
pembelajaran matematika adalah suatu aktivitas sosial yang memerlukan komunikasi
matematis. Sementara self-efficacy merupakan bagian dari self-concept adalah salah satu
kemampuan afektif yang sangat perlu dikembangkan dalam diri peserta didik.Hal ini sesuai
dengan tujuan pembelajaran matematika (kurikulum 2006, Kurikulum 2013, NCTM 2000)
antara lain: memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa
ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya
diri dalam pemecahan masalah.
Kenyataan masih rendahnya kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy siswa SMP,
serta pentingnya kedua kemampuan itu dikembangkan mendorong penulis untuk melakukan
suatu penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Dengan merujuk pada temuan beberapa
studidiantaranya Alhadad (2010) dan Rahman (2010) tentang pendekatan open-ended,
penulis menilai pendekatan open-ended mampu memfasilitasi pengembangan kemampuan
komunikasi matematis dan self-efficacy siswa.

2. Telaah Pustaka
2.1 Komunikasi Matematis dan Self-Efficacy
Dalam pembelajaran matematika, komunikasi matematis merupakan satu kemampuan
matematis yang esensial dan perlu dimiliki oleh siswa SMP. Baroody (Machmud, 2013)
mengemukakan bahwa: a) matematika sebagai bahasa yang esensial, tidak hanya sebagai alat
untuk berpikir, menemukan rumus, menyelesaikan masalah, dan menurunkan konklusi, tetapi
juga matematika adalah alat yang sangat berguna untuk menyatakan beragam idea secara
jelas, tepat, dan teliti; b) matematika dan belajar matematika adalah jantungnya kegiatan sosial
misalnya dalam interaksi antara siswa dan gruru, siswa dan siswa, dan siswa dengan bahan
ajar yang sangat penting dalam memajukan potensi siswa. Sesuai dengan hakekat matematika,
matematika sebagai bahasa simbol yang efisien, teratur, berkemampuan analisis kuantitatif.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa komunikasi matematis memberikan manfaat yang
sangat besar dan efisien dalam menyatakan suatu situasi atau masalah ke dalam bentuk simbol
matematis yang memfasilitasi penyelesaian masalah dan menghindarkan salah interpretasi.
Kosko & Wilkins (2010), menjelaskan bahwa baik menulis (komunikasi tertulis) maupun
diskusi (komunikasi lisan) keduanya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
komunikasi dan sangat mendukung pemahaman konsep matematika. Menulis dianggap
sebagai cara seseorang merefleksikan dan atau menerangkan secara rinci suatu ide matematika
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tertentu. Hal ini membantu siswa menjelaskan strategi-strategi, sehingga meningkatkan
pengetahuan prosedural mereka dan secara umum bermanfaat untuk perkembangan kognitif
siswa. Sementara itu, diskusi atau komunikasi lisan adalah cara komunikasi lain yang juga
penting dalam memahami konsep secara mendalam melalui interaksi sosial. Ketika belajar,
komunikasi lisan akan menyebabkan siswa terbiasa dengan cara-cara atau teknik-teknik
menjelaskan konsep matematika, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk menambah
pengetahuan.Berdasarkan pendapat beberapa pakar, Sumarmo (2004) merangkum indikator
kemampuan komunikasi matematis sebagai berikut: a) menghubungkan benda nyata, gambar,
dan diagram ke dalam ide matematika; b) menjelaskan ide, situasi dan relasi matematk,
secara lisan atau tulisan, dengan benda nyata, grafik, dan aljabar;c) menyatakan peristiwa
sehari-hari dalam bahasa atau symbol matematka;d) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis
matematika;e) membaca presentasi matematika; dan f) membuat konjektur, menyusun
argument, merumuskan definisi dan generalisasi.
Dalam ragam pembelajaran apapun, selain kemampuan kognitif terdapat perilaku afektif yang
perlu dikembangkan, karena aspek afektif siswa adalah penting dalam proses belajar dan
secara kuat sangat mempengaruhi prestasi akademik mereka. Kurikulum matematika 2013,
menganjurkan bahwa pengembangan kemampuan kognitif atau kemampuan dasar pengetahuan
dan kemampuan dasar sosial (afektif) dilaksanakan dalam waktu bersamaan seraca seimbang
dan proporsional. Satu di antara perilaku afektif yang esensial adalah self-efficacy yang secara
garis besar tercantum dalam tujuan pembelajaran matematika yaitu memiliki sikap ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah.
Bandura (1994) mengartikanself-efficacysebagai keyakinan seseorang tentang kemampuan
dirinya dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya. Selfefficacydapat menentukan bagaimana cara berpikir seseorang, bagaimana memotivasi diri, dan
bagaimana berperilaku. Bandura (1997) juga menyebutkan orang dengan self-efficacy tinggi
akan menganggap tugas yang sulit sebagai tantangan bukan ancaman yang harus dihindari,
dan mempunyai komitmen kuat untuk mencapai keberhasilan. Pakar lain Maddux (2000)
menyebutkan self-efficacysebagai kemampuan untuk mengkoordinasikan keterampilan dan
kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam domain dan keadaan tertentu. Selfefficacy bukanlah sifat genetik, tetapi suatu keyakinan yang berkembang dari waktu ke waktu
dan melalui pengalaman. Perkembangan keyakinan ini terus berlanjut sepanjang hidup.
Merujuk pada pendapat Bandura, Sumarmo (2015), mengartikan self-efficacy dalam
matematikasebagai pandangan individu terhadap kemampuan dirinya dalam mengatasi
situasi dan menyelesaikan masalah matematika yang dihadapinya, Kemudian, Sumarmo
mengemukakan beberapa indikator self-efficacy yaitu: a) mampu mengatasi masalah yang
dihadapi;b) yakin akan keberhasilan dirinya;c) berani menghadapi tantangan; d) berani
mengambil resiko atas keputusan yang diambilnya; e) menyadari kekuatan dan kelemahan
dirinya; f) mampu berinteraksi dengan orang lain; g) tangguh dan tidak mudah menyerah.

2.2 Pendekatan Open-Ended
Kurikulum Matematika 2013menyarankan antara lain pengembangan kemampuankognitif dan
afektif hendaknya dikembangkan dalam waktu bersamaan secara proporsional. Satu di antara
ragam pembelajaran matematika yaitu pendekatan open-ended dinilai mampu memfasilitasi
pengembangan kemampuan komunikasi matematis danself-efficacydalam suatu proses
pembelajaran. Nohda (Alhadad, 2010) menyatakan open-ended sebagai suatu pendekatan
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pembelajaran dimana aktivitas interaksi antara guru, matematika, dan siswa bersifat terbuka.
Pengertian yang hampir serupa dikemukakan Silver (Rahman, 2010), bahwa pendekatan
open-ended memberi siswa banyak pengalaman dalam menafsirkan suatu masalah terbuka
dan memunculkan gagasan-gagasan yang baru dan berbeda dalam menyelesaikannya.
Kemudian dengan mengacu pada sifat masalah dan interaksi yang terbuka, Alhadad (2010)
mengemukakan bahwa pendekatan open-ended dapat membantu siswa melakukan pemecahan
masalah secara kreatif, menghargai perbedaan dan keragaman berpikir yang terjadi ketika
proses pembelajaran dan pemecahan masalah berlangsung, juga memungkinkan siswa
mengekspresikan gagasannya dengan berbagai cara sehingga dapat meningkatkan motivasi
siswa untuk menunjukkan kemampuannya secara optimal.Kondisi tersebut, memberi peluang
berkembangnya kemampuan komunikasimatematis serta self-efficacysiswa dalam matematika.

2.3 Penelitian yang Relevan
Beberapa studi (Aguspinal, 2011, Rosita, 2012, Zuriatun, 2015) melaporkan keunggulan
pendekatan open-ended dalam mengembangkan beragam kemampuan matematis dan
perilaku afektif siswa. Aguspinal (2011) menyebutkan penerapan pendekatan open-ended
dapat meningkatkan respon positif siswa, mengembangkan sikap untuk mengadopsi ide-ide,
bernegosiasi, dan beradaptasi dengan solusi sehingga tertantang untuk memecahkan masalah.
Sementara itu Rosita (2012) menyatakan temuan penelitiannya bahwa uji perbedaan ratarata N-gain menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang
lebih baik terjadi pada siswa yang belajar dengan pendekatan open-ended dibandingkan
dengan siswa dengan pembelajaran konvensional. Peneliti lain, Zuriatun (2015) melaporkan
kemampuan penalaran dan komunikasi siswa SMP yang memperoleh pembelajaran dengan
pendekatan open-ended melalui setting pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share lebih
baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan konvensional.
Eksistensi asosiasi antar kemampuan berpikir matematis telah banyak ditelaah dalam studistudi sebelumnya. Diantaranya temuan penelitian Qohar (2010) yang menyatakan bahwa
terdapat asosiasi-asosiasi antara kemampuan pemahaman matematis dan kemampuan koneksi
matematis, antara kemampuan pemahaman matematis dan kemampuan komunikasi matematis,
serta antara kemampuan koneksi matematis dan kemampuan komunikasi matematis siswa.

3. Metode, Desain,dan Instrumen Penelitian
Penelitian ini adalah suatu eksperimen dengan desain pretes-postesdan kelompok kontrol nonekuivalen(Sugiyono, 2015). Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa sebuah SMPNegeri
di Kabupaten Bandung, dengan sampel penelitian adalah 80 siswa dari 2 kelas VII yang
dipilih secara secara purposif. Instrumen yang digunakan adalah tes kemampuan komunikasi
matematis berupa soal uraian sebanyak 4 soal, serta skala self-efficacy dan skala persepsi
siswa terhadap pembelajaran open-ended berbentuk skala Likert.
Berikut ini disajikan sampel butir tes dan butir skala self-efficacy dalam penelitian ini.
1. Contoh butir tes kemampuan komunikasi matematis.
Diketahui ∆ABC siku-siku di A. Pada sisi AB terdapat titik D dan E sehingga AD = DE
= EB, panjang CD =
cm dan CE =
cm.
a.

Buatlah gambar yang menyatakan situasi tersebut!
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Tulislah model matematika untuk menghitung luas segitiga ABC dan selesaikan.
Tuliskan rumus/prinsip/aturan yang digunakan pada tiap langkah pengerjaan!

2. Contoh butir skala self-efficacy siswa dalam matematika.
Keterangan
Ss : Sering sekali
No
1
2
3
4

Jr : Jarang

Sr : Sering

Js : Jarang sekali

Kegiatan/Pendapat/Perasaan
Merasa gugup menjawab pertanyaan tentang sifat sifat
bangun datar segiempat yang kurang dipahami
Mencoba memperbaiki pekerjaan pada Lembar Kegiatan
Siswa (LKS) yang belum sempurna
Merasa lelah belajar segitiga dan segiempat dalam waktu
yang lama
Memilih materi segitiga dan segiempat yang perlu
dipelajari ulang

Ss

Sr

Jr

Js

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

3. Contoh butir skala persepsi siswa terhadap pendekatan open-ended
Keterangan
Ss : Sangat setuju
No
1
2
3
4

Sts : Sangat tidak setuju Sr : Setuju

Permyataan
Rasa percaya diri dalam pembelajaran
Saya mampu mengikuti pembelajaran matematika
dengan baik.
Saya takut mengemukakan pendapat selama
pembelajaran matematika
Suasana pembelajaran membuat saya tegang
Selama pembelajaran matematika, saya
mengemukakan pendapat di depan orang lain

berani

Ts : Tdak setuju
Ss

S

Ts

Sts

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

4. Temuan Dan Pembahasan
Berikut ini disajikan hasil temuan mengenai kemampuan komunikasi matematis serta selfefficacy siswa dalam matematika. Skor pretes, postes, dan N-gain dari kemampuan kognitif
serta hasil posskala self-efficacy pada kedua kelas tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1.Kemampuan Komunikasi Matematisdan Self-efficacy siswa dalam matematika
Variabel
Kemampuan
Komunikasi
Matematis
Self-Efficacy Siswa
dalam Matematika

Data

Pretes

SD
%
SD
%

6,17
4,85
15,42
5,20
22,87

SD
%

Open-Ended
Postes
N-gain
27,35
9,05
68,37
8,98
49,37
75,12
9,34
75,12

0,65
0,24
0,24

Pretes
6,50
5,38
16,25
5,57
17,25

Konvensional
Postes N-gain
20,10
9,28
50,25
7,92
36,95

0,43
0,23
0,17

68,73
8,52
68,73
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Keterangan:
Banyak siswa kelas open-ended = 40
Banyak siswa kelas konvensional = 40
Skor Maksimal Ideal Kemampuan Komunikasi = 40
% dari skor maksimal kemampuankomunikasi matematis serta self-efficacy siswa dalam
matematika.
Setelah dilakukan uji prasyarat (normalitas dan homogenitas) datakemampuan komunikasi
matematis serta self-efficacy, dilakukan uji perbedaan rata-rata kemampuan-kemampuan
tersebut dengan uji statistik yang relevan.Untuk kemampuan komunikasi matematis, Tabel
1 memperlihatkan rata-rata skor pretes kelas open-ended adalah 15,42% dari skor ideal, dan
kelas konvensional 16,25% dari skor ideal. Dari hasil pengujian perbedaan rata-rata dengan
uji Mann-Whitney terhadap skor pretes kemampuan komunikasi (Tabel 2), diperoleh bahwa
tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang memperoleh
pembelajaran open-ended dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
Tabel 2. Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Skor Pretes Kemampuan komunikasi Matematis
Mann-Whitney U

Statistic
Z

Asymp.Sig. (2-tailed)

778,50

-0,208

0,84

Hasil
H0 diterima

Hasil analisis selanjutnya terhadap data skor postes menyatakan bahwa pencapaian komunikasi
matematik siswa yang mendapatpendekatan open-endedtergolong sedang (68,37% dari skor
ideal)dan siswa yang mendapat pembelajaran konvensional yang tergolong rendah (50,25%
dari skor ideal). Hasil uji perbedaan rata-rata yang dilakukan menggunakan t-Independent
Sample Test tersaji pada Tabel 3, dan dapat disimpulkan bahwa pencapaian komunikasi
matematik siswa yang mendapatpendekatan open-ended lebih baik daripada siswa yang
mendapat pembelajaran konvensional.
Tabel 3. Uji Perbedaan Rata-rata Skor Postes Kemampuan Komunikasi Matematis
T
3,537

t-Independent Sample Test
Sig. (2-tailed)
Sig. (1-tailed)
0,01
0,005

Hasil
H0 ditolak

Berikutnya analisis terhadap data N-gain kemampuan komunikasi matematis, diperoleh
rata-rata N-gain kemampuan komunikasi matematis siswa yang mendapat pendekatan openended tergolong cukup (0,65) dan siswa yang mendapat pembelajaran konvensionaltergolong
sedang (0,45). Hasil uji perbedaan rata-rata N-gain dengan t-Independent Sample Test (Tabel
4) menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas
open-endedlebih baik secara signifikan daripada kelas dengan pendekatan konvensional.
Tabel 4. Uji Perbedaan Rata-rata N-gain Kemampuan Komunikasi Matematis
T
18,544

t-Independent Sample Test
Asymp. Sig. (2-tailed)
Asymp. Sig. (1-tailed)
0,00
0,00

Hasil
H0 ditolak

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan open-ended lebih berhasil mencapai
dan meningkatkan kemampuan komunikasi matematik dari pada pembelajaran biasa. Hal ini
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dimungkinkan karena selama proses pendekatan open-ended berlangsung, komunikasi lisan
yang dilakukan siswa dengan guru dan siswa dengan siswa lain berlangsung dengan intensitas
yang lebih tinggi daripada di kelas konvensional, sehingga siswa lebih mengenal cara-cara
atau teknik-teknik menjelaskan konsep matematika, dan mempunyai kesempatan untuk
menambah pengetahuan. Sesuai dengan penjelasan Alhadad (2010) yang mengemukakan
bahwa pendekatan open-endedmendorong siswa lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran,
memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman
belajarnya, dan termotivasi untuk memberikan penjelasan.
Berkenaan dengan self-efficacy siswa dalam matematika, Tabel 1 di atas memperlihatkan
rata-rata skor kelas open-ended adalah 72,12 % dari skor idealdan kelas konvensional 68,73
% dari skor ideal.Kemudian hasil uji perbedaan rata-rata dengan t-independen sample
testmenunjukkan bahwa self-efficacysiswa dalam matematika siswa pada kelas open-ended
lebih baik daripada siswa pada kelas konvensional. Hasil uji tersebut disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Uji Perbedaan Rata-rata Skor Self-Efficacy Siswa dalam Matematika
T
3,198

t-Independent Sample Test
Asymp. Sig. (2-tailed)
Asymp. Sig. (1-tailed)
0,002
0,001

Hasil
H0 ditolak

Eksistensi asosiasi antar kemampuan dianalisis menggunakan tabel kontingensi antar
dua variabel seperti yang tersaji pada Tabel 6, sedangkan pengujian ada tidaknya asosiasi
menggunakan uji Pearson Chi-Kuadrat seperti yang disajikan pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 6. Kontingensi kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy siswa
pada kelas open-ended
Kemampuan Komunikasi
Matematis
Tinggi
Sedang
Rendah
Jumlah

Self-Efficacy siswa
Tinggi
14
0
0
14

Sedang
7
5
4
16

Rendah
0
0
10
10

JUMLAH
21
5
14
40

Tabel 6 menunjukkan sebanyak 21 orang siswa memiliki kemampuan komunikasi tinggi, 5
orang pada kategori sedang dan 14 orang pada kategori rendah. Sedangkan untuk self-efficacy
siswa dalam matematika, siswa pada kategori tinggi sebanyak 14 orang, kategori sedang
sebanyak 16 orang dan kategori rendah sebanyak 10 orang.

Tabel 7. Uji Pearson-Chi Kuadrat (Asosiasi antara kemampuan komunikasi matematis dan
self-efficacy siswa pada kelas open-ended)
Statistik
Pearson-Chi Kuadrat

Nilai
36,429

Df
4

Sig.
0,000

Tabel 8. Symmetric Measures
Statistik
Nominal by Nominal Contingency Cooeficient
N of Valid Cases

Value
690
40

Approx.Sig.
0,000
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Analisis asosiasi menemukan bahwa terdapat asosiasi yang tinggi antara kemampuan
komunikasi matematis dengan self-efficacy siswa terhadap matematika dengan koefisien
kontingensi atau derajat asosiasi (C) sebesar 0,69 (Tabel 7 dan Tabel 8).
Temuan ini serupa dengan hasil penelitian Qohar (2010) yang mendapatkan adanya asosiasi
antara kemampuan komunikasi dan kemandirian belajar siswa, namun temuan tersebut berbeda
dengan hasil penelitian Sumarmo dkk (2012) bahwa tidak terdapat asosiasi antara kemampuan
berpikir logis, kritis, dan kreatif dengan disposisi logis, kritis, dan kreatif. Temuan temuan
ini menunjukkan bahwa eksistensi asosiasi antara kemampuan matematis dan aspek afektif
dalam belajar matematika tidak konsisten (Sumarmo, dkk., 2012).
Analisis deskriptif dilakukan terhadap data yang diperoleh dari skala penilaian diri untuk
mengetahui pandangan atau persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika dengan
pendekatan open-ended. Hasil analisis data memberi informasi bahwa secara umum siswa
bersikap positif dan memberi respon baik terhadap pembelajaran open-ended. Dengan
pengkategorian respon siswa, dari 40 orang siswa, sebanyak 57,50% siswa memberi respon
baik, dan 42,50% memberi respon sangat baik terhadap pembelajaran open-ended. Dalam hal
ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa setuju atau sangat setuju dengan pernyataan
positif tentang pendekatan open-ended.
Dalam analisis selanjutnya berkenaan dengan kesulitan siswa ketika menghadapi soalsoal komunikasi matematis. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kesulitan siswa ketika
menyelesaikan soal-soal komunikasi matematis adalah siswa masih terpaku pada informasi
yang ada pada soal dan belum dapat membuat hubungan antara informasi-informasi yang
diberikan sehingga tidak dapat menyusun model matematika sebagai jembatan utama untuk
sampai pada penyelesaian.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan temuan dan pembahasannya, penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai
berikut.
a.

Pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh
pendekatanopen-ended lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional, namun peningkatan kemampuan komunikasi matemais pada kedua kelas
masih berada pada ketegori sedang.

b. Pencapaian Self-efficacy siswa dalam matematika yang memperoleh pembelajaran dengan
pendekatan open-ended lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan
pendekatan konvensional, dan Self-efficacy siswa pada kedua pembelajaran tergolong
cukup baik.
c.

Terdapat asosiasi yang tinggi antara kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy
siswa dalam matematika.

d. Siswa menunjukkan pandangan positif terhadap pendekatan open-ended.
e.

Siswa masih mengalami kesulitan menyelesaikan soal-soal komunikasi matematis.

Berdasarkan hasil penelitian ini,diajukan beberapa saran sebagai berikut.
a.

Pendekatan open-endeddapat diterapkan sebagai alternatif pembelajaran yang bersifat
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eksploratif dan investigatif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis, dan
self efficacy siswa SMP.
b.

Proses pembelajaran perlu diperkaya dengan soal latihan dengan masalah matematika
terbuka yang lebih beragam terutama soal yang tidak rutin atau tidak terstruktur agar
siswa terbiasa dan terampil menyelesaikan soal-soal yang menuntut kemampuan berpikir
tingkat tinggi.
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think-pair-share untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi siswa SMP. Tesis
pada Sekolah Pascasarjana UPI, tidak diterbitkan.
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PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA DENGAN SIMULASI HANDS ON
ACTIVITY DAN PERMAIANAN EDUKATIF PADA
MATERI SEGIEMPAT DAN SEGITIGA
Doni Setiyo Ardiyanto
SMP Negeri 2 Ngablak, Kabupaten Magelang; doni.metro@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menghasilkan produk inovasi berupa
multimedia pembelajaran dengan simulasi hands on activity pada materi segiempat dan
segitiga dengan kriteria valid, praktis, dan efektif. Model penelitian pengembangan
yang digunakan adalah model 4-D (Define, Design, Develop, Disseminate) yang telah
di adaptasi, dengan tahapan penelitian pengembangan yaitu (1) penemuan produk, (2)
pembuatan produk, (3) pengembangan produk dan (4) diseminasi produk. Berdasarkan
paparan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan, yaitu (1) Produk inovasi
yang disusun berupa multimedia pembelajaran matematika dengan simulasi hands on
activity dan permaianan edukatif pada materi segiempat dan segitiga. (2) Produk inovasi
berupa multimedia pembelajaran disusun menggunakan program Ms. Power Point 2010.
(3) Produk inovasi multimedia pembelajaran menyajikan menu apersepsi pembelajaran,
kontekstual terkait materi pembeljaran, simulasi animasi hands on activity, kuis-kuis
interaktif dan latihan soal-soal HOTS. (4) Produk inovasi dilengkapi game edukatif
disusun menarik dan menantang siswa. (5) Produk yang disusun memenuhi kriteria
valid dengan nilai kevalidan sama dengan 86,67; (6) Produk yang disusun yaitu dengan
nilai kepraktisan sama dengan 79,375. (7) Produk yang disusun dapat digunakan dalam
pembelajaran segiempat dan segitiga dan memberikan hasil yang efektif pada penilaian
pengetahuan dan ketrampilan. Keefektifan pada hasil penilaian pengetahuan yaitu sama
dengan 79,79 dan keefektifan pada hasil penilaian ketrampilan 83,67.
Kata Kunci : Multimedia Pembelajaran, Hands on activity, Segiempat, Segitiga

1. Pendahuluan
Pembelajaran matematika seharusnya tidak hanya mengutamakan hasil. tetapi harus juga
mengutamakan proses. Hal ini sejalan dengan lampiran Permendikbud No. 65 tahun 2013
tentang Standar Proses, yaitu “proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan
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”.
Namun, pada kenyataannya tidak sedikit guru yang tidak memperhatikan proses pembelajaran.
Tidak sedikit, guru yang menggunakan pembelajaran konvensional. Pembelajaran matematika
konvesional yaitu guru menjelaskan, guru memberikan contoh, guru memberikan soal latihan
dan guru memberikan tugas. Pola pembelajaran tersebut akan mengurangi kebermaknaan dan
pengalaman yang diperoleh peserta didik.
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Untuk itu, menjadi perlu untuk meningkatkan proses pembelajaran matematika. Jika kita
melihat dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun
2014, menyebutkan bahwa kegiatan lain yang melibatkan kegiatan praktik atau eksperimen
sebagai usaha meningkatkan proses pembelajaran adalah hands on mathematics (matematika
dengan sentuhan tangan atau pengutak-atikan obyek dengan tangan). Ini merupakan kegiatan
“pengalaman belajar” dalam rangka penemuan konsep atau prinsip matematika melalui
kegiatan eksplorasi, investigasi, dan konklusi yang melibatkan aktivitas fisik, mental dan
emosional dengan melibatkan ada aktivitas fisik. Hands on activity dalam pembelajaran
merupkan kegiatan langsung sebagai proses pembelajaran untuk mendapat pengalaman dan
membangun pengetahuan dan ketrampilan.
Materi segiempat dan segitiga dipilih peneliti sebab pada umumnya guru pada materi ini hanya
akan memberikan rumus luas dan keliling segiempat dan segitiga secara langsung, kemudian
guru akan memberi latihan dan tugas-tugas. Sebab itu, seringkali proses pembelajaran
segiepat dan segitiga menjadi kurang bermakna dan pada proses selanjutnya akan berdampak
pada rendahnya hasil belajar terutama untuk menyelesaikan masalah terkait dengan materi
segiempat dan segitiga.
Game edukatif dipilih untuk dikembangkan peneliti guna untuk meningkatkan rasa senang
terhadap matematika. Game edukatif dapat menggabungkan bermain dan belajar dalam waktu
yang bersamaan. Seolah-olah peserta didik bermain namun mereka dapat mengasah dan
meningkatkan pengetahuannya dalam materi segiempat dan segitiga.
Untuk itu, dalam penelitian “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika dengan
Simulasi Hands on Activity dan Permaianan Edukatif Pada Materi Segiempat dan Segitiga”,
akan diteliti dari segi kelayakan produk inovasi yang sedang dikembangkan. Kelayakan produk
akan dinilai dari sisi kevalidan, keparaktisan, dan kefektifan.

2. Landasan Teori
2.1. Karakteristik Pembelajaran Matematika
Matematika merupakan salah satu ilmu yang penting untuk dipelajari dan dikuasai oleh
siswa. NCTM (2000: 50) menyebutkan bahwa, guru harus memberi kesempatan kepada siswa
untuk belajar matematika secara mendalam dan penuh makna sebab matematika penting
bagi masa depan siswa. Meskipun demikian, masih ada anggapan salah tentang matematika
yaitu menganggap matematika hanya merupakan ilmu hitung dan rumus-rumus yang sulit
saja. Anggapan salah ini berdampak pada pembelajaran matematika di sekolah, apa yang
dilakukan guru kepada siswanya yang sedang belajar matematika adalah hanyalah melatih
siswa mengerjakan soal-soal latihan. Hal ini diungkap oleh Noyes (2007: 11) menunjukkan
bahwa ada kecendrungan banyak siswa dilatih melakukan perhitungan matematika dari pada
dididik untuk berpikir matematis.
Hal ini di atas telah ditentang, NCTM (melalui Van de Walle, 2016: 29) yang menyebutkan
bahwa mata pelajaran matematika tidak sekedar ketrampilan berhitung saja menggunakan
rumus-rumus, melainkan juga kemampuan berpikir dan kemampuan reasoning secara
matematis untuk memecahkan masalah baru dan belajar menanggapi situasi baru yang akan
dihadapi siswa di masa depan.
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Reys, et al. (2009: 21) menyatakan, pembelajaran matematika siswa tidak sekedar
belajar informasi baru, melainkan juga belajar menafsirkan dari apa yang mereka
telah ketahui dihubungkan dengan segala hal yang mereka lihat, dengar ataupun yang
dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, Van de Well, et al (2010: 3) menyebutkan
bahwa siswa akan mengevaluasi pendapatnya dan pendapat orang lain serta membantu
siswa membangun ketrampilan menjelaskan atau menalar. Pembelajaran matematika
merupakan interaksi bukan sesuatu yang pasif melainkan aktif.
2.2. Pembelajaran Matematika dengan Hands On Activity
Hands on activiti dapat diartikan sebagai kegiatan langsung. Jika kita melihat dalam lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014, menyebutkan bahwa
kegiatan lain yang melibatkan kegiatan praktik atau eksperimen adalah hands on mathematics
(matematika dengan sentuhan tangan atau pengutak-atikan obyek dengan tangan). CORD
(2016) menyebutkan bahwa, hands on activity yang diberikan kepada siswa dan penjelasan guru
harus dapat mengarahkan atau memberi kesempatan siswa untuk menemukan pengetahuan
baru. Sejalan dengan Wijaya (2012: 64) menyatakan bahwa, “ ... hands on activity diposisikan
bukan sebagai tujuan pembelajaran matematika, melainkan sebagai alat untuk membentuk
pemahaman matematika. Oleh karena itu, hands on activity yang dilakukan juga harus bisa
merangsang kegiatan berpikir dan bernalar siswa. Sepertihalnya hands on activity dengan
pecahan piring dimana siswa diminta dengan hands on activity menemukan luas piring
sebenarnya”.
Seperti yang digambarkan oleh Reys, et al. (2009, 17) yaitu hands on activity bisa diterapan
sebagai modeling, sebagai manipulating, dan sebagai communicating menuju kearah abstrak
dalam bentuk generalizing, representing, symbolizing, and communicating. Hands on activity
yang baik harus mampu mengikis hambatan-hambatan dalam pembelajaran matematika
sepertihalnya low motivation, dislike of mathematics, lack of confidence, uncertainty, poor
performance on math tests, and misunderstandings. Burns (2007: 27) menyebutkan bahwa,
anak-anak membutuhkan interaksi langsung dan konkret dengan gagasan matematika. Interaksi
terus menerus antara pikiran anak dan pengalaman nyata dengan matematika di dunia nyata
sangat diperlukan.

2.3. Pembelajaran yang Menyenangkan
Belajar yang terbaik menurut Dr. Georgi Lozanov (dalam De Porter, 2014: 222) yaitu dalam
keadaan Alfa. Keadaan Alfa yaitu kondisi konsentrasai yang santai. Joyful learning dirancang
agar siswa selalu dalam kondisi Alfa. Zona alfa dalam pembelajaran dapat dicapai mulai dari
awal pembuka pembelajaran. Chatib (2013: 77) menyebutkan bahwa menit-menit pertama
dalam proses pembelajaran adalah waktu yang terpenting untuk satu jam pembelajaran
berikutnya. Dimana awal pembelajaran yang paling penting adalah memberikat apersepsi
yang mampu membangkitkan siswa sebagai manusia pembelajar.
Pitadjeng (2015: 63-81) dalam bukunya pembelajaran matematika yang menyenangkan
memberikan tips agar pembelajaran matematika menyenagkan yaitu (1) memberi kesan
matematika tidak sulit tetapi menantang dan (2) meningkatkan faktor pengaruh yang
menyenangkan dalam belajar matematika. Pembelajaran matematika yang menyenangkan
dimulai dari awal pembukaan pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan penutup
pembelajaran.
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Berdasarkan paparan di atas, maka guru perlu mengembangkan pembelajaran yang
menyenangkan. Pembelajaran matematika dapat dikembangkan sebagai sebuah pembelajaran
yang menyenangkan dengan membangun persepsi siswa terhadap matematika yaitu matematika
itu tidak sulit melainkan menantang. Pembelajaran matematika yang menyenangkan dari awal
sampai dengan akhir pembelajaran.

2.4. Multimedia Pembelajaran Matematika
Smaldino (2011: 7-8) meyebutkan bahwa media merupakan bentuk jamak dari perantara dan
merupakan sarana komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasamya juga merupakan proses
komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran.
Tujuan dari media pembelajaran adalah untuk memudahkan komunikasi dan belajar. Media
pembelajaran dapat didefinisikan sebagai i alat bantu pembelajar dalam mengajar serta sarana
pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (pebelajar).
Djadir (2016: 3) menyatakan bahwa penyajian matematika dapat dilakukan dengan
menggunakan alat bantu IT yaitu dengan menggunakan multimedia pembelajaran matematika.
Salah satu kelebihan multimedia pembelajaran matematika matematika dibandingkan dengan
alat peraga adalah kemudahan dalam mobilisasi, pengambangan perangkat, penggunaan yang
lebih felxibel, penyimpanan yang simple dan mudah diperbaiki serta disempurnakan.
Van De Walle (2008: 121) menyusun beberapa kreteria multimedia pembelajaran
matematika yang baik. (1) Media pembelajaran mendukung tujuan pembelajaran. (2) Media
pembelajaran dapat digunakan secara individu ataupun kelompok. (3) Media pembelajaran
dapat dikombinasikan dengan suatu metode atau strategi dalam pembelajaran. (4) Media
pembelajaran memiliki petunjuk dan kemudahan penggunaan dalam pembelajaran.
Multimedia pembelajaran matematika yang disusun juga harus memiliki keunggulan daripada
tidak menggunakan multimedia tersebut. Seperti halnya informasi apa yang disajikan, hal apa
saja yang dapat ditingkatkan dari siswa, seberapa menarik, dan seberapa mudah digunakan
dalam pembelajaran.

3. Metodologi
Metode atau model penelitian pengembangan yang digunakan adalah model 4-D (Define,
Design, Develop, Disseminate) yang telah di adaptasi, yaitu dengan tahapan penelitian
pengembangan sebagi berikut (1) penemuan produk, (2) pembuatan produk, (3) pengembangan
produk dan (4) diseminasi produk.
Pada tahap pertama yaitu tahap penemuan produk, ide dasar penemuan berawal dari upaya
untuk menyelesaikan masalah pada pembelajaran matematika yaitu (1) masalah rendahnya
hasil belajar matematika yaitu pada aspek pengetahuan dan ketrampilan. (2) masalah rendahnya
mutu proses pembelajaran matematika. Pembatasan masalah yang akan diselesaikan yaitu
pada materi pembelajaran segiempat dan segitiga.
Untuk selanjutnya dalam penemuan produk ini yaitu peneliti mengkaji teori sebagai pijakan
dalam mengaplikasikan ide dasar pengembangan karya inovasi dalam pembelajaran matematika.
Teori yang dikaji sebagai dasar pengembangan karya inovasi ini, yaitu (1) pembelajaran
matematika, (2) teori belajar, (3) hands on activity, (4) pembelajaran yang menyenangkan, (5)
multimedia pembelajaran, (6) penilaian hasil belajar, dan (7) materi segiempat dan segitiga.
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Tahapan kedua yaitu pembuatan produk. Pembuatan produk diawali dari perumusan tujuan
pembelajaran berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat pada materi segiempat
dan segitiga. Untuk proses selanjutnya, pembuatan produk berupa multimedia pembelajaran
menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint 2010. Ada beberapa alasan mengapa aplikasi
Microsoft PowerPoint 2010 dipilih dalam pengembangan karya ini, seperti halnya. (1)
Kemudahan untuk mengaplikasikannya dibanding progaram yang lain. (2) Dapat menampilkan
gambar, foto, audio, video dan animasi. (3) Slide dapat diinteraktifkan dengan VBA (Visual
Basic Application). Hasil dari tahapan ini adalah berupa prototipe yang akan dikembangkan
dengan evaluasi formatif pada tahapan selanjutnya.
Tahap ketiga yaitu pengembangan produk. Produk yang telah selesai dari tahap pembuatan
dikembangkan melalui tiga tahap pengembangan yaitu berupa pencarian bukti (1) Kevalidan,
(2) Kepraktisan dan (3) Keefektifan. Nilai kevalidan, kepraktisan dan keefektifan diperoleh
dari skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikalikan 100. Kriteria penilaian
kevalidan, kepraktisan dan keefektifan dalam pengembangan produk akan ditampilkan pada
Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Kevalidan, Kepraktisan, dan Keefektifan Produk

Kevalidan pada karya ini ditekankan pada aspek kesesuaian dengan kurikulum, kebermakanaan
dalam pembelajaran, dan tampilan produk. Sebagai subjek uji validasi yaitu seorang guru
anggota dan narasumber MGMP Matematika di Kabupaten Magelang, yang telah memperoleh
gelar master pendidikan di Universitas Negeri Malang, yaitu Ibu Ratna Titi Wulandari, S.Pd.,
M.Pd. Guru tersebut yang telah mengikuti beberapa diklat ICT, diklat penelitian, diklat
pengembangan kurikulum di PPPPTK Matematika. Guru tersebut telah juga mengikuti kursus
guru-guru seasia tenggara di SEAMEO QITEP in Mathemathics.
Kepraktisan ditentukan dari apakah guru atau praktisi produk menyatakan bahwa produk
dapat digunakan. Sebagai subjek kepraktisan adalah guru dan siswa. Kepraktisan diperoleh
dari penilaian mandiri dengan refleksi pada pembelajaran, pada aspek pembelajaran yaitu
apersepsi, kontekstual, hands on activity, kuis dan pemecahan masalah. Pada pengamatan
kepraktisan setiap pertemuan dinilai dengan skala 1-4, dengan kriteria skor sebagai berikut:
skor 1 jika Tidak Paktis, skor 2 jika Kurang Praktis, skor 3 jika praktis, dan skor 4 jika
sangat praktis. Pengamatan dilakukan pada saat penggunaan produk yaitu selama delapan kali
pertemuan.
Keefektifan dari produk inovasi dinilai dari sejauh mana produk dapat memberikan dampak
positif pada hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa ditunjukan dengan nilai tes aspek
pengetahuan dan aspek ketrampilan pada materi segiempat dan segitiga. Sebagi subjek uji
keefektifan dari produk inovasi adalah 24 siswa kelas VII/A SMP Negeri 2 Ngablak, yang
terdiri dari 14 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki.
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Tahap keempat yaitu diseminasi produk. Diseminasi dilakukan setelah produk telah terbukti
memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif. Diseminasi dilakukan untuk teman sejawat dalam
lingkup satu sekolah dan guru-guru anggota MGMP Matematika Kabupaten Magelang.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Kevalidan Produk
Data Kevalidan produk diperoleh dari hasil isian angket validasi yang di isi oleh validator
diperoleh data yang disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan data diperoleh nilai kevalidan
produk yaitu 86, 67 dengan kriteria valid. Valid berarti produk inovasi dapat digunakan dalam
pembelajaran setelah beberapa saran dari validator dievaluasi dan diikuti.
Tabel 2. Data Validasi Karya Inovasi
Aspek Penilaian Kevalidan

Total Skor

Nilai Validasi

Kriteria

Kurikulum
Kebermaknaan
Tampilan

21
21
10

87,50
87,50
83,33

Sangat Valid
Sangat Valid
Valid

Jumlah

52

86,67

Valid

Berdasarkan data diperoleh nilai kevalidan produk yaitu 86, 67 dengan kriteria valid. Valid
berarti produk inovasi dapat digunakan dalam pembelajaran setelah beberapa saran dari
validator dievaluasi dan diikuti. Beberapa saran dari validator yang diperbaiki pada produk
ini yaitu (1) Ada soal dalam kuis segitiga yang tombol interaktifnya tidak berfungsi. (2) Pada
simulasi luas jajargenjang ada potongan jajar genjang yang visual penempelannya kurang
rapat. (3) Pada game pada tombol pindah level 6 ada yang belum berfungsi. (4)Tampilan huruf
dibuat homogen minimal dengan size 24 agar jelas keterbacaannya.

4.2. Kepraktisan Produk
Data kepraktisan ditentukan dari apakah guru atau praktisi produk menyatakan bahwa produk
dapat digunakan ataukah tidak selama pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan dan
refleksi pada tiap pertemuan diperoleh data kepraktisan penggunaan produk inovasi pada
Tabel 3.
Tabel 3. Data Kepraktisan Produk Inovasi
Skor Kepraktisan pada Tiap Pertemuan
Total

Nilai
Kepraktisan

Kriteria

3

25

78,125

Praktis

3

3

26

81,25

Praktis

3

3

26

81,25

Praktis

ASPEK
1

2

3

4

5

6

7

8

Apersepsi

3

3

3

3

3

4

3

Kontekstual

4

3

3

3

3

4

Hands on activity

3

3

3

4

3

4

Kuis

3

3

3

3

4

3

4

3

26

81,25

Praktis

Pemecahan Masalah

3

3

3

3

3

3

3

3

24

75

Praktis

Total

17

17

18

20

21

24

23

23

127

79,375

Praktis

Berdasarkan data tampak penggunaan produk inovasi memiliki kriteria praktis dengan nilai
79,375. Kriteria sangat praktis mengandung maksud bahwa produk inovasi mudah digunakan
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atau dipakai dalam pembelajaran serta sesuai metode atau strategi pembelajaran yang
digunakan oleh guru. Berdasarkan alokasi waktu yang digunakan produk inovasi lebih praktis
yaitu 16 jam pelajaran dibandingkan alokasi pada kurikulum yaitu 25 jam pelajaran. Sisa
waktu dari alokasi dapat digunakan untuk pengayaan ataupun melanjutkan materi baru.

4.3. Keefektifan Produk
Data keefektifan yang diperoleh dari hasil penilaian pada aspek pengetahuan pada materi
segiempat dan segitiga dapat ditafsirkan dari Tabel 4. Keefektifan dari produk inovasi dinilai
dari sejauh mana produk dapat memberikan dampak positif pada hasil belajar siswa. Hasil
belajar siswa ditunjukan dengan nilai tes aspek pengetahuan dan aspek ketrampilan pada
materi segiempat dan segitiga.
Tabel 4. Rentang Nilai Pengetahuan dan Ketrampilan
Peredikat
A
B
C
D

ASPEK PENGETAHUAN
Rentang Nilai
Banyak Siswa
> 87 – 100
5
> 73 – 87
14
> 60 – 73
3
≤ 60
2

ASPEK KETRAMPILAN
Rentang Nilai
Banyak Siswa
> 87 – 100
11
> 73 – 87
9
> 60 – 73
4
≤ 60
0

Berdasarkan data nilai pengetahuan diperoleh rata-rata nilai pengetahuan siswa adalah 79,79
yaitu memenuhi kriteria efektif untuk pembelajaran pengetahuan segiempat dan segitiga. Ada
22 siswa tuntas secara klasikal yaitu dengan presentase ketuntasan mencapai 91%. Hal ini
menujukan hanya dua orang siswa atau 9% siswa mengikuti program remedial. Daya serap
materi segiempat dan segitiga dalam aspek pengetahuan yaitu 79,8%.
Berdasarkan data nilai ketrampilan diperoleh rata-rata nilai pengetahuan siswa adalah 83,67
yaitu memenuhi kriteria efektif untuk pembelajaran ketrampilan segiempat dan segitiga.
Seluruh siswa tuntas secara klasikal yaitu dengan presentase ketuntasan mencapai 100%. Hal
ini menujukan tidak ada siswa mengikuti program remedial pada aspek ketrampilan. Daya
serap materi segiempat dan segitiga dalam aspek pengetahuan yaitu 84%.
Berdasarkan hasil tersebut nampak bahwa produk memberikan dampak yang efektif pada
hasil belajar segiempat dan segitiga. Keefektifan tersebut timbul disebabkan produk media
pembelajaran di dalamnya memuat formatif asesmen. Formatif asesmen dalam produk ini
berupa kuis-kuis pada setiap sub materi segiempat segitiga yang dapat digunakan guru untuk
memamtau perkembangan siswa selama belajar matematika.

4.4. Produk Hasil Pengembangan
Produk inovasi yang dihasilkan dengan nama “Multimedia Membantu Belajar dan Memahami
Segiempat dan Segitiga”, merupakan multimedia pembelajaran matematika dengan simulasi
hands on activity dan permaianan edukatif pada materi segiempat dan segitiga. Produk inovasi
dapat diunduh pada link https://goo.gl/p7AGXw.
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Gambar 1. Tampilan Halaman Awal Produk Inovasi
Berikut akan diuraikan contoh aplikasi praktis penggunaan produk inovasi pembelajaran
pada sub materi Luas dan Keliling Jajarangenjang dan Trapesium. Pada awal memasuki
pembelajaran siswa akan diajak pada ranah apersepsi, yaitu guru menyajikan multimedia
pembelajaran pada menu apersepsi pada materi luas dan Keliling Jajargenjang dan Trapesium.
a.

Siswa diingatkan kembali dengan bangun jajargenjang dan trapesium dengan cara meminta
siswa menyebutkan nama bangun segiempat yang disajikan beserta alasannya.

Gambar 2. Tampilan Menu Apersepsi
b.

Siswa diingatkan kembali tentang definisi dan sifat-sifat jajargenjang dan trapesium. Pada
produk dengan menekan link “Next” maka tampilan selajutnya adalah menu definisi dan
sifat-sifat jajargenjang dan trapesium.

c.

Siswa diingatkan kembali tentang konsep luas persegi panjang.

d. Siswa ditunjukan penggunaan jajargenjang dan trapesium dalam dunia nyata

Gambar 3. Tampilan Menu Kontekstual
Siswa diminta mensimulasikan penemuan kembali rumus luas dan keliling jajargenjang dan
trapesium dengan mengaitkan dengan luas persegi panjang.

Gambar 4. Menu Simulasi Menemukan Kembali Rumus Luas
Siswa menerapkan konsep yang diperoleh dalam pembelajaran untuk menyelesaikan masalah.
Pada produk ditampilkan pada menu kuis interaktif Jajargenjang dan Trapesium.

Gambar 5. Menu Kuis Jajargenjang dan Trapesium
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Siswa menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dari proses pembelajaran pada situasi yang
baru sepertihalnya menyelesaikan masalah atau digunakan untuk membangun konsep yang baru.
Siswa memecahkan masalah dengan soal interaktif dan menggunakan game edukatif.

Gambar 6. Menu Soal Pemecahan Masalah dan Game Edukatif Segiempat dan Segitiga.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
a.

Produk inovasi yang disusun berupa multimedia pembelajaran matematika dengan
simulasi hands on activity dan permaianan edukatif pada materi segiempat dan segitiga.

b.

Produk inovasi berupa multimedia pembelajaran disusun menggunakan program Ms.
Power Point 2010 yang mampu menampilkan gambar, video, animasi, audio, dan Visual
Basic for Applications (VBA).

c.

Produk inovasi multimedia pembelajaran menyajikan menu apersepsi pembelajaran,
kontekstual terkait materi pembeljaran, simulasi animasi hands on activity, kuis-kuis
interaktif dan latihan soal-soal HOTS terkait materi pembelajaran segiempat dan segitiga.

d. Produk inovasi dilengkapi game edukatif disusun menarik dan menantang siswa untuk
menyelesaikan soal-soal terkait segiempat dan segitiga.
e.

Produk inovasi yang disusun memenuhi kriteria valid dengan nilai kevalidan sama dengan
86,67.

f.

Produk inovasi yang disusun praktis digunakan pada pembelajran segiempat dan segitiga,
yaitu dengan nilai kepraktisan sama dengan 79,375.

g. Produk inovasi yang disusun dapat digunakan dalam pembelajaran segiempat dan
segitiga dan memberikan hasil yang efektif pada penilaian pengetahuan dan ketrampilan.
Keefektifan pada hasil penilaian aspek pengetahuan yaitu sama dengan = 79, 79 dan
keefektifan pada hasil penilaian aspek ketrampilan 83, 67. Keefektifan produk didukung
oleh formatif asesmen yaitu berupa kuis interaktif pada setiap sub bahasan.
h. Produk inovasi yang disusun memenuhi kreteria valid, sangat praktis, dan efektif sehingga
dapat disimpulkan bahwa produk inovasi dapat diaplikasikan dalam pembelajaran
matematika khususnya pada materi segiempat dan segitiga.

5.2. Saran
Beberapa saran untuk menyempurnakan karya inovasi pada masa mendatang berdasarkan
temuan pada saat implementasi.
a.

Agar produk inovasi digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran segiempat dan
segitiga dan disebarluaskan kepada guru-guru lain.

b.

Agar tampilan produk lebih ringan tidak berat dapat di rancang pada program yang
berekstensi “exe”.

c.

Untuk pengembangan lebih lanjut produk bisa dikembangkan pada perangkat smart phone
agar lebih praktis digunakan.
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DAUN-DAUN DALAM ALJABAR SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR
MATEMATIKA SISWA SMPN 18 TANGERANG

Dyah Sinto Rini, M.Pd
SMPN 18 Tangerang, Perum Poris Indah Blok G Cipondoh Kota Tangerang; dyahsintorini@
gmail.com

Abstrak. Penelitian mengenai pembelajaran aljabar dengan menggunakan daun-daun dari
lingkungan sekitar, bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika
materi aljabar. Jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas yang berfokus pada
perbaikan proses dan kegiatan pembelajaran, dilakukan sebanyak dua siklus dengan
subjek penelitian 40 orang siswa kelas VII.1 SMPN 18 Tangerang tahun pelajaran
2015/2016. Sumber data utamanya berasal dari pengamatan proses pembelajaran, tes hasil
belajar, lembar refleksi dan dokumen pembelajaran. Analisis data menunjukkan bahwa
aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 70% dan pada siklus II 81,5% atau meningkat
sebesar 16,43%. Meningkatnya aktivitas belajar siswa diiringi dengan meningkatnya
hasil belajar siswa yaitu nilai rata-rata hasil belajar pada siklus I sebesar 70,5 dan
pada siklus II 80,125, yang berarti meningkat sebesar 9,625 atau 13,65%. Persentase
ketuntasan belajar meningkat sebesar 17,24% dengan perincian siklus I sebesar 72,5%
dan siklus II 85%. Proses pembelajaran juga mengalami peningkatan dilihat dari skor
pengelolaan pembelajaran siklus I sebesar 2,92 dengan kriteria baik dan siklus II 3,69
dengan kriteria sangat baik. Disimpulkan bahwa penggunaan daun-daun dalam aljabar
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa SMPN 18 Tangerang.
Siswa menyatakan lebih mudah, merasa tertarik dan senang mengikuti pembelajaran
materi aljabar menggunakan daun-daun.
Kata Kunci. Aktivitas, Aljabar, Daun-daun, Hasil belajar

1. Pendahuluan
Berdasarkan pengalaman penulis dalam mengajar mata pelajaran matematika dan berdasarkan
hasil wawancara dengan beberapa siswa di SMPN 18 Tangerang, tempat penulis mengajar,
ditemukan bahwa sebagian besar siswa tidak menyukai mata pelajaran matematika karena
menganggap matematika adalah pelajaran yang paling sulit. Apalagi bagi siswa kelas VII
di SMPN 18 Tangerang yang masih cenderung pasif dan bekerja sendiri secara individu
dalam proses pembelajaran matematika. Kondisi siswa yang pasif mengakibatkan siswa
jarang mengajukan pertanyaan, apalagi mengungkapkan pendapat atau mempresentasikan
hasil pekerjaan di depan kelas. Aktivitas belajar siswa yang rendah menyebabkan tingkat
pemahaman konsep matematika kurang sehingga hasil belajar matematika juga rendah. Hal
ini dapat dilihat dari nilai rata-rata ulangan harian matematika dan nilai rata-rata ulangan akhir
semester yang masih rendah, tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75.
Pada pembelajaran matematika materi aljabar, masih banyak siswa yang belum memahami
konsep tentang aljabar, mulai dari mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, melakukan
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operasi pada bentuk aljabar, hingga menyelesaikan soal berkaitan dengan bentuk aljabar. Guru
menjelaskan konsep dan memberikan contoh soal secara langsung. Siswa tidak memahami
konsep bentuk aljabar dan unsur-unsurnya serta tidak mengerti cara menyelesaikan operasi
pada bentuk aljabar dengan benar. Contoh kesalahan yang sering penulis temui misalnya a + b
= ab, a + a = a, a + a = a2, a x a = a, a x a = 2a dan masih banyak lagi kesalahan yang dialami
siswa.
Menurut As’ari, materi aljabar merupakan materi yang memiliki karakteristik abstrak bagi
siswa. Untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep matematika yang abstrak, perlu
digunakan benda-benda konkret. (As’ari, 1998)
Berdasarkan kenyataan di atas, penulis berusaha merancang pembelajaran matematika
untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa agar dapat mengalami dan menemukan sendiri
pemahaman konsep tentang materi aljabar. Penulis melakukan suatu penelitian tindakan
kelas dengan menggunakan media daun-daun yang ada di lingkungan sekitar untuk proses
pembelajaran matematika materi aljabar. Pembelajaran ini diharapkan efektif dan menarik
karena siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan pengetahuan sehingga konsep
tentang aljabar akan tertanam lebih dalam dan siswa dapat memahami atau menyelesaikan
soal-soal materi aljabar dengan benar.

2. Kajian Teori
2.1 Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar
Arti kata aktivitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan atau kesibukan.
(Purwodarminto, 1998). Aktivitas belajar siswa adalah sejumlah keterlibatan siswa selama
kegiatan proses pembelajaran, sedangkan aktivitas guru adalah sejumlah kegiatan guru selama
proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terjadi, melibatkan aktivitas siswa dan
guru. Proses pembelajaran akan bermakna, apabila siswa terlibat secara aktif dalam proses
pembelajaran. Pembelajaran dapat memberikan hasil yang optimal, apabila siswa mempunyai
aktivitas yang tinggi dalam mengikuti pelajaran, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator.
Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar
(Djamarah & Zain, 2002). Sedangkan hasil belajar siswa merupakan hasil akhir proses belajar
pada waktu yang ditentukan yang dikontrol oleh proses evaluasi guru.

2.2 Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah segala bentuk perantara atau pengantar penyampaian pesan
dalam proses komunikasi pembelajaran. Tujuan dari penggunaan suatu media membuat guru
dapat menyampaikan pesan secara lebih mudah kepada siswa sehingga siswa tersebut dapat
menguasai pesan pembelajaran secara cepat dan akurat (M. Djauhar Siddiq, dkk., 2008).
Salah satu jenis media pembelajaran matematika adalah benda konkret, yaitu media
pembelajaran yang berasal dari benda-benda nyata yang banyak dikenal siswa dan mudah
didapatkan di lingkungan sekitar. Pada dasarnya siswa belajar melalui hal yang konkret untuk
memahami konsep yang abstrak, artinya siswa memerlukan benda-benda konkret sebagai
perantara atau visualisasinya. Dengan menggunakan media yang sesuai dengan kondisi atau
kebutuhan siswa, maka siswa akan aktif dan asyik belajar tanpa ada rasa tertekan atau tegang
sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan (Manov, 2007).
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Untuk penelitian tindakan kelas ini, penulis menggunakan media benda konkret berupa daundaun. Semua jenis dedaunan dapat digunakan sebagai media pembelajaran materi aljabar.
Media daun-daun dapat memberi siswa pengalaman nyata serta menarik minat belajar siswa
untuk aktif dalam proses pembelajaran matematika. Media daun-daun ini mudah didapatkan
siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah dan sekitarnya.

2.3 Materi Aljabar
Penelitian tindakan kelas ini penulis aplikasikan di kelas VII semester ganjil, pada materi
aljabar. Sesuai dengan ‘Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah’ maka
Standar Kompetensi pada materi ini adalah: 2. Memahami bentuk aljabar, persamaan dan
pertidaksamaan linear satu variabel’, dengan Kompetensi Dasar: 2.1. Mengenali bentuk aljabar
dan unsur-unsurnya, 2.2. Melakukan operasi pada bentuk aljabar (BSNP, 2006).

3. Metode Penelitian
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 5 minggu, yaitu minggu keempat bulan
September 2015 sampai dengan minggu keempat bulan Oktober 2015. Dilaksanakan di SMPN
18 Tangerang dengan subjek penelitian 40 orang siswa kelas VII.1 tahun pelajaran 2015/2016.
Materinya aljabar. Objek penelitiannya adalah hasil pengamatan aktivitas siswa selama proses
pembelajaran dan hasil belajar matematika siswa.

3.2. Instrumen Penelitian
a.

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
Lembar pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk mengukur aktivitas belajar siswa
selama proses pembelajaran berlangsung.

b.

Lembar Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran
Instrumen ini digunakan untuk memantau ketepatan dan keberhasilan tindakan guru dalam
melaksanakan pembelajaran materi aljabar menggunakan media daun-daun.

c.

Tes Hasil Belajar
Instrumen ini disusun sebagai alat evaluasi untuk mengukur ranah kognitif dari hasil
belajar matematika siswa materi aljabar. Bentuk tes yang digunakan adalah tes tertulis
berbentuk essay berjumlah sepuluh soal untuk masing-masing siklus.

d. Lembar Refleksi
Penulis menggunakan lembar refleksi ini untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran.
Lembar refleksi ini diisi oleh siswa untuk mengetahui respon atau tanggapan siswa
terhadap pelaksanaan pembelajaran. Penulis memberikan kebebasan kepada siswa untuk
mengungkapkan hal-hal apa saja yang telah mereka alami dan rasakan selama mengikuti
pembelajaran. Selain oleh siswa, penulis sendiri juga menggunakan lembar refleksi untuk
menulis beberapa catatan kejadian selama pengamatan pelaksanaan pembelajaran yang
tidak terdapat pada lembar instrumen penelitian.
e.

Dokumentasi
Dokumentasi diperlukan untuk memberikan gambaran sekaligus memperjelas bukti
pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini. Dokumentasi dapat berupa dokumen
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

207

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

208

pembelajaran seperti data siswa, data nilai siswa dan gambar atau foto yang diambil
dengan menggunakan kamera pada saat proses pembelajaran berlangsung.

3.3. Prosedur Penelitian
a.

Perencanaan

Pada tahap perencanaan, yang dilakukan adalah: (1) Menganalisis permasalahan tentang
rendahnya hasil belajar dan aktivitas belajar siswa. (2) Menentukan rencana tindakan. (3)
Menentukan alokasi waktu pelaksanaan penelitian tindakan kelas. (4) Menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP). (5) Menyiapkan instrumen berupa lembar pengamatan
aktivitas belajar siswa, lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran dan tes hasil belajar.
(6) Menyiapkan data-data siswa, lembar penilaian, lembar refleksi serta alat-alat dokumentasi.
(7) Menginformasikan kepada siswa tentang rencana pelaksanaan pembelajaran materi aljabar
menggunakan media daun-daun. (8) Membagi siswa menjadi kelompok-kelompok heterogen
yang terdiri dari 5 orang siswa per kelompok.

b. Pelaksanaan Tindakan
Siklus I dilaksanakan dalam dua pertemuan (6×40 menit), termasuk pelaksanaan tes hasil
belajar siklus I di akhir pertemuan kedua. Sedangkan siklus kedua dilaksanakan dalam tiga
pertemuan (8×40 menit). Kegiatan yang penulis lakukan pada tahap ini adalah melaksanakan
proses pembelajaran materi aljabar menggunakan media daun-daun, sesuai dengan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat.

c.

Pengamatan

Pada tahap pelaksanaan tindakan sekaligus dilakukan pengamatan secara seksama dan
berfokus pada permasalahan penelitian. Selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung,
penulis mengamati hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas belajar siswa sesuai dengan
instrumen lembar pengamatan aktivitas belajar siswa yang telah dipersiapkan. Penulis juga
mencatat semua hal yang terjadi selama pelaksanaan pembelajaran. Jika ditemukan hal lain
di luar substansi yang terdapat pada instrumen penelitian, akan dijadikan informasi tambahan
yang dapat memperjelas data penelitian.

d. Refleksi
Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan hasil evaluasi belajar siswa dikumpulkan dan
dianalisis. Dari sini, penulis bisa melakukan refleksi diri sekaligus mencari jawaban apakah
kegiatan yang telah terlaksana dalam pembelajaran materi aljabar menggunakan media daundaun dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar matematika siswa.

3.4. Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data hasil pengamatan
aktivitas belajar siswa, data hasil pengamatan pengelolaan pembelajaran, data pada lembar
refleksi dan data lembar dokumentasi selama proses pembelajaran, serta data kuantitatif yang
diperoleh dari nilai tes hasil belajar siswa untuk masing-masing siklus.
Teknik pengumpulan datanya adalah pengamatan atau observasi dan tes hasil belajar. Data
hasil pengamatan keadaan siswa di kelas selama proses pembelajaran yang dapat meliputi
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ranah afektif, kognitif dan psikomotor juga diperoleh dari penulis yang selalu melakukan
pencatatan selama proses pembelajaran untuk memperoleh data yang mungkin tidak terekam
dalam lembar pengamatan. Selain itu, penulis juga menggunakan data lembar dokumentasi.
Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data siswa, data nilai siswa dan gambar atau fotofoto selama proses penelitian tindakan kelas dilaksanakan. Tes hasil belajar digunakan untuk
mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian prestasi atau hasil belajar.

3.5. Indikator Keberhasilan
Peneliti menetapkan indikator keberhasilan penelitian sebagai berikut: (1) Aktivitas belajar
siswa masing-masing siklus mencapai 70% dan aktivitas belajar siswa siklus kedua mengalami
peningkatan dibandingkan dengan aktivitas belajar siswa siklus kesatu. (2) Ketuntasan hasil
belajar (secara klasikal) masing-masing siklus mencapai 70% dan nilai rata-rata hasil belajar
siklus kedua mengalami peningkatan dibandingkan nilai rata-rata hasil belajar siklus kesatu.
Jika (1) dan (2) terpenuhi maka indikator keberhasilan tercapai, artinya penggunaan media
daun-daun dalam aljabar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa
SMPN 18 Tangerang.

3.6. Teknik Analisis Data
Analisis data pengamatan aktivitas belajar siswa dilakukan dengan menghitung persentase
aktivitas belajar siswa pada setiap siklus. Selanjutnya digunakan analisis deskriptif komparatif
untuk membandingkan data aktivitas belajar siswa setelah dilakukan tindakan pada siklus
pertama dan siklus kedua. Persentase aktivitas belajar siswa masing-masing indikator dihitung
dengan rumus
, sedangkan persentase aktivitas belajar siswa
masing-masing siklus yaitu nilai rata-rata persentase aktivitas siswa untuk semua indikator
yang dihitung dengan rumus
dikatakan aktif jika persentase aktivitas belajar siswa ≥ 70%.

. Siswa

Data hasil belajar siswa dianalisis secara deskriptif untuk masing-masing siklus. Persentase
ketuntasan belajar secara klasikal dihitung dengan rumus :
, sedangkan untuk nilai rata-rata kelas adalah
. Tuntas secara klasikal
artinya tercapai persentase ketuntasan 70%, sedangkan tuntas secara individual apabila siswa
mencapai nilai 75 (KKM mata pelajaran matematika SMPN 18 Tangerang).
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran materi aljabar menggunakan
daun-daun, penulis juga melakukan analisis data yang diperoleh dari pengamatan pengelolaan
pembelajaran. Data pengelolaan pembelajaran berupa skor untuk semua indikator
dengan skala penilaian 1 sampai dengan 4, kemudian dihitung rata-ratanya dengan rumus
, dan dikonversikan dengan skala dan kriteria sebagai berikut : 1,0 ≤ x
< 2,0 (kurang baik), 2,0 ≤ x < 2,6 (cukup baik), 2,6 ≤ x < 3,5 (baik) dan 3,5 ≤ x < 4,0 (sangat
baik). Pelaksanaan pembelajaran dikatakan berhasil jika nilai mencapai 2,6 atau kriteria baik.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian Siklus I
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Pertemuan kesatu dilaksanakan dengan materi bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Sebelum
pembelajaran dimulai, semua siswa duduk dalam kelompoknya masing-masing dan sudah
mempersiapkan bermacam-macam daun yang diambil dari lingkungan sekolah maupun
lingkungan rumah serta alat dan bahan lain yang dibutuhkan yaitu karet gelang atau tali rafia,
pisau atau gunting, kertas, spidol, selotip/double tape. Setiap kelompok menyiapkan paling
sedikit tiga jenis daun, masing-masing jenis terdiri dari 5 sampai dengan 25 helai daun.
Siswa diarahkan untuk memahami pengertian variabel, suku, koefisien, suku sejenis, suku
tidak sejenis, koefisien positif, koefisien negatif dan konstanta dengan media daun-daun.
Penggunaan media daun-daunnya adalah sebagai berikut: satu jenis daun diberi lambang satu
variabel, jenis daun yang sama melambangkan variabel yang sama, daun dengan posisi tegak
(menghadap ke atas atau tidak terbalik) melambangkan variabel dengan koefisien positif, daun
dengan posisi terbalik melambangkan variabel dengan koefisien negatif.
Untuk memahami pengertian koefisien dan konstanta, diawali dengan satu jenis daun yang
diberi lambang satu variabel yang ditulis tanpa menuliskan angka 1 di depan variabel serta
dengan menuliskan angka 1 di depan variabel. Kemudian daun jenis lain (sebanyak dua
buah) yang melambangkan variabel yang berbeda dengan variabel sebelumnya, ditulis
dengan menuliskan variabel dengan angka 2 di depannya yang menunjukkan banyaknya daun
tersebut. Dari sini, siswa diarahkan untuk menemukan konsep tentang koefisien. Selanjutnya,
dari bentuk aljabar x atau 1x dan 2x yang telah digunakan tadi, guru mengambil daun-daunnya
dan kemudian bertanya kepada siswa bagaimana harus menuliskan bentuk aljabarnya jika
tanpa daun-daunnya, maka pengertian tentang konstanta ditanamkan kepada siswa. Variabel
yang mengandung perpangkatan atau variabel berpangkat dilambangkan dengan daun yang
diberi tali rafia atau karet gelang, banyaknya tali rafia atau karet gelang sesuai dengan pangkat
variabel tersebut.
Pertemuan kedua dengan materi menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar.
Menjumlahkan suku-suku sejenis berarti menggabungkan daun-daun yang sejenis. Misalnya
untuk menyelesaikan operasi penjumlahan 2x+3x maka yang pertama dilakukan adalah
melambangkan variabel x dengan satu jenis daun. Jika variabel x dilambangkan dengan daun
jambu, maka 2x+3x berarti 2 daun jambu digabungkan dengan 3 daun jambu, dan hasilnya
adalah 5 daun jambu yang dilambangkan dengan 5x. Mengurangkan suku-suku sejenis berarti
menjumlahkan atau menggabungkan dengan daun-daun yang sejenis dengan posisi terbalik.
Siswa diingatkan tentang sifat operasi pengurangan pada bilangan bulat bahwa mengurangkan
dengan suatu bilangan berarti menambahkan dengan lawannya. Misalnya operasi pengurangan
6x-2x dapat dituliskan 6x+(-2x), dan cara menyelesaikannya adalah menggabungkan 6 daun
jambu (dengan posisi menghadap ke atas atau tidak terbalik) dengan 2 daun jambu dengan
posisi terbalik. Selanjutnya 2 daun jambu dengan posisi tidak terbalik disatukan dengan 2
daun jambu dengan posisi terbalik, menghasilkan bilangan 0 (nol), sehingga sisanya tinggal
4 daun jambu dengan posisi tidak terbalik yang berarti 4x. Selanjutnya hasil kerja kelompok
dipresentasikan di depan kelas serta dipajang pada dinding kelas. Pada akhir pembelajaran,
dilaksanakan tes akhir siklus kesatu.
Refleksi yang dilakukan menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan guru sudah
sesuai dengan rencana (RPP). Beberapa kelompok sudah aktif berdiskusi dan bekerja sama
dalam mengerjakan tugas, namun masih ada sebagian siswa yang kurang konsentrasi, hanya
memainkan daun-daun dan karet gelang serta menggoda temannya. Sebagian siswa sudah
terampil melakukan presentasi, berani bertanya dan mengemukakan pendapat atau jawaban,
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tetapi masih ada beberapa siswa yang terlihat grogi dan bahkan tidak mau bersuara pada saat
harus menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Guru sudah bagus dalam memberikan rewards
berupa pujian atau tepuk tangan bersama untuk siswa maupun kelompok yang berpartisipasi
aktif dalam bertanya jawab, berdiskusi dan presentasi.
Berdasarkan hasil refleksi pada siklus kesatu, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan
untuk dilaksanakan pada pembelajaran siklus kedua. Di antaranya adalah guru harus terus
mengingatkan siswa agar tetap berkonsentrasi serta memanfaatkan waktu dengan baik dalam
mengerjakan tugas kelompok.

4.2 Hasil Penelitian Siklus II
Pada pembelajaran pertemuan kesatu difokuskan untuk menyelesaikan operasi penjumlahan
dan pengurangan suku banyak (polinom) yaitu suku-suku sejenis dan suku-suku tidak sejenis
yang terdiri dari tiga suku atau lebih.
Pada pertemuan kedua, siswa diajak untuk menemukan dan memahami aturan dalam operasi
perkalian dan pembagian bentuk aljabar menggunakan daun-daun. Untuk menyelesaikan
operasi perkalian, yang harus dilakukan lebih dulu adalah mengalikan koefisien-koefisien
variabelnya, sama seperti mengalikan bilangan bulat. Hasil kali koefisien-koefisien ini nanti
akan menjadi koefisien dari hasil kali variabel-variabelnya. Selanjutnya perkalian variabelvariabelnya dilakukan dengan cara menggabungkan daun-daun secara berjajar atau berjejer.
Misalnya: Variabel x dikalikan variabel y, dituliskan xy atau x.y atau x × y. Jika variabel
x dilambangkan dengan daun jambu dan variabel y daun mangga, maka x.y dilambangkan
dengan daun jambu dijejer dengan daun mangga. Karena koefisiennya masing-masing 1 maka
1 x 1 = 1 sehingga x.y = xy. Contoh lainnya adalah a.a atau a × a dilambangkan dengan 1 daun
nangka dijejer dengan 1 daun nangka, selanjutnya dapat diwakili dengan 1 daun nangka yang
diberi 2 ikatan karet gelang atau tali rafia, yang melambangkan a2.
Cara menyelesaikan operasi pembagian bentuk aljabar menggunakan daun-daun hampir sama
dengan operasi perkalian, yaitu dengan lebih dulu membagi koefisien-koefisien variabelnya,
baru kemudian menjejerkan (atau bisa dengan menyusun ke bawah) variabel-variabelnya yang
berarti mengurangi jumlah ikatan atau tali rafianya.
Pada pertemuan ketiga tujuan pembelajarannya adalah menyelesaikan soal-soal berkaitan
dengan operasi pada bentuk aljabar. Siswa sudah memahami cara menyelesaikan operasi pada
bentuk aljabar pada pembelajaran sebelumnya, sehingga dalam pembelajaran kali ini, media
daun-daun sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya dilaksanakan tes hasil belajar siklus kedua.
Semua indikator aktivitas belajar siswa yang diamati terlihat muncul selama proses
pembelajaran. Guru menyadari pentingnya menanamkan penguatan karakter dalam
pembelajaran, sehingga selalu mengingatkan siswa untuk berkolaborasi, berkomunikasi,
berpikir kritis, disiplin, bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas
kelompok, serta saling menghargai sesama teman.

4.3 Pembahasan Aktivitas Belajar Siswa
Data hasil pengamatan aktivitas belajar siswa kedua siklus tertera pada tabel berikut:
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Tabel 1. Data Aktivitas Belajar Siswa

Nilai rata-rata persentase aktivitas belajar siswa pada siklus kesatu mencapai 70%. Aktivitas
belajar siswa selama pembelajaran siklus kesatu memang terlihat cukup aktif, namun guru
masih harus terus mengingatkan siswa untuk ikut terlibat dalam berdiskusi, mengerjakan
tugas kelompok, juga melakukan presentasi. Meskipun aktivitas belajar siswa mencapai 70%
dengan kriteria aktif, namun masih dalam batas bawah, karena kriteria aktif jika nilai ratarata persentase aktivitas belajar ≥ 70%. Pada pelaksanaan pembelajaran siklus kedua, terlihat
siswa lebih aktif, mampu memelihara kerja sama yang baik dalam kelompok serta berusaha
memecahkan permasalahan yang diberikan. Nilai rata-rata persentase aktivitas belajar siswa
secara keseluruhan mengalami peningkatan hingga mencapai 81,5% atau meningkat sebesar
16,43%.
Karena aktivitas belajar siswa masing-masing siklus mencapai 70% dan aktivitas belajar siswa
siklus kedua mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus kesatu, maka indikator
keberhasilan untuk aktivitas belajar tercapai. Dikatakan bahwa daun-daun dalam aljabar dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa SMPN 18 Tangerang.

4.4 Pembahasan Hasil Belajar Siswa
Data hasil belajar siswa pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2. Data Hasil Belajar Siswa

Data pada tabel 2 menunjukkan persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus kesatu
sebesar 72,5% dan pada siklus kedua mencapai 85% yang berarti terjadi peningkatan sebesar
17,24%. Ketuntasan klasikal dan individual tercapai. Nilai rata-rata hasil belajar siklus kedua
lebih tinggi daripada siklus kesatu. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus kesatu dan
siklus kedua terdapat selisih sebesar 9,625 atau sama dengan 13,65%. Indikator keberhasilan
penelitian untuk hasil belajar siswa tercapai, yang berarti bahwa daun-daun dalam aljabar
meningkatkan hasil belajar matematika siswa SMPN 18 Tangerang.

4.5 Pembahasan Pengelolaan Pembelajaran
Meskipun tidak menjadi indikator keberhasilan dalam penelitian ini, penulis melakukan
analisis data pengelolaan pembelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan
pembelajaran, seperti tabel berikut:
Tabel 3. Data Pengelolaan Pembelajaran
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Untuk pengelolaan pembelajaran terjadi perubahan yang cukup signifikan dengan peningkatan
sebesar 26,37%, dari kriteria baik pada siklus kesatu menjadi sangat baik pada siklus kedua.
Selain itu, dari lembar refleksi yang ditulis siswa setelah menyelesaikan pembelajaran,
diperoleh data bahwa siswa menyatakan lebih mudah memahami, merasa tertarik dan senang
mengikuti pembelajaran materi aljabar menggunakan daun-daun.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan dan saran yang penulis sampaikan adalah: (1)
Daun-daun dalam aljabar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa
SMPN 18 Tangerang. (2) Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan
media daun-daun atau media pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran
matematika yang lebih efektif.
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PENGEMBANGAN MEDIA MA KOKAR (PERMAINAN
KOORDINAT KARTESIUS) UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN SISWA KELAS VI SEKOLAH DASAR
DALAM MENENTUKAN LETAK TITIK PADA SISTEM
KOORDINAT KARTESIUS

Edi Arham
SD Negeri Lalowata, Kec. Latoma, Konawe; ediarham@ymail.com
Abstrak. Media Pembelajaran Ma Kokar (Permainan Koordinat Kartesius) merupakan
seperangkat permainan yang dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas
VI Sekolah dasar dalam menentukan letak suatu titik pada sistem koordinat kartesius.
Hal ini didasari bahwa pada materi pembelajaran sistem koordinat kartesius, siswa
terkadang masih sulit atau bingung dalam menentukan letak sebuah titik pada sistem
koordinat kartesisus, usai mengikuti pembelajaran. Pengembangan Ma Kokar dilakukan
dalam tiga tahapan utama meliputi: (1) Tahap desain dan uji coba awal, (2) Tahap uji coba
pemakaian dan (3) Tahap uji coba porduk. Setiap tahapan uji coba dilakukan pada sekolah
yang berbeda. Dari tiga tahapan uji coba menunjukkan hasil yang cukup tinggi, baik
terlihat dari aktivitas belajar maupun hasil belajar siswa. Pada tahap uji coba awal, hasil
belajar siswa menunjukkan peningkatan 80% hingga 100%. Tahap Uji coba pemakaian,
hasil belajar siswa juga menunjukkan peningkatan 80% hingga 100%. Sedangkan tahap
uji coba produk, hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan 70% hingga 100%.
Berdasarkan peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa serta hasil penilaian dan
rekomendasi sejumlah guru yang melakukan penilaian terhadap Ma Kokar, disimpulkan
bahwa Ma Kokar sangat efektif digunakan dalam materi sistem koordinat kartesius.
Kata Kunci: Koordinat Kartesius, Ma Kokar, Sumbu X dan Y.

1. Pendahuluan
Salah satu upaya pemerintah yang dibutuhkan saat ini yaitu meningkatkan kompetensi guru
secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki guru diharapkan akan
berbanding lurus dengan upaya mereka dalam meningkatkan kualitas siswa yang menjadi
peserta didiknya. Salah satu dari empat kompetensi yang harus dimiliki guru, kompetensi
pedagogik membawa peran penting dalam meningkatkan proses pembelajaran, utamanya
dalam kegiatan menghasilkan inovasi-inovasi pembelajaran.
Salah satu bentuk inovasi pembelajaran yaitu menciptakan atau mengembangkan alat atau
media pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran. Alat
dan media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk menarik minat siswa pada beberapa mata
pelajaran yang dianggap sulit dan berat, seperti pada mata pelajaran Matematika yang sering
dianggap momok oleh siswa.
Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini masih banyak siswa yang beranggapan bahwa
Matematika adalah salah satu bidang studi yang sulit, rumit dan berat sehingga terkadang harus
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dihindari. Pengalaman penulis selama berkecimpung sebagai guru Sekolah Dasar, seringkali
pada hari-hari tertentu jumlah siswa berkurang dari biasanya. Informasi yang diperoleh dari
siswa yang hadir. Alasan mereka yang tidak hadir yaitu karena pada hari tersebut terjadwal
bidang studi Matematika. Hal ini diperparah bila siswa diberi tugas Pekerjaan Rumah (PR)
Matematika, maka cukup banyak siswa yang akan tidak hadir pada hari berikutnya.
Melihat fenomena ini, guru bidang studi Matematika termasuk juga Guru Kelas Sekolah
Dasar dituntut mampu mengubah persepsi siswa terhadap bidang studi Matematika dari sulit,
rumit, berat menjadi enteng, menantang dan menyenangkan. Salah satunya yaitu dengan
cara menciptakan suasana belajar yang dapat menarik minat dan perhatian mereka. Model
pembelajaran konvensional yang selama ini sering dianut oleh sebagaian guru harus ditinggalkan
dan digantikan oleh model-model pembelajaran yang lebih maju seperti model pembelajaran
kooperatif, kontekstual, realistik, berbasis masalah dan sebagainya. Termasuk bagaimana
guru menggunakan media dan alat pembelajaran yang ada atau bahkan mengembangan dan
menciptakan media dan alat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan secara mandiri.
Sebagai individu yang tidak bisa lepas dari statusnya sebagai seorang anak, siswa cenderung
selalu ingin bermain setiap saat. Bermain bagi seorang anak termasuk orang dewasa adalah
hal yang dapat menyenangkan hati. Melihat kecenderungan ini, guru hendaknya pandai
mengarahkan pembelajaran Matematika pada metode yang kegiataannya mengajak siswa
untuk belajar sambil bermain tanpa mengabaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Guru juga hendaknya sering mengamati dan mengobservasi kegiatan siswa saat bermain di
sekolah dan di lingkungannya. Pengamatan bertujuan untuk mengetahui jenis permainan apa
saja yang disenangi dan sering dimainkan siswa. Dari informasi tersebut, memungkinkan guru
untuk berusaha mengadopsi serta mengembangkan permainan-permainan tersebut kedalam
pembelajaran atau dapat pula menciptakan perangkat permainan baru yang sama dengan
permainan yang digemari siswa.
Seperti yang terjadi saat ide awal pengembangan media ini muncul, dimana secara tidak
sengaja peneliti melihat dan mengamati seorang siswa yang membawa seperangkat permainan
Halma ke sekolah. Antusiasme siswa lain sangat tinggi terhadap permainan tersebut. Selain
baru pertama kali melihat perangkat permainan halma, karena berada di daerah terpencil, siswa
juga tertarik dengan alat dan tampilan permainaannya. Ketertarikan siswa yang sangat tinggi
terhadap permainan halma, mendorong peneliti untuk berpikir, bagaimana agar permainan
halma dapat disinergikan dengan materi pembelajaran. Setelah menelaah seluruh materi kelas
enam yang ada pada seluruh bidang studi, peneliti berkesimpulan bahwa bahan dan tampilan
permainan Halma cocok diterapkan pada materi Titik Koordinat Kartesius. Selain diharapkan
dapat meningktkan upaya pencapaian tujuan pembelajaran materi koordinat kartesius, melalui
Ma Kokar dapat pula ditanamkan sejumlah nilai-nilai pendidikan karakter.
Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana
merancang serta mengembangkan sebuah permaianan yang dapat digunakan sebagai media
pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa Kelas VI Sekolah Dasar dalam
menentukan letak titik pada sistem koordinat kartesius.
Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai setelah pelaksanaan penelitian
dan pengembangan ini adalah menghasilkan sebuah permainan yang dapat digunakan sebagai
media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa Kelas VI Sekolah Dasar dalam
menentukan letak titik pada sistem koordinat kartesius.
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Sedangkan manfaat yang diharapkan terdiri dari dua yaitu: Pertama, manfaat secara teoritis
berupa referensi dan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan
dalam pengembangan media pembelajaran yang berbasis permainan. Kedua, manfaat praktis
secara operasional yang ditujukan kepada: 1) Bagi guru, menjadi salah satu alternatif media
pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran
khususnya pada materi sistem koordinat kartesius kelas VI Sekolah Dasar; 2) Bagis Siswa,
membantu dan memudahkan mereka dalam memahami materi sistem koordinat kartesius serta
meningkatkan keterampilan dalam menentukan posisi titik dalam sistem koordinat kartesius;
3) Bagi Sekolah, menambah koleksi media pembelajaran yang praktis, efektif dan sederhana.
Selain itu dapat merangsang guru untuk terus berinovasi menghasilkan media pembelajaran
yang dapat mendukung peningkatan mutu lulusan sekolah.

2. Tinjauan Pustaka
Secara sederhana, belajar dapat dirtikan sebagai suatu proses usaha dari tidak tahu menjadi
tahu. Dari kata belajar, selanjutnya lahir istilah pembelajaran yang saat ini sering digunakan
dalam dunia pendidikan. Menurut Noor (2013:4) kata “pembelajaran” adalah terjemahan dari
“instruction”, yang banyak dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Pembelajaran
diakui sebagai proses mengatur kondisi lingkungan yang bertujuan mengubah perilaku siswa kearah
yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa tersebut.
Harefa (2001:66-67) merinci bahwa pembelajaran memiliki makna beragam bila dari sudut
pandang berbeda. Dipandang dari bidang atau mata pelajaran keilmuan, pembelajaran berarti
belajar bagaimana belajar atau learning how to learn dan belajar bagaimana berpikir atau
learning how to think sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan tertentu. Dilihat dari bidang
atau mata pelajaran keterampilan, pembelajaran berarti belajar melakukan atau learning how
to do. Sedangkan bila dilihat dari bidang atau mata pelajaran yang bersifat sosial budaya,
pembelajaran berarti belajar bergaul atau learning how to live together.
Mengacu dari proses belajar dan pembelajaran diperoleh sebuah hasil yang disebut hasil
belajar. Hasil belajar adalah tujuan yang telah dicapai sehingga hasil belajar dapat diartikan
sebagai hasil terbaik yang telah diperoleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran.
Hamalik (2007:30) menyebutkan, hasil belajar adalah sebagai hasil terjadinya perubahan
tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap
dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan
pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan dari yang tidak tahu menjadi tahu.
Dengan adanya hasil belajar siswa, guru dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat
menangkap, memahami, memiliki materi pelajaran tertentu. Hasil belajar tersebut menjadi
dasar dalam menentukan strategi belajar mengajar yang lebih baik pada tahap berikutnya.
Strategi belajar dapat berupa upaya melakukan modifikasi atau inovasi model pembelajaran,
salah satunya dalam bentuk penggunaan media atau alat yang mendukung pembelajaran.
Nurhidayati (2017:2) mengungkapkan, proses pembelajaran pada dasarnya juga merupakan
proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media
pembelajaran. Penggunaan media dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan
sehingga terdorong serta terlibat dalam pembelajaran.
Supardjo (2007:4) menyebutkan bahwa salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran
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Matematika, materi Sistem Koordinat pada KTSP untuk Kelas VI Sekolah Dasar adalah
menentukan posisi titik dalam sistem koordinat kartesius. Indikatornya pencapaian yaitu
dapat menentukan letak titik dalam bidang koordinat kartesius dan menggambar bangun datar
pada bidang koordinat kartesius.
Dienes dalam Kriswandani (20017:9) berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat
dianggap sebagai studi tentang struktur, memisahkan hubungan di antara struktur-struktur
dan mengkategorikan hubungan di antara struktur-struktur. Setiap konsep atau prinsip dalam
matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini
mengandung arti bahwa jika benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan
sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Dalam belajar
matematika, pengalaman belajar anak dinilai penting. Pengalaman anak akan berarti bila
ditunjang dengan alat bantu belajar atau media pembelajaran, yang berfungsi mengkonkretkan
materi-materi matematika yang bersifat abstrak. Dengan demikian Media akan menjauhkan
anak dari aktivitas memikirkan sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran dan nalarnya.
Bermain merupakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang paling disenangi anak-anak
termasuk orang dewasa. Sifatnya yang meyenangkan dan menantang membuat aktivitas
bermain dapat digunakan sebagai salah satu sarana yang dapat diimplementasikan dalam
pembelajaran. Ki Hajar Dewantara dalam Rahayu 2017:2 menyebutkan bermain bagi anak
adalah kodrat alam yang membawa masing-masing pada kemerdekaan untuk mengatur dirinya
sendiri. Pendidikan anak yang hanya sebatas menuntun pertumbuhan dan perkembangan
sedapat mungkin diselaraskan dengan perkembangan kekuatan kodrati yang dimiliki anak
melelui kegiatan bermain.
Viruru (1997) dalam Brooker (2017: 35) menyatakan bahwa bermain adalah hak suci dan
mendasar yang dimiliki anak usia dini sehingga orang tua, guru termasuk praktisi pendidikan
harus mendukung konsep bermain untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Selanjutnya,
Vygotsky (1976) dalam brooker (2017:43) yang telah mengembangkan model tahapan
perkembangan anak yang disebut zona perkembangan ZPD (zona of proximal development)
mengakui bahwa untuk mengembangkan proses mental luhur (higher mental processes) anak
atau belajar anak, harus didukung oleh teman pendamping bermain serta alat-alat budaya atau
permainan yang tersedia. Tujuanya yaitu memungkinkan anak-anak bergerak dari pemikiran
konkrit ke abstrak dan mendapatkan kontrol atas proses meta kognisi mereka sendiri.
Untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik dengan menggunakan metode bermain, guru
idealnya mampu menggabungkan antara aktivitas yang diarahkan orang dewasa atau guru
dalam bentuk perencanaan pembelajaran, dengan dan aktivitas yang diarahkan oleh anak atau
siswa dalam bentuk permainan yang disenanginya (Brooker, 2017:48). Penggabungan ini
dimaksudkan untuk menyamarkan tujuan yang ingin dicapai agar anak tidak menyadari bahwa
aktiftas bermain yang mereka lakukan bersama teman-temanya dibawah arahan dan petunjuk
dari guru bukan merukan tujuan utama tetapi hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan
yang sesungguhnya yaitu indikator yang diharapkan dalam materi pembelajaran yang telah
disesuaikan dengan permainan.
Bila dihubungkan dengan mata pelajaran Matematika, bermain sambil belajar merupakan
salah satu metode pembelajaran yang sangat efektif. Murti (2017:5) menekankan bahwa
pembelajaran Matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan
mencari pengalaman Matematika itu sendiri. Pengalaman matematika dapat diperoleh dalam
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kehidupan sehari-hari atau permasalahan dalam kehidupan realita. Kegiatan bermain yang
banyak dilalui anak dalam kehidupannya sehari-hari merupakan salah satu bentuk pengalaman
yang dapat diolah oleh guru agar selaras dengan pembelajaran.

3.

Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, metode penelitian yang digunakan adalah metode
Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D). Lebih khusus, langkahlangkah yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan model Penelitian dan
Pengembangan yang dikembangkan oleh Sugiyono.
Model penelitian Sugiyono (2016:408) menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan
terdiri atas sepuluh langkah, yaitu: (1) Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan data, (3) Desain
produk, (4) Validasi desain, (5) Revisi desain, (6) Uji coba produk, (7) Revisi produk, (8) Uji
coba pemakaian, (9) Revisi produk, dan (10) Produksi masal. Namun dalam penelitian ini,
langkah yang akan dilaksanakan hanya sampai pada tahap 9. Untuk langkah ke 10, peneliti
berharap media Ma Kokar efektif digunakan sehingga dapat diproduksi secara masal.

Gambar 1. Model penelitian dan pengembangan, Sugiyono (2016:409)

3.2 Prosedur Penelitian
Dengan mengacu pada model penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh
Sugiyono, maka langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian ini meliputi:
a.

Menggali potensi dan menganalisis masalah
Pada tahapan ini, dilakukan studi pendahuluan dengan cara menemukan potensi dan
masalah yang ada di sekitar peneliti seperti kondisi lingkungan sekolah, keadaan siswa,
masyarakat dan pihak lain yang dinilai dapat menghambat dan memberikan dukungan
dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi koordinat kartesius.

b.

Mengumpulkan data dan informasi
Langkah selanjutnya mengumpulkan berbagai informasi atau data yang dapat digunakan
sebagai bahan penunjang dalam perencanaan produk. Data dan informasi tersebut tidak
hanya dirangkum dari sekolah tempat tugas peneliti tetapi juga dari sekolah lain.

c.

Membuat desain produk
Berbekal data dan informasi, peneliti membuat desain awal produk berupa gambar alat
permainan yang dikembangkan, dilengkapi dengan aturan permainan. Desain membantu
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peneliti dalam mendiskusikan dengan pihak lain serta memudahkan pihak lain melakukan
penilaian kelayakan dan kesesuaian dengan materi koordinat kartesius.
d. Validasi Desain
Desain produk selanjutnya dinilai dan divalidasi oleh tenaga ahli atau pakar dalam hal ini
beberapa guru kelas VI dari sekolah lain yang dianggap pamong dan mampu memberikan
penilaian terhadap kelayakan dan kesesuaian desain produk dengan materi koordinat
kartesius.
e.

Revisi desain
Setelah mengetahui sejumlah kekurangan dan kelemahan produk dilakukan perbaikan
desain sesuai dengan masukan yang diberikan pakar atau guru lain. Hasil revisi desain
selanjutnya dibuat dalam bentuk nyata berupa alat permainan lengkap dengan aturannya
yang siap untuk diujicobakan.

f.

Uji coba awal produk
Produk berupa alat permainan Ma Kokar selanjutnya mulai diujicobakan kepada siswa.
Sebelum dimainkan, peneliti memberikan penjelasan tentang permainan Ma Kokar serta
cara penggunaan dan aturan permainananya. Pada tahap ini, peneliti bersama guru lain
senatiasa mendampingi siswa yang bermain untuk melihat respon mereka, termasuk
untuk mendapatkan informasi apakah permainan Ma Kokar efektif sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam menentukan titik dalam
sistem koordinat kartesius.

g. Revisi Produk
Setelah pengujian produk perangkat permainan Ma Kokar, peneliti melakukan perbaikan
terhadap kekurangan produk selama uji coba awal. Tujuannya untuk menghasilkan
produk yang lebih baik sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Perbaikan dilakukan
berdasarkan masukan siswa, pakar atau guru lain serta hasil pengamatan peneliti.
Masukan dari siswa dijaring melalui wawancara dan pengisian angket yang disebar oleh
peneliti. Sedangkan dari pakar atau guru diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara usia
menyaksikan siswa bermain Ma Kokar.
h. Uji Coba Pemakaian
Setelah dilakukan pengujian produk secara tebatas dan dilakukan revisi produk, selanjutnya
permainan Ma Kokar mulai diperkenalkan secara luas melalui uji coba pemakaian
kepada siswa beberapa sekolah lain. Siswa dan guru di sekolah tempat diperkenalkannya
permainan Ma Kokar diminta memberikan tanggapan dan masukan terhadap permainan
ini. Perbedaannya, pada tahap ini peneliti memberikan sejumlah latihan soal terkait
penentuan letak titik pada sumbu koordinat kartesius, sebelum dan sesudah siswa bermain
Ma Kokar.
i.

Revisi Produk
Langkah terakhir setelah dilakukan uji pemakaiannya yaitu melakukan revisi produk
tingkat akhir dengan melakukan perbaikan berdasarkan tanggapan dan masukan serta
penilaian dari siswa dan guru saat uji coba pemakaian.

3.3 Waktu dan tempat Penelitian
Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September tahun
2017 di beberapa sekolah yaitu SD Negeri Lalowata, SD Negeri Ambekairi Utama dan SD
Negeri 1 unaaha. Uji coba awal produk hingga uji coba akhir produk dilakukan oleh siswa
kelas VI di luar jam pelajaran sekolah yaitu pada sore hari atau waktu luang siswa.
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3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Data dan informasi dalam penelitian dan pengembangan ini diperoleh melalui beberapa teknik
yaitu:
a.

Observasi
Peneliti sebagai observer melakukan pengamatan terhadap subyek serta lingkungannya
sejak tahap menggali potensi dan masalah hingga uji coba akhir produk. Selain juga
menggunakan data observasi yang diperoleh selama menjadi guru atau sebelum
pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

b.

Wawancara
Peneliti melakukan wawancara terbuka dengan siswa sebagai subyek serta pakar atau guru
sebagai pihak yang memberikan penilaian dan masukan terhadap produk.

c.

Penilaian pakar atau guru
Peneliti menyediakan beberapa instrument berupa lembar penilaian pakar atau guru,
respon guru dan lembar rekomendasi, yang keseluruhan bertujuan untuk menilai dan
mengevaluasi produk yang dihasilkan.

d. Kumpulan soal pre test dan post test
Untuk mengukur kinerja produk permainan Ma Kokar berupa hasil belajar siswa, peneliti
menyediakan 20 butir soal latihan materi letak titik pada sumbu koordinat kartesius. Soal
tersebut masing-masing terdiri dari 10 soal latihan sebelum dan sesudah siswa bermain
Ma Kokar.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Media Ma Kokar
Produk inovasi pembelajaran Ma Kokar dirancang sebagai media pembelajaran berbentuk
permainan edukatif yang diharapkan mampu meningkatkan minat dan aktivitas siswa dalam
mempelajari materi koordinat kartesius. Meningkatnya minat dan aktivitas siswa diharapkan
berbanding lurus dengan peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat
Brooker (2017:48) yang menyebutkan bahwa untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik
dengan menggunakan metode bermain, guru idealnya mampu menggabungkan antara aktivitas
yang diarahkan orang dewasa atau guru dalam bentuk perencanaan pembelajaran, dengan
aktivitas yang diarahkan oleh anak atau siswa dalam bentuk permainan yang disenanginya.
Alat dan bahan yang digunakan dalam pengembangan permainan Ma Kokar terbagai atas tiga
kelompok sesuai tahap perkembangan dan perbaikannya.
Tabel 1. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengembangan Ma Kokar
Uji coba awal

Uji coba Pemakaian

Bahan: Kertas HVS, lem kertas, kardus bekas, gelas air mineral
dan karet gelang
Alat: Gunting, Mistar, spidol dan pensil
Bahan: Kertas karton aneka warna, kertas HVS, lem kertas,
kancing aneka warna dan ukuran dan kaleng minuman bekas.
Alat: Gunting, mistar, pensil, spidol, computer, printer
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Uji coba produk

Bahan: Bahan cetak baliho, kertas HVS, kancing aneka warna
dan ukuran, kaleng makanan bekas
Alat: Gunting, komputer, printer dan mesin cetak baliho

Gambar 1. Ma Kokar yang digunakan pada tahap uji coba awal, uji coba pemakaian dan uji
coba produk
Aturan dan langkah-langkah permainan Ma Kokar yaitu:
-

Menyiapkan alat permainan berupa 1 lembar hamparan Ma Kokar, 21 keping kancing
undi sumbu X, 21 keping kancing undi sumbu Y, dua tabung alat undi, 36 keping kancing
penanda titik (jumlah tidak terikat), dan lembar tabel perhitungan poin.

-

Memasukkan masing-masing 21 kancing undi kedalam tabung undi sumbu X dan tabung
undi sumbu Y.

-

Membagi siswa dalam 2 tim masing-masing tim berjumlah 12 orang atau disesuaikan.

-

Sebagai contoh, untuk 2 tim dengan jumlah masing-masing 12 orang maka kancing penanda
yang dibutuhkan sebanyak 24. Masing-masing tim memperoleh 12 kancing berkode huruf
yang dimulai dari huruf A sampai L. Setiap anggota dalam satu tim memperoleh satu
keping kancing tersebut. Warna kancing masing-masing tim berbeda untuk memudahkan
identifikasi pemilik kepingan kancing penanda, misalkan antara tim merah dan tim kuning

-

Seandanya tim merah yang lebih dulu bermain, maka anggota tim merah pemegang
kancing penanda berkode A (si A merah) yang akan pertama kali mengundi dengan cara
mengocok dan mengeluarkan satu kancing undi pada masing-masing tabung undi sumbu
X (absis) dan sumbu Y (ordinat).

-

Bila pada saat si A merah mengundi, kancing yang keluar dari tabung sumbu X adalah
kancing 5 dan pada tabung sumbu Y adalah kancing 3, maka kancing merah kode A
diletakkan pada posisi titik (5,3). Jumlah poin yang diperoleh si A merah adalah 8,
merupakan penjumlahan antara X dan Y yaitu 5+3=8.

-

Selanjutnya, giliran bagi si A kuning yang mengundi tabung sumbu X dan Sumbu Y. Bila
pada saat si A kuning mengundi, kancing yang keluar dari tabung sumbu X adalah kancing
-3 dan pada tabung sumbu Y adalah kancing 7, maka kancing kuning kode A diletakkan
pada posisi titik (-3,7). Jumlah poin yang diperoleh si A adalah 4, merupakan penjumlahan
antara X dan Y yaitu -3+7=4.

-

Giliran berikutnya kembali ke tim merah yaitu si B merah. Bila pada saat si B merah
mengundi, kancing yang keluar dari tabung sumbu X adalah kancing 4 dan pada tabung
sumbu Y adalah kancing -5, maka kancing merah kode B diletakkan pada posisi titik (4,-5).
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Jumlah poin yang diperoleh si A adalah -1, merupakan penjumlahan antara X dan Y yaitu
4+ (-5)=4.
-

Demikian seterusnya hingga seluruh anggota tim selesai mengundi dan meletakkan
kancing yang dipegangnya.

-

Langkah selanjutnya yaitu perhitungan poin akhir dengan cara menjumlahkan seluruh
poin yang diperoleh seluruh anggota masing-masing tim. Tim yang mengumpulkan poin
terbanyak dinyatakan sebagai pemenang permainan.

4.2 Penerapan Ma Kar pada Pembelajaran Materi Koordinat Kartesius.
Untuk mengetahui perubahan pemahaman siswa atau hasil belajar siswa tentang cara
menentukan suatu titik pada sumbu koordinat kartesius, dilakukan thapan pre test dan post test
sebelum dan sesudah siswa bermain Ma Kokar. Jumlah soal yang diberikan sebanyak 10 soal
yang berbeda antara pre test dan post test. Perbandingan hasil belajar siswa antara sebelum
dan sesudah bermain Ma Kokar sangat jauh. Ini menunjukkan bahwa Ma Kokar sangat efektif
digunakan pada materi Koordinat Kartesius
Pada uji coba awal yang diikuti 12 orang siswa SDN Lalowata. Hasil pre test menunjukkan
bahwa hanya 1 orang siswa yang menjawab 2 nomor soal dengan benar dari 10 soal yang ada.
Sedangkan pada post test, hasilnya sangat memuaskan yaitu 9 orang siswa menjawab 10 soal
dengan benar, 1 orang siswa menjawab 9 soal dengan benar dan 2 orang siswa menjawab 8
soal dengan benar. Sedangkan pada uji coba pemakaian yang diikuti 16 orang siswa SDN
Ambekairi Utama, Hasil pre test menunjukkan bahwa hanya 3 orang siswa yang menjawab 2
soal dengan benar dan 1 orang siswa menjawab 1 soal dengan benar. Sedangkan pada post
test, 11 orang siswa menjawab 10 soal dengan benar, 3 orang siswa menjawab 9 soal dengan
benar dan 2 orang siswa menjawab 8 soal dengan benar. Demikian pula uji coba produk yang
diikuti 24 siswa SDN 1 Unaaha, hasil pre test menunjukkan bahwa siswa menjawab 2 soal
dengan benar dan 1 siswa menjawab 1 soal dengan benar. Sedangkan pada tahap post test,
seluruh siswa menjawab bitir soal dengan benar.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Media Pembelajaran Ma Kokar sangat efektif meningkatkan pemahaman siswa kelas VI
Sekolah Dasar dalam menentukan letak titik pada sistem koordinat kartesius. Peningkatan
pemahaman tersebut terlihat dari hasil belajar siswa yang mencapai 70% hingga 100% dari
hasil belajar siswa sebelum bermain Ma Kokar. Selain peningkatan hasil belajar, terlihat pula
aktivitas belajar siswa yang sangat tinggi, dimana seluruh siswa aktif dalam permainan.

5.2 Saran
Setelah melihat hasil yang dicapai dari penelitian dan pengembangan Ma Kokar ini, peneliti
mengemukkan saran sebagai berikut:
a.

Menggunakan media pembelajaran Ma Kokar dalam pembelajaran materi Koordinat
Kartesius kelas VI Sekolah dasar

b.

Guru hendaknya mengembangkan sendiri media yang digunakan dalam pembelajarannya.
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PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR DAN
PEMAHAMAN KONSEP BRSL DENGAN
MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN THINK,
PAIR AND SHARE (TPS) PADA SISWA KELAS IX C DI
SMPN 6 RANGKASBITUNG
Efa Kurniawan, M.Pd.
SMPN 6 Rangkasbitung, Jl. Siliwangi, Pasir Ona, Rangkasbitung, efakurniawan@gmail.com

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu materi kelas IX C SMPN 6 Rangkasbitung
pada Tahun Ajaran 2016/2017semester I yang sulit untuk dipahami, yaitu Bangun
Ruang Sisi Lengkung (BRSL). Hal ini terlihat, sebesar 70% siswa belum mencapai nilai
KKM pembelajaran yaitu 65. Rendahnya nilai matematika disebabkan oleh kurangnya
keaktifan siswa dalam belajar dan juga disebabkan karena siswa hanya belajar menghafal
saja, sehingga bagi mereka belajar menjadi kurang bermakna, sedangkan diperlukan
pemahaman yang kuat sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah matematika.
Salah satu pendekatan pembelajaran yang cocok diterapkan pada kelas tersebut adalah
pendekatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Think, Pair and
Share (TPS).Penelitian dilaksanakan di kelas IX C SMPN 6 Rangkasbitung dari tanggal
24 Juli s.d. 10 Agustus 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan
kelas (PTK). Data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrumen tes kemampuan
pemahaman konsep pada materi BRSL, dan skala sikap. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui apakah penerapan model pembelajaran TPS dapat meningkatkan kemampuan
pemahaman konsep BRSL siswa dan keaktifan belajar siswa?
Tabel 1. Rata-rata Skor Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematik
Skor Rata-rata Tes
Siklus
Nilai
1
59
2
68
Hasil penelitian : (1) Pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran
Think, Pair and Share (TPS) meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik
siswa, terlihat dari Rata-rata Skor Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika pada
Siklus I 59, dan pada Siklus II 68. ; (2) Respon sikap siswa terhadap penggunaan model
pembelajaran Think, Pair and Share (TPS) dalam pembelajaran matematika menunjukkan
respon yang positif, terlihat dari rata-rata skor angket sikap siswa sebesar 66%.
Kata Kunci: Kemampuan Pemahaman Konsep, model pembelajaran Think, Pair and
Share (TPS)

A. Pendahuluan
Salah satu materi kelas IX semester I yang sulit untuk dipahami siswa SMP Negeri 6
Rangkasbitung adalah Tabung, kerucut, dan bola (Bangun Ruang Sisi Lengkung / BRSL). Hal
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

225

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

226

ini ditunjukkan dari hasil ulangan harian materi Tabung, kerucut, dan bola (Bangun Ruang
Sisi Lengkung / BRSL)pada siswa kelas IX SMPN 6 Rangkasbitung Tahun Ajaran 2016/2017,
dimana 70% siswa belum mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) pembelajaran
yaitu 65.
Rendahnya nilai matematika disebabkan oleh kurangnya keaktifan siswa dalam belajar
yang berakibat pula pada pemahaman materi yang dibahas. Siswa hanya belajar menghapal,
sehingga belajar menjadi kurang bermakna, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang kuat
sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah matematika.
Pemahaman konsep matematika merupakan bagian dari kekuatan dalam proses dan tujuan suatu
pembelajaran matematika. Tanpa melalui pemahaman konsep matematika, maka seseorang
yang sedang dalam belajar matematika maka ia tak akan mampu melakukan komunikasi,
koneksi ataupun memecahkan masalah/soal matematika yang dijumpainya (Kurniawan, 2009).
Model pembelajaran tipe TPS memiliki beberapa keuntungan Buchari (2009:91) menyatakan
bahwa, “ prosedur yang digunakan dalam think pair share dapat memberi siswa lebih banyak
waktu berpikir, untuk merespon dan saling bantu. Guru memperkirakan hanya melengkapi
penyajian singkat atau siswa membaca tugas”.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran TPS dapat
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep BRSL dan keaktifan belajar siswa?

B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 6 Rangkasbitung Kelas VIII dengan jumlah 30 siswa,
dibagi menjadi 5 kelompok, dimana setiap kelompoknya terdiri dari 6 siswa. Kurikulum yang
digunakan adalah KTSP Berkarakter. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas
(PTK) dikarenakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil pembelajaran di
kelas. Penelitian dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan setiap hari Senin dan Kamis selama
dua jam pelajaran (2 x 40 menit) per 1 pertemuan. Banyaknya siklus yang dilakukan adalah
2 siklus karena indikator penelitian telah tercapai, setiap siklusnya terdiri dari 3 pertemuan
dengan 1 pertemuan diberikan ulangan (tes). Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari
hari Senin, 24 Juli 2017 sampai dengan hari Kamis, 10 Agustus 2017, dan pembelajaran
menggunakan model pembelajaran Think, Pair and Share (TPS). Data penelitian diperoleh
dengan menggunakan instrumen penelitian berupa instrumen tes kemampuan pemahaman
konsep pada materi BRSL, dan skala sikap.
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Alur prosedur penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai berikut:
Orientasi Lapangaan

Observasi Awal

Refleksi akkar penyebabb
masalah darri lapangan

Siklus I
Peelaksanaan
Tinndakan I

Perencanaaan Keseluruhhan
Tinddakan

Analisis R
Refleksi

Identtifikasi hal-haal yang
perlu diperrbaiki untuk tindakan
t
II

Siklus II

Evaluuasi Tindakann II
( Tes kemaampuan pemaahaman,
lembar obserrvasi, angket,, foto)

Evaluasii Tindakan I
( Tes kemampuan
k
pem
mahaman, leembar observvasi,
fotto)

R
Rencana
Tinddakan II

Pelaksanaaan Tindakan II
I

Evaluasi K
Keseluruhan Tindakan
T

Gambar
1.
Siklus
Penelitian
Gam
mbar
1. Sik
klus Penelitiian
PTK dinyatakan telah selesai bila hasil penilaian siswa >65% jumlah siswa memiliki nilai
diatas KKM (>65).

PTK ddinyatakan teelah selesai bila hasil penilaian
p
siswa >65% juumlah siswaa memiliki nnilai diatas K
KKM
(>65).

C. Hasil Penelitian
Siklus I

Tahapan dari siklus I adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan
Instrumen penelitian yang disiapkan berupa lembar observasi siswa, lembar penilaian
proses pembelajaran dan instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematika.
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2. Tindakan
Pertemuan I: Dilaksanakan pada hari Senin, 24 Juli 2017 pukul 08.00-09.20 WIB. Guru
membentuk kelompok diskusi dengan memperhatikan heterogenitas siswa. Kelompok
diskusi dibagi menjadi lima kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri dari lima
siswa. Kemudian, guru membagikan LKS. Siswa berdiskusi kelompok untuk mempelajari
konsep Luas dan Volume Tabung melalui media LKS, dengan cara:
-

Dikerjakan perorangan selama 5 menit

-

Dikerjakan berpasangan selama 10 menit

-

Dikerjakan berkelompok selama 30 menit

Pertemuan II: Dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Juli 2017 pukul 07.40-09.00 WIB.
Materi ajar yang akan dipelajari, yaitu Luas dan Volume Kerucut. Guru memeriksa
seluruh siswa, apakah sudah duduk berkelompok seperti pertemuan sebelumnya. Sama
halnya ketika pertemuan pertama, guru membagikan LKS. Kemudian, siswa berdiskusi
kelompok membahas materi dan soal yang ada dalam LKS mengenai Luas dan Volume
Kerucut dengan cara:
-

Dikerjakan perorangan selama 5 menit

-

Dikerjakan berpasangan selama 10 menit

-

Dikerjakan berkelompok selama 30 menit

Pertemuan III: Dilaksanakan pada hari Senin, 31 Juli 2017 pukul 08.00-09.20 WIB.
Pertemuan ketiga dilakukan tes kemampuan pemahaman konsep matematika. Hasilnya
adalah:
Tabel 1. Hasil Kemampuan Pemahaman Konsep Matematik Siswa Siklus I
Hasil Kemampuan pemahaman konsep
Nilai Rata-Rata
59
Nilai Tertinggi
87,50
Nilai Terendah
18,75
Jumlah Siswa
30 Orang
Nilai ketuntasan Minimal
65
Tuntas
16 Orang
Tidak tuntas
14 Orang
Dari data tes di atas, bahwa jumlah siswa yang telah lulus (tuntas) memenuhi standar
nilai yang telah ditentukan yaitu ≥ 65 adalah sebanyak 16 orang dengan persentase
ketuntasan 53,33%. Hal ini menunjukan bahwa siswa belum mencapai indikator belajar
yang ditetapkan yaitu 65% siswa mendapatkan nilai ≥ 65. Untuk itu dilakukan tindakan
selanjutnya yaitu Siklus II (kedua).
3. Refleksi
Setelah data yang diperoleh dari siklus I, permasalahan yang terjadi pada siklus I kemudian
direfleksi untuk diperbaiki pada tindakan selanjutnya yaitu siklus II. Adapun permasalahan
yang harus diperbaiki pada siklus II adalah:
a.

Guru harus memperhatikan siswa yang belum aktif dalam belajar.

b.

Guru harus memperhatikan siswa yang memiliki daya tangkap yang kurang.

c.

Merubah kelompok diskusi, dengan menempatkan siswa dengan nilai terbaik pada
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tes Siklus I kepada masing-masing kelompok di Siklus II, dengan tujuan siswa-siswa
dengan nilai terbaik tersebut dapat membantu untuk mengarahkan jalannya diskusi
kelompok, dan membantu teman satu kelompoknya dalam memahami materi.

Siklus II
Tahapan dari siklus II adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan
Pada Siklus II akan Menjalankan hasil refleksi di Siklus I. Selain itu, Instrumen penelitian
yang disiapkan berupa lembar observasi siswa, lembar penilaian proses pembelajaran dan
instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematika Siklus II.
2. Tindakan
Pertemuan IV: Dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Agustus 2017 pukul 07.40–09.00 WIB.
Pada pertemuan kempat ini diharapkan siswa telah memiliki pengalaman belajar yang
cukup terhadap pemahaman konsep matematika dan model pembelajaran Think, Pair and
Share (TPS).
Terjadi perubahan anggota dalam setiap kelompok, dengan menempatkan siswa dengan
nilai terbaik pada tes Siklus I kepada setiap kelompok, agar siswa dengan nilai terbaik
tersebut dapat membantu membantu teman satu kelompoknya dalam memahami materi.
Setiap kelompok mengerjakan tugas di LKS yang berkaitan dengan Luas dan Volume
Bola dengan cara:
-

Dikerjakan perorangan selama 5 menit

-

Dikerjakan berpasangan selama 10 menit

-

Dikerjakan berkelompok selama 30 menit

Pertemuan V: Dilaksanakan pada hari Senin, 7 Agustus 2017 pukul 08.00-09.20 WIB.
Guru mengabsen dan memeriksa seluruh siswa apakah sudah duduk berkelompok seperti
pertemuan terakhir.
Setiap kelompok mengerjakan tugas di LKS yang berkaitan dengan Perubahan Volume
Tabung, Kerucut dan Bola dengan cara:
-

Dikerjakan perorangan selama 5 menit

-

Dikerjakan berpasangan selama 10 menit

-

Dikerjakan berkelompok selama 30 menit

Pertemuan VI: Dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Agustus 2017 pukul 07.40-09.00
WIB. Pertemuan kelima ini adalah pertemuan terakhir yang terdapat pada siklus II.
Untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, dilakukan tes kemampuan pemahaman konsep
matematika.. Berikut hasil yang didapatkan siswa pada tes kemampuan pemahaman
konsep matematika.
Tabel 2. Hasil Kemampuan Pemahaman Konsep Matematik Siswa Siklus II
Hasil Kemampuan pemahaman konsep
Nilai Rata-Rata
68
Nilai Tertinggi
100
Nilai Terendah
30
Jumlah Siswa
25 Orang
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Nilai ketuntasan Minimal
Tuntas
Tidak tuntas

65
21 Orang
9 Orang

Dari data tes pada siklus kedua dapat dilihat pada lampiran, bahwa jumlah siswa yang
telah lulus (tuntas) memenuhi standar nilai yang telah ditentukan yaitu ≥ 65 adalah
sebanyak 18 orang dengan persentase ketuntasan 70%. Hal ini menunjukan bahwa siswa
telah mencapai indikator belajar yang ditetapkan yaitu 65% mendapatkan nilai ≥ 65.
3. Refleksi
Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II, terlihat ada peningkatan hasil kemampuan
pemahaman matematika, dan ada beberapa hal yang harus dipertahankan diantaranya:
a.

Adanya peningkatan kemampuan pemahaman matematika siswa dengan menggunakan
model pembelajaran TPS.

b.

Adanya peningkatan motivasi belajar siswa untuk mempelajari matematika, serta
adanya perubahan positif sikap siswa dalam menerima pelajaran matematika, yang
kedepannya akan mendukung proses pembelajaran.

D. Pembahasan
1.

Kemampuan Pemahaman Matematika

Berdasarkan hasil data penelitian, dengan memperhatikan indikator keberhasilan dan parameter
yang diukur, dengan hasil penelitian sebagai berikut :
Gambaran mengenai skor rata-rata tes kemampuan pemahaman konsep matematika pada
setiap siklus disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3. Rata-rata Skor Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika
Skor Rata-rata Tes
Siklus
Nilai
1
59
2
68
Perbedaan skor rata-rata tes kemampuan pemahaman konsep matematik pada siklus I dan
siklus II, dapat dilihat pada diagram berikut :
Diagram 1. Rata-rata Skor Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika
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Dari tabel dan diagram di atas terlihat adanya peningkatan secara signifikan nilai rata-rata
tes kemampuan pemahaman konsep matematik pada siklus I dan siklus II. Hal ini dibuktikan
dengan perolehan nilai rata-rata tes pada siklus I sebesar 59 sedangkan pada siklus II hasil
rata-rata tes adalah 68. Dengan demikian terjadi peningkatan antara siklus I dan siklus II
adalah sebesar 9 poin.
Gambaran mengenai daya serap siswa dan daya serap kelas pada setiap siklus, disajikan pada
tabel berikut :
Tabel 4. Daya Serap Siswa dan Daya Serap Kelas
Daya Serap
Daya Serap Siswa
Daya Serap Kelas

Siklus I
59 %
53,3 %

Siklus II
68 %
70 %

Perbedaan Daya Serap Siswa dan Daya Serap Kelas pada setiap siklus dapat dilihat pada
diagram berikut :
Diagram 2. Daya Serap Siswa dan Daya Serap Kelas

Berdasarkan data di atas mengindikasikan bahwa model pembelajaran TPS dapat meningkatkan
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kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Hal ini disebabkan model pembelajaran
TPS dapat mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematiknya
sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Selain itu, dalam model pembelajaran TPS,
siswa digiring agar memiliki kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah matematik
yang dimulai dari suatu basis masalah nyata atau simulasi masalah multi konteks dimana
siswa dibimbing serta diarahkan berperan pro aktif dalam aktivitas belajar mandiri (Selfregulated Learning), serta melibatkan suatu komunitas masyarakat belajar tertentu (Learning
Community) (Kurniawan, 2009).

2. Aktivitas Belajar Siswa
Berdasarkan analisis data hasil angket sikap siswa, dapat disimpulkan bahwa tanggapan siswa
terhadap model pembelajaran TPS adalah positif (baik). Hal ini didapatkan dari nilai rata-rata
skor angket seluruh siswa, yaitu nilai rata-rata skor angket sikap siswa adalah sebesar 66%.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa menunjukkan sikap yang baik (positif) dan terjadi
peningkatan aktivitas belajar siswa terhadap model pembelajaran Think, Pair and Share (TPS).

E. KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan di SMPN 6 Rangkasbitung pada kelas
IX C semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :
1. Pembelajaran matematika dengan menggunakan Model Pembelajaran TPS (Think, Pair
and Share) dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.
Dari data tes pada siklus I, jumlah siswa yang telah lulus (tuntas) memenuhi standar
nilai yang telah ditentukan yaitu ≥ 65 adalah sebanyak 16 orang dengan persentase
ketuntasan 53,33%. Hal ini menunjukan bahwa siswa belum mencapai indikator belajar
yang ditetapkan yaitu 65% siswa mendapatkan nilai ≥ 65. Untuk itu dilakukan tindakan
selanjutnya yaitu Siklus II (kedua).
Dari data tes pada siklus kedua, jumlah siswa yang telah lulus (tuntas) memenuhi standar
nilai yang telah ditentukan yaitu ≥ 65 adalah sebanyak 18 orang dengan persentase
ketuntasan 70%. Hal ini menunjukan bahwa siswa telah mencapai indikator belajar yang
ditetapkan yaitu 65% mendapatkan nilai ≥ 65.
2. Berdasarkan analisis data hasil angket sikap siswa, dapat disimpulkan bahwa tanggapan
siswa terhadap model pembelajaran TPS adalah positif (baik). Hal ini didapatkan dari
nilai rata-rata skor angket seluruh siswa, yaitu nilai rata-rata skor angket sikap siswa
adalah sebesar 66%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa menunjukkan sikap yang
baik (positif) dan terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa terhadap model pembelajaran
Think, Pair and Share (TPS).

2.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :
1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TPS (Think, Pair and Share)
layak untuk dipertimbangkan menjadi pembelajaran alternatif dalam rangka meningkatkan
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kemampuan pemahaman konsep matematik siswa.
2. Pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran TPS (Think, Pair and
Share) memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang dari guru sebelum diterapkan
di kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
3. Bagi guru yang hendak menerapkan penggunaan model pembelajaran TPS (Think, Pair
and Share) pada pembelajaran, dituntut kreativitas yang lebih dari guru agar seluruh
komponen tersebut dapat terlaksana dengan baik.
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UPAYA MENINGKATKAN MINAT SISWA PADA
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN METODE
HYPNOTEACHING MENGGUNAKAN PENDEKATAN
KONTEKSTUAL
Efrita Mandasari
SDN 1 Purwosekar, Jl.Dusun Purboyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang

Abstrak. Latar belakang penelitian ini dilaksanakan adalah karena kurangnya minat
siswa terhadap mata pelajaran matematika, dan bahkan dianggap sebagai pelajaran yang
menakutkan. Terlebih lagi jika melihat kondisi sekolah yang berada di suatu dusun kecil
yang notabene tidak terdapat fasilitas lengkap seperti layaknya sekolah di kota besar
dan latar belakang masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi. Pendekatan kontekstual
dirasakan tepat untuk meningkatkan minat siswa dengan memanfaatkan lingkungan
sekitar. Makalah ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di Kelas V
SDN 1 Purwosekar, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Penelitian ini dilaksanakan
dalam tiga siklus untuk mengetahui besarnya kecilnya minat siswa dalam pembelajaran
matematika, khususnya pada materi Bangun Ruang dengan metode hypnoteaching
dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Data diambil dari instrumen penelitian
berupa angket minat, lembar observasi kegiatan guru dalam kegiatan pembelajaran Data
yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif melalui persentase. Setelah penelitian
dilaksanakan maka terbukti bahwa melalui metode hypnoteaching menggunakan
pendekatan kontekstual dapat meningkatkan siswa kelas V SDN 1 Purwosekar pada
pembelajaran matematika.
Kata Kunci. belajar, hypnoteaching, minat, pendekatan kontekstual

1. Pendahuluan
1. 1 Latar Belakang Masalah
Fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada
Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab. Agar tercapainya fungsi tersebut secara maksimal, maka
peran seorang pendidik dituntut untuk lebih kreatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
di dalam kelas.
Matematika adalah salah satu pelajaran yang bagi sebagian peserta didik menganggap sebagai
pelajaran yang sulit dan mereka sudah mempunyai pemikiran bahwa pemikiran tidak bisa
mengerjakan ketika dihadapkan pada suatu soal atau masalah. Pikiran yang negatif dari siswa
membuat mereka enggan dan tidak mempunyai motivasi untuk mengerjakan soal tersebut.
Pendidik mempunyai tugas untuk membentuk keyakinan diri mereka, membangun rasa
percaya diri dalam pikiran mereka dengan memanfaatkan bahasa bawah sadar sehingga pada
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akhirnya mereka akan mempunyai kepercayaan diri, motivasi yang diharapkan membuat
mereka mencintai matematika dan dapat meningkatkan nilai akademik.
Peserta didik dengan tingkat Sekolah Dasar berada pada tahap kognitif operasional konkrit. Hal
ini berarti ketika anak SD mendeskripsikan pemikiran matematika, mereka akan menggunakan
sesuatu yang nyata dan menghubungkannya dengan kehidupan. Terkait dengan hal ini Sani
(2014) menuliskan bahwa pengetahuan yang diperoleh siswa hendaknya dapat diaplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari sehingga meningkatkan kualitas hidup. Persoalan kontekstual
yang terjadi di masyarakat dapat dibahas di kelas dan diupayakan penyelesaiannya dengan
mengembangkan ide-ide kreatif dari siswa.
Sekolah Dasar Negeri Purwosekar 01 terletak di dusun kecil di kabupaten Malang dengan
jumlah peserta didik kurang dari 100 anak. Walaupun jarak dengan kota Malang hanya terpaut
20 km, namun terletak di dekat bukit Gunungronggo danminimnya transportasi yang melewati
daerah tersebut menjadikan daerah tersebut sulit dijangkau. mengakibatkan minim fasilitas
pula. Pendidik yang ada di sana harus lebih kreatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar
sebagi pengganti media sudah jadi yang banyak dijaul di pasaran. Rendahnya SDM pada
lingkungan sekitar, banyak anak yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang yang tinggi
menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi pendidik.
Para pendidik harus mempunyai cara agar pembelajarandapat berjalan dengan baik tidak kalah
dengan peserta didik di kota besar. Banyak peserta didik yang tidak mampu memecahkan soal
matematika ketika dihubungkan dengan memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Padahal
pada saatnya nanti masalah kehidupan sehari-hari itulah yang akan mereka hadapi pada
kehidupan nyata. Peserta didik hanya mampu menjawab pertanyaan secara bentuk operasional
saja. Ketika dihadapkan dengan soal cerita, hanya 10% yang mampu menjawab dengan betul,
sementara lainnya hanya kebingungan dan beberapa hanya mengerjakan soal dengan asal saja
karena mereka takut dimarahi guru.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka perumusan masalah pada penelitian
ini adalah “Apakah metode hypnoteaching dengan menggunakan pendekatan kontekstual
dapat meningkatkan minat siswa SDN Purwosekar 01 Kecamatan Tajinan pada Pembelajaran
Matematika”

1.3 Cara Penelitian
Penelitian ini adalah sebuah Penelitian Tindakan Kelas yang direncanakan dilaksanakan dalam
tiga siklus. Peneliti adalah guru yang melaksanakan Pembelajaran dengan observer rekan
sejawat dan atasan langsung

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peninglatan minat belajar siswa dengan metode
hypnoteaching menggunakan pendekatan kontekstual pada siswa kelas V SDN Purwosekar 01
Kecamatan Tajinan

2. Kajian Pustaka
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2.1 Minat
Minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemampuan yang dapat berkembang jika ada
motivasi (Tampubolon, 1993). Pendapat yang lain lagi menyatakan bahwa kesadaran seseorang
terhadap suatu object, orang, masalah atau sistuasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya
sendiri. (Sutjipto, 2001). Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa minat adalah Kesadaran sesorang terhadap suatu object, orang, atau situasi yang dapat
berkembang jika ada motivasi. Motivasi itu dapat berasal dari dalam diri sendiri (internal)
maupun dari luar (eksternal).
Menurut Abu Ahmadi (2009:146), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat adalah:
pembawaan, latihan dan kebiasaan, kebutuhan, kewajiban, keadaan jasmani, suasana jiwa,
suasana, kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri

2.2 Belajar
Belajar dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai kegiatan psikofisik menuju ke
perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaksudkan
sebagai usaha penguasaan meteri ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan
menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya (Sardiman, 2011: 22). Sedangkan Gagne (1977)
mendefinisikan belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan
kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya yakni
peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance (kinerja). Berdasarkan
pendapat para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa belajar adalah suatu kegiatan
yang menghasilkan perubahan tingkah laku sikap, minat, nilai atau kemampuan yang lebih
baik dari sebelumnya.
Ciri-ciri belajar adalah sebagai berikut: (1) Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai
tujuan. Tujuan dipakai sebagi arah kegiatan dan sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan
belajar; (2) Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan pada orang lain,
jadi belajar bersifat individual; (3) Belajar merupakan proses interaksi antar individu, antara
individeu dengan lingkungan tertentu. Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki
berbagai potensi untuk belajar, misalnya perhatian, minat, emosi, dan lain-lain; (4) Belajar
mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. Perubahan tersebut bersifat
integral artinya perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang terpisahkan
dengan yang lain.

2.3 Hypnoteaching
Hipnosis adalah suatu metode berkomunikasi, baik verbal maupun non verbal, yang persuasif
kepada seorang klien sehingga dia menjadi kreatif dan bereaksi. Pada tahun 2001, Professional
Affairs Board of The British Psycological Society menyatkan bahwa hypnosis dapat mengurangi
kecemasan, stress, masalah psikologis lainnya. Dalam perkembangannya saat ini, hypnoses
dalam membantu dalam proses belajar mengajar. Hypnosis dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa, kemampuan konsentrasi, kepercayaan diri, kedisiplinan dan keorganisasian
Hypnoteaching berasal dari kata hypnosis dan teaching (sunaryo1: 75). Hypnosis berarti
mensugesti, dan teaching berarti mengajar. Hypnoteaching bisa diartikan seni berkomunikasi
dengan jalan memberikan sugesti agar para siswa lebih cerdas. Secara umum, hypnoteaching
dapat diartikan sebagai seni berkomunikasi dalam memberikan sugesti positif kepada siswa
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agar siswa lebih baik atau lebih cerdas. Dari berbagai pendapat mengenai pengertian hypnosis
dapat disimpulkan bahwa hypnosis adalah ilmu yang mempelajari kinerja otak bawah sadar
dimana otak bawah sadar memiliki pengaruh dominan sehingga berdampak pada perilaku
orang yang dihipnotis.

2.4 Pendekatan Kontekstual
Menurut Rochmadi (2002:5) penggunaan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran adalah
penggunaan berbagai fenomena yang ada di lingkungan anak didik dalam proses pembelajaran,
baik sebagai media maupun sebagai sarana pengembangan evaluasi pembelajaran. Menurut
Rochmadi (2002:12) setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan di dalam pembelajaran
kontekstual, yaitu individu siswa, kelompok siswa baik sebagai tim atau keseluruhan kelas,
tatanan sekolah dan besarnya tatanan komunitas kelas. Empat hal ini seharusnya menjadi
perhatian guru agar tercapinya tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
kontekstual, dimana siswa akan secara aktif bekerjasama dan menjadi pusat pembelajaran.
Pembelajaran konvensional berbeda dengan pembelajaran kontekstual. Rochmadi (2002:6)
menggambarkan perbedaan kedua pembelajaran tersebut sebagai berikut :
Tabel 1. Perbedaan Pembelajaran Konvensional dan Pembelajaran Kontekstual
Konvensional
Kontekstual
Menyadarkan pada hafalan.
Menyadarkan pada memori spasial.
Pemilihan informasi ditentukan oleh guru, Pemilihan
informasi
berdasarkan
buku paket, bahkan mungkin kurikulum. kebutuhan
individu
siswa,
sesuai
dengan kebutuhannya sebagai anggota
masyarakat.
Cenderung terfokus pada satu bidang Cenderung mengintegrasikan beberapa
(disiplin) tertentu.
bidang (disiplin), integrated.
Memberikan tumpukan informasi kepada Selalu mengaitkan informasi dengan
siswa sampai pada saatnya diperlukan konteks
lingkungan
sekitar
serta
(ujian).
pengetahuan awal yang telah dimiliki
siswa.
Media pembelajaran sangat terbatas, Media pembelajaran dalam bentuk
biasanya berupa gambar, bagan dan skema. aktivitas nyata dalam kehidupan seharihari anak didik.
Penilaian hasil belajar hanya melalui Menerapkan penilaian autentik melauli
kegiatan akademik berupa ujian atau penerapan praktis dalam pemecahan. Lebih
ulangan.
menekankan pada proses pembelajran
yang dilakukan secara terus-menerus dan
berkelanjutan.

3. Metode Penelitian
3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Penetlitian Tindakan Kelas (PTK). Seperti yang dikemukakan oleh
(Arikunto, 2010) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan
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terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau
dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh anakyang bertujuan memecahkan masalah atau
meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut.

3.2 Subjek Penelitian
Penelitian dilaksanakan terhadap siswa kelas V SDN Purwosekar 01 Kecamatan Tajinan,
Kabupaten Malang tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 16 anak yang terdiri dari
5 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan.

3.3 Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada semester satu kelas V tahun pelajaran 2016/2017. Pembelajaran
pada siklus pertama pada tanggal 8 November 2016, pembelajaran pada siklus kedua pada
tanggal 16 November 2016, pembelajaran pada siklus ketiga pada tanggal 23 November 2016.

3.4 Pengumpulan Data
1) Metode observasi, digunakan untuk melihat kegiatan pembelajaran antara pendidik
dan peserta didik sehingga dapat diketahui peningkatan minat peserta didik terhadap
pelajaran matematika
2) Angket. Angket yang digunakan yaitu angket minat siswa terhadap pembelajaran
dengan metode hypnoteaching dengan menggunakan pendekatan kontekstual dalam
proses kegiatan pembelajaran setiap siklus.Tanggapan siswa yang dinilai dengan
menggunakan lima pilihan jawaban dengan nilai terkecil satu dan nilai terbesar lima,
mulai dari penilaian negatif ke positif.

3.5 Teknik Analisis Data
1) Untuk mengetahui minat dan respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan
pendekatan kontekstual, analisis ini dilakukan pada instrumen angket minat siswa
dengan teknik deskriptif melalui persentase. Adapun perhitungan persentasenya
adalah sebagai berikut:
Persentase (%)=(jumlah skor siswa)/(jumlah skor maksimal) x 100%
Kriteria : < 60%

: Minat siswa terhadap pembelajaran matematika rendah

60% - 80%

: Minat siswa terhadap pembelajaran matematika sedang

>80%

: Minat siswa terhadap pembelajaran matematika tinggi

2) Untuk mengetahui besar aktivitas siswa terhadap pembelajaran matematika dengan
pendekatan kontekstual, analisis ini dilakukan pada instrumen angket minat siswa
dengan teknik deskriptif melalui persentase. Adapun perhitungan persentasenya
adalah sebagai berikut:
Persentase (%)=(jumlah skor siswa)/(jumlah skor maksimal) x 100%
Kriteria : < 60%

: Minat siswa terhadap pembelajaran matematika rendah

60% - 80%

: Minat siswa terhadap pembelajaran matematika sedang

>80%

: Minat siswa terhadap pembelajaran matematika tinggi

4. Pembahasan Hasil Penelitian
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4.1 Siklus Pertama
Pada siklus pertama, guru sudah mempersiapkan alat dan bahan yaitu berupa kotak besar serta
kotak kecil yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketika masuk ke dalam kelas,
guru memasuki ruang kelas dengan antusias dan semangat, memberikan energi positif bagi
siswa. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan apersepsi
dengan memberikan kisah inspiratif singkat untuk siswa yang bisa membangkitkan motivasi
diri sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran dengan rileks dan nyaman. Kata-kata positif
diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk membangkitkan dan semangat ketika mengikuti
pelajaran sehingga mereka merasa pembelajran menjadi lebih menyenangkan (pacing).
Ketika suasana sudah rileks dan nyaman, guru melaksanakan kegiatan inti pelajaran (leading).
Kemudian guru memberikan instruksi pada siswa yang sudah dibagi secara berkelompok
(masing kelompok terdiri dari 4 siswa) untuk memasukan kotak yang berukuran lebih kecil ke
dalam kotak yang lebih besar hingga penuh. Dari situ akan terlihat konsep volume bangun ruang
(balok). Siswa menghitung berapa volume (isi) kotak besar jika berisi kotak kecil. Setelah itu
mereka mempresentasikan hasil kerja mereka. Teman-teman yang lain mengapresiasi dengan
memberikan tepuk tangan bagi kelompok yang tampil. Guru juga memberikan pujian bagi
kelompok yang maju. Kegiatan pemebelajran diakhiri dengan refleksi dan pengisian angket
oleh para siswa.

4.2 Siklus Kedua
Pada siklus kedua, siswa terlebih dahulu diberikan instruksi pada pertemuan sebelumnya
untuk membawa balok dengan ukuran tertentu. Ketika masuk ke dalam ruang kelas, guru
memasuki ruang kelas dengan antusias, memberikan salam dan memeriksa kehadiran siswa.
Kemudian guru memutarkan musik yang teduh, yang mebuat suasana menjadi nyaman sambil
memberikan kata motivasi bagi siswa bahwa mereka mampu mengerjakan matematika (pacing)
diikuti dengan gerakan menarik nafas dan menghembuskannya kembali. Guru memberikan
kata motivasi agar minat dalam diri mereka tumbuh untuk mencintai matematika, bahwa
matematika itu adalah hal yang menyenangkan.
Ketika suasana sudah rileks dan nyaman, guru melaksanakan kegiatan inti pelajaran (leading).
Guru memberikan instruksi tiap siswa untuk mengukur balok yang mereka bawa, baik dari
panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian siswa menghitung volume balok tersebut. Setelah
itu, guru memebrikan instruksi kembali untuk mencari teman yang mempunyai ukuran balok
sama dengan diriya. Setelah bertemu, mereka akan membentuk sebuah kelompok. Kemudian
guru memberikan instruksi untuk menggabungkan balok yang mereka miliki dan menghitung
volume total dengan kondisi balok-balok tersebut sudah disusun dengan rapi menjadi balok
yang besar. Setelah pekerjaan selesai dilakukan, masing-masing kelompok maju ke depan
mempresentasikan hasil kerjanya. Siswa memberikan apresiasi dengan memebrikan kata
“kerja hebat” sedangkan guru memberikan pujian bagi kelompok tersebut. Kegiatan diakhiri
dengan refleksi dan pembagian angket oleh guru untuk mengetahui minat siswa terhadap
pembelajaran hari ini.

4.3 Siklus Ketiga
Guru memasuki kelas dengan senyum antusias serta semangat. Guru memberikan motivasi
pada siswa, memberikan kata positif yang membuat siswa semangat untuk mengikuti
pelarajaran. Guru menanamkan pikiran positif bahwa siswa mampu mengatasi setiap soal
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matematika (pacing). Pada siklus ketiga ini, siswa akan diberikan suatu benda bangun ruang
yang berbeda-beda, kemudian siswa dsuruh untuk menghitung volume benda tersebut.
Kemudian benda tersebut dituka dengan teman yang bersebelahan dengan dia untuk dihitung
volumenya. Kemudian setelah siswa sudah saling bertukar sebanyak lima kali dengan teman
yang berbeda, guru dan siswa mulai berdikusi mengenai soal tersebut.
Keberanian siswa yang maju dan mempresentasikan hasil kerjanya akan diberi reward oleh
guru, dan mendapat apresiasi dari teman sekelas dengan bertepuk tangan dan mengucapkan
kata “kerja hebat”. Kegiatan pembelajran diakhiri dengan refleksi kegiatan pembelajran pada
hari tersebut, dan pembagian angket siswa untuk mengetahui minat siswa

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada siklus pertama,
kedua, dan ketiga, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : “metode hypnoteaching dengan
menggunakan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan minat siswa kelas V SDN
Purwosekar 01 Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang pada pelajaran matematika.”

5.2 Saran
Mengacu pada refleksi atas kegiatan pembelajran yang dilakukan selama beberapa siklus,
maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:
a.

Siswa adalah subjek belajar yang aktif, mempunyai rasa ingin tahu dan penasaran yang
besar yang. Dengan memanfaatkan hal seperti itu, maka guru dapat menumbuhkembangkan
potensi yang ada dalam diri siswa agar potensi dan bakat yang ada dalam diri siswa dapat
tumbuh dengan maksimal dengan cara mencari invoasi-inovasi pembelajaran yang lainnya
agar kegiatan pembelajaran tidak menjadi monoton dan membosankan.

b.

Guru dapat mengkombinasikan metode hypnoteaching dengan pendekatan yang lain
untuk menciptakan suasana kegiatan pembelajran yang berbeda dari biasanya.
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UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN
PEMECAHAN MASALAH DAN KOMUNIKASI
MATEMATIKA SISWA MELALUI PENERAPAN
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH
Eko Wibowo
SMP Swasta Al-Azhar Medan, Jl. Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala, Medan; wibowo151184@
gmail.com
Abstrak. Masalah Penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan Model
Pembelajaran Berbasis Masalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
dan komunikasi matematika siswa? (2) Bagaimanakah peningkatan kemampuan
pemecahan masalah dan komunikasi matematika siswa setelah diterapkan Model
Pembelajaran Berbasis Masalah? Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas
(Classroom Action Research). Penelitian ini terdiri dari dua siklus dimana pada setiap
siklus terdiri dari fase perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian
ini adalah siswa kelas VII MTs Laboratorium Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
yang berjumlah 29 siswa. Tindakan yang diberikan kepada subjek penelitian adalah
pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan
komunikasi matematika siswa. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah jika terdapat
70% siswa yang memperoleh nilai 76-100 untuk kemampuan pemecahan masalah dan
75% siswa yang memiliki komunikasi matematika sangat baik. Hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut : (1) Model Pembelajaran Berbasis Masalah yang dapat meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematika adalah model pembelajaran
berbasis masalah yang Model pembelajaran berbasis masalah yang dapat meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematika siswa adalah pembelajaran
berbasis masalah yang dilaksanakan dilaksanakan dengan 5 tahapan, yaitu: 1) Tahap
pertama adalah tahap mengorientasi peserta didik terhadap masalah, guru menyampaikan
tujuan pembelajaran, menjelaskan langkah-langakah, dan logistik yang dibutuhkan,
demontrasi materi prasayarat dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan
masalah. Guru mamandu siswa untuk memahami masalah dan menuliskannya pada
lembar kerja secara individu, 2) Tahap kedua adalah tahap mengorganisasi peserta
didik untuk belajar, diamana guru membantu dan meminta siswa untuk mendefenisikan
dengan menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah pada Lembar Kerja, 3) Tahap
membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, dimana guru membimbing dan
mendampingi siswa ketika mengumpulkan informasi dan melaksanakan eksprimen dan
meminta siswa untuk menjelasakan proses pemecahan masalah, 4) Tahap mengembangkan
menyajikan hasil karya, dimana guru membantu siswa dalam melaksanakan dan menyusun
laporan penyelesaian masalah sesuai dengan Lembar Kerja baik secara individu maupun
kelompok, 5)Tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, pada
tahap ini guru membantu dan mendampingi siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi
dengan melaksanakan karya kunjung dan meminta siswa untuk menganalisis pemecahan
masalah kelompok lain dan memberi komentar. (2) Pada siklus I kemampuan pemecahan
masalah siswa diperoleh rata-rata 75,14 dan terdapat 14 atau 48,29% dari 29 siswa yang
mendapat nilai 76-100 , sedangkan komunikasi matematika diperoleh rata-rata 73,56
dan terdapat 9 siswa atau 31,03 % yang memiliki komunikasi matematika sangat baik,
sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa
yaitu diperoleh rata-rata 81,96 dan terdapat 23 atau 79,31% dari 29 siswa yang mendapat
nilai 76-100 , sedangkan komunikasi matematika diperoleh rata-rata 80,56 dan terdapat
23 siswa atau 79,31 % yang memiliki komunikasi matematika sangat baik.
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Kata Kunci. Kemampuan Pemecahan Masalah, Komunikasi Matematika, Pembelajaran
berbasis masalah

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Matematika merupakan salah satu pelajaran yang berperan penting untuk mengembangkan
kemampuan siswa. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM:2000) menetapkan
lima keterampilan proses yang perlu dimiliki siswa melalui model pembelajaran matematika
yang tercakup dalam standar proses, yaitu: (1) Komunikasi Matematis (mathematical
communication); (2) penalaran dan pembuktian matematis (mathematical reasoning and proof);
(3) pemecahan masalah matematis (mathematical problem solving); (4) Koneksi matematis
(mathematical connection) dan (5) representasi matematik (mathematical representation).
Dari lima keterampilan proses yang perlu dimiliki siswa penelitian ini akan menekankan dua
kemampuan matematis yaitu kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis
yang akan dilakukan dalam penelitian ini.
Berdasarkan pengalaman peneliti dari hasil ulangan diperoleh data siswa kelas VII MTs
Laboratorium Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjumlah 29 orang, 65% siswa
tidak mampu memahami/mengidentifikasi masalah matematika, 70% siswa tidak mampu
menentukan/merencanakan bentuk penyelesaian yang akan dipakai, hampir 90% siswa belum
mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana, 65% siswa tidak mampu memeriksa kembali
hasil penyelesaian masalah dan guru belum menggunakan strategi pembelajaran yang variatif
dan media pembelajaran matematika yang menggambarkan masalah kontekstual, dan lembar
kerja yang dirancang guru belum mengarahkan siswa pada langkah-langkah penyelesaian
masalah. Selain kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi matematis juga
perlu dikuasai siswa. Dalam pembelajaran matematika, indikator komunikasi matematis
menurut NCTM (1989: 214) dapat dilihat dari : (1) kemampuan menginterpresikan ideide matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya
secara visual; (2) kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide
matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya; (3) Kemampuan
dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk
menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model situasi.
Sayangnya kemampuan para siswa di kelas VII MTs Laboratorium Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara dalam mengkomunikasikan masalah matematika masih memprihatinkan. Dari
hasil pengamatan dan ulangan diperoleh Kurang lebih 83 % siswa tidak mau bertanya tentang
hal yang tidak diketahui, 85% siswa belum mampu menyampaikan ide/gagasan, bahkan
50 % siswa tidak dapat mempresentasikan hasil suatu pemecahan masalah, siswa tidak bisa
menjelaskan apa yang telah mereka kerjakan kepada siswa lain, siswa tidak dapat menyanggah
atau memberi ulasan atas jawaban siswa lain dan siswa mengalami kesulitan membuat prosedur
dan model penyelesaian masalah.
Menurut sanjaya (2007) terdapat beberapa keunggulan pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran berbasis masalah diantaranya (1). Pemecahan masalah dapat
meningkatkan aktifitas pembelajaran siswa (2). Pemecahan masalah dapat membantu siswa
bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan
nyata. Sehingga untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi
matematis siswa dipilihlah model pembelajaran Berbasis Masalah (PBM).
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian
yang akan diselidiki dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
-

Bagaimana penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah yang dapat meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa kelas VII MTs
Laboratorium Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

-

Bagaimana peningkatan hasil belajar kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi
matematis siswa kelas VII MTs Laboratorium Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
dengan model Pembelajaran Berbasis Masalah.

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:
-

Untuk dapat mengetahui penerapan Model pembelajaran berbasis masalah yang dapat
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis.

-

Untuk dapat mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi
matematis siswa kelas VII MTs Laboratorium Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
setelah diterapkannya model pembelajaran berbasis masalah.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Pembelajaran Berbasis Masalah
Pada pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 (lima) langkah utama yang dimulai
dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan
penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Kelima langkah tersebut dijelaskan berdasarkan
langkah-langkah pada tabel 1.
Tabel 1.
Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah
TAHAP-TAHAP

TINGKAH LAKU GURU

TAHAP 1

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan,
mengajukan fenomena atau demonstrasi
atau cerita untuk memunculkan masalah,
memotivasi siswa untuk terlibat dalam
pemecahan masalah yang dipilih.
Guru membantu siswauntuk mendefinisikan
dan mengorganisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah.
Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai, melaksanakan
eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan
dan pemecahan masalah.

Orientasi siswa pada masalah

TAHAP 2
Mengorganisasikan siswa untuk belajar
TAHAP 3
Membimbing penyelidikan individual
maupun kelompok
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TAHAP 4
Mengembangkan dan menyajikan hasil
karya
TAHAP 5
Menganalisis dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Guru membantu siswa dalam merencanakan
dan menyiapkan karya yang sesuai seperti
laporan, video, dan model serta membantu
mereka untuk berbagi tugas dengan temannya
Guru membantu siswa untuk melakukan
refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan
mereka dan proses-proses yang mereka
gunakan.

Sumber : Ibrahim dalam Trianto (2010)

4.5. Kemampuan Pemecahan Masalah Model Polya
Model pembelajaran sangat mempengaruhi aktivitas belajar siswa yang nantinya akan
berdampak pada hasil yang akan dicapai siswa dalam belajar. Di dalam pembelajaran
matematika, yang dimaksud pemecahan masalah adalah proses penerimaan masalah sebagai
tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tokohnya yang terkenal adalah Polya.
Menurut Polya solusi soal pemecahan masalah memuat empat langkah fase penyelesaian, yaitu
memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan
melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan.
1) Memahami Masalah
Pada langkah ini, kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk membantu siswa
menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan.
2) Membuat Rencana Untuk Menyelesaikan Masalah
Pada langkah ini, siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasi strategi-strategi
pemecahan masalah yang sesuai untuk memecahkan masalah. Dalam mengidentifikasi
strategi pemecahan masalah ini, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah strategi
tersebut berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.
3) Melaksanakan Penyelesaian Soal
Siswa diarahkan menyelesaikan soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam
langkah ini kemampuan siswa dalam memahami substansi dan ketrampilan siswa dalam
melakukan perhitungan matematika akan sangat membantu siswa dalam melaksanakan
langkah ke dua ini.
4) Memeriksa Ulang Jawaban yang Diperoleh
Pada langkah ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah
sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanyakan.

4.6. Kemampuan Komunikasi Matematis
Komunikasi matematis merupakan suatu cara siswa untuk mengungkapkan ide-ide
matematis baik secara lisan, tertulis, gambar, diagram, menggunakan benda, menyajikan
dalam bentuk aljabar, atau menggunakan simbol matematika (NCTM, 2000: 60).
Dalam (Depdiknas, 2004: 24) juga disebutkan bahwa komunikasi matematis merupakan
kesanggupan/kecakapan siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan matematis
secara lisan, tertulis, atau mendemonstrasikan apa yang ada dalam persoalan matematika.
Demikian pentingnya komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika ini, sehingga
dalam Principles and Standards for School Mathematics dari NCTM tahun 2000
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disebutkan bahwa program-program pembelajaran matematika dari pra-TK hingga kelas 12
hendaklah memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk:
1) Mengatur dan menggabungkan pemikiran matematis mereka melalui komunikasi.
2) Mengomunikasikan pemikiran matematis mereka secara logis dan jelas kepada temanteman, guru, dan orang lain.
3) Menganalisis dan mengevaluasi pemikiran serta strategi-strategi matematika orang
lain.
4) Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematis dengan
tepat (Djamilah Bondan Widjajanti, 2010: 113-114).
Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi matematis merupakan kecakapan siswa
dalam menyampaikan ide-ide matematisnya baik secara lisan, tertulis, gambar, diagram,
menggunakan benda, menyajikan dalam bentuk aljabar, atau menggunakan simbol
matematika. Dengan memilikikemampuan komunikasi matematis yang baik, siswa akan
lebih mudah dalam memahami konsep dan memecahkan permasalahan matematika. Untuk
mengetahui dan menilai kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat dari beberapa aspek
atau kegiatan siswa.
Berdasarkan Principles and Standards for School Mathematics dari NCTM tahun 2000
(Yonandi, 2010: 276) kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat dari beberapa
aspek berikut:
1) Kemampuan menyatakan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, serta menggambarkan
secara visual.
2) Kemampuan menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara
lisan maupun tertulis.Dalam Principles and Standards for School Mathematics (NCTM,
2000: 271) disebutkan bahwa “Teachers should identify and use tasks that afford students
opportunities to interpret and justify mathematical ideas.” Jadi untuk aspek yang
kedua ini meliputi dua kemampuan yaitu:
a.

Kemampuan siswa dalam menginterpretasikan (menafsirkan) ide-ide matematis
yang terdapat dalam persoalan matematika. Artinya siswa harus dapat memahami
dengan baik apa yang dimaksudkan dari suatu soal dan dapat merumuskan kesimpulan
dari masalah yang diberikan.Siswa dapat saling bertukar ide mengenai pokok
permasalahan yang dimaksudkan dalam soal. Siswa juga dapat menuliskan
informasi informasi yang terdapat dalam soal untuk memperjelas masalah dan
selanjutnya siswa akan dapat membuat kesimpulan yang benar diakhir jawabannya.

b.

Kemampuan siswa dalam mengevaluasi ide-ide matematis Kemampuan dalam
menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol matematika, dan struktur-strukturnya
untuk memodelkan situasi atau permasalahan matematika.

5. Metode Penelitian
5.1 Setting Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs Laboratorium Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara pada jam pelajaran Matematika materi segitiga dan segiempat . Jumlah
siswa yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 29 orang yang terdiri dari 12 orang
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siswa perempuan dan 17 orang siswa laki-laki. Umur mereka berkisar antara 12 sampai 14
tahun. Penelitian ini dilaksanakan dengan dua siklus. Siklus 1 (satu) pertemuan I tanggal 18
Februari 2017 mulai dari perencanaan, tindakan, refleksi dan rencana tindakan dua. Pertemuan
II (tanggal 25 Februari 2017). Siklus 2 (dua) pertemuan I tanggal 10 Maret 2017 mulai dari
perencanaan, tindakan, refleksi dan rencana tindakan dua, pertemuan II tanggal 17 Maret
2017. Tempat penelitian ini adalah di MTs Laboratorium Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Tahun Pembelajaran 2016/2017.
Tabel 2. Setting Penelitian

No

Waktu Kegiatan

1

•

2
3

•
•

Menyiapkan RPP dan instrument
pembelajaran
Menyiapkan lembaran observasi
Melaksanakan kegiatan seperti:
o Tindakan I siklus 1
o Refleksi
o Tindakan II siklus 1
o Perencanaan siklus 2
o Tindakan I siklus 2
o Refleksi
o Tindakan II siklus 2
o Analisis data

Bulan
Februari
Maret
1 2 3 4 1 2 3 4 1

April
2 3

4

5.2 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research
(CAR), karena penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki masalah pembelajaran
yang ada di dalam kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian dengan menggunakan
metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif karena menggambarkan bagaimana suatu model
pembelajaran yang diterapkan serta bagaimana hasil yang diharapkan dapat dicapai.

5.3 Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 fase: perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
1) Perencanaan
Tahap perencanaan penelitian melakukan 5 kegiatan utama: meneliti kelas untuk
menentukan dan merumuskan masalah penelitian, menentukan tindakan, membuat RPP,
membuat lembaran observasi, menentukan jadwal.
2) Pelaksanaan Tindakan
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah:
a) Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP dan persiapan yang telah
dilakukan
b) Melakukan observasi dengan menggunakan format observasi yang telah disusun dan
dilakukan oleh kolaborator penelitian
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Memantau selama pelaksanaan tindakan di dalam kelas yang dilakukan selama proses
belajar mengajar.
3) Refleksi
Refleksi dilakukan dengan cara mengumpulkan semua catatan dan data yang diperlukan
selama pembelajaran. Kemudian semua catatan dan data tersebut dianalisis dan hasilnya
didiskusikan untuk mengetahui kebenaran data tersebut. Selain itu hasil refleksi tersebut
juga untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang masih terjadi selama pembelajaran.
Dengan demikian peneliti menentukan tindakan ulang untuk memperbaiki kekurangan
tersebut. Tindakan ulang tersebut berupa siklus-siklus lanjutan dari siklus sebelumnya.
Data yang diperoleh dari hasil kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dan
pengamatan komunikasi dijadikan bahan untuk melaksanakan tindakan perbaikan.
Dengan data yang ada peneliti dapat menentukan langkah tindak lanjut agar tiap siklus
berjalan dengan baik dan perubahan itu menuju yang lebih baik.

5.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah :
1) Lembar Kerja (LK)
Lembar kerja yang disusun untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah dan
komunikasi matematis siswa dari LK 1 (identifikasi masalah), LK 2 (Perencanaan dan
penyelesaian masalah) dan LK 3 (memeriksa kembali)
2) Observasi
Observasi yang dilakukan terdiri dari dua jenis, yakni observasi untuk kemampuan
pemecahan masalah dan komunikasi dan observasi kegiatan guru mengajar. Observasi
kegiatan guru mengajar dilakukan saat guru memberikan pelajaran kepada siswa meliputi
cara guru mengajar yang menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Kedua
observasi atau pengamatan ini dilaksanakan pada saat proses tindakan dilakukan.

5.5 Teknik Pengolahan Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Data
kuantitatif didapat dari hasil kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis
siswa sedangkan data kualitatif dari hasil observasi kegiatan guru melaksanakan proses
pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah. Dalam melakukan analisis
data, semua catatan dijadikan landasan berpijak. Isi catatan diperoleh dari hasil kemampuan
pemecahan masalah dan komunikasi serta lembar observasi.

5.6 Indikator Keberhasilan PTK
Indikator keberhasilan PTK pada penelitian ini adalah 70% siswa telah mencapai ketuntasan
pemecahan masalah (nilai 76-100) dan 75% siswa telah mencapai kategori komunikasi
matematis ‘sangat baik’.

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan
6.1. Hasil Penelitian
1) Siklus I
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a.

Kemampuan Pemecahan Masalah
Tabel 3. Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa
Nilai
1 - 25
26 - 50
51 - 75
76 - 100
Jumlah
Nilai Rata-rata

Jumlah Siswa
1
5
9
14
29
75,14

Persentase (%)
3,44
17,24
31,03
48,29
100

Gambar 1. Diagram Batang Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa
b.

Kemampuan Komunikasi Matematika
Tabel 4. Kemampuan Komunikasi Matematika
Nilai
1 - 25
26 - 50
51 - 75
76 - 100

Kategori
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
Jumlah
Nilai Rata-rata

Jumlah Siswa
1
4
15
9
29
73,56 (Baik)

Persentase (%)
3,44
13,79
51,72
31,03
100

Gambar 2. Diagram Batang Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa
Dari analisis data kuantitatif untuk kemampuan pemecahan masalah siswa yang menunjukkan
bahwa hanya 14 siswa atau 48,29% siswa saja yang mencapai nilai 76-100 sedangkan indikator
keberhasilan minimal 70% siswa mencapai nilai 76-100 maka dapat dinyatakan bahwa
pada siklus 1 indikator keberhasilan kemampuan pemecahan masalah belum tercapai. Dan
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untuk kemampuan komunikasi matematika siswa hanya sembilan siswa atau 31,03% siswa
yang mencapai nilai 76-100 ketegori sangat baik komunikasi matematikanya. Mengingat
penelitian ini menetapkan minimal 75% siswa mencapai nilai 76-100 atau kategori sangat
baik komunikasi matematikanya maka dapat dinyatakan bahwa pada siklus 1 indikator
keberhasilan komunikasi matematika belum tercapai. Sehingga penelitian ini akan dilanjutkan
dengan memperbaiki tindakan dan langkah-langkah yang harus diperbaiki adalah pada
tahap membimbing penyelidikan individu dan kelompok dan pada tahap menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah. Rencana perbaikan yang akan dilaksanakan adalah
pada Tahap Membimbing penyelidikan individu dan kelompok, Guru akan mendampingi
siswa dalam menuliskan LK yang diawali dengan menuliskan secara individu kemudian
berpasangan dalam kelompok dan dilanjutkan dengan diskusi dalam kelompok, sedangkan
pada Tahap Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, Guru akan memandu
siswa dalam melakukan analisis dan evaluasi penyelesaian masalah di dalam kelompok.
2) Siklus II
a.

Kemampuan Pemecahan Masalah
Tabel 5. Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa
Nilai
1 - 25
26 - 50
51 - 75
76 - 100
Jumlah
Nilai Rata-rata

Jumlah Siswa
0
1
5
23
29
81,96

Persentase (%)
0
3,45
17,24
79,31
100

Gambar 3. Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa
b.

Kemampuan Komunikasi Matematika
Tabel 6. Kemampuan Komunikasi Matematika
Nilai
1 - 25
26 - 50
51 - 75
76 - 100

Kategori
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
Jumlah
Nilai Rata-rata

Jumlah Siswa
1
1
4
23
29
80,56

Persentase (%)
3,45
3,45
13,79
79,31
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Gambar 4. Grafik Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa
Dari analisis data kuantitatif untuk kemampuan pemecahan masalah siswa yang
menunjukkan bahwa 23 siswa atau 79,31 % siswa yang mencapai nilai 76-100
sedangkan indikator keberhasilan minimal 70% siswa mencapai nilai 76-100 maka
dapat dinyatakan bahwa pada siklus 2 indikator keberhasilan kemampuan pemecahan
masalah sudah tercapai. Dan untuk kemampuan komunikasi matematika siswa 23
siswa atau 79,31% siswa yang mencapai nilai 76-100 ketegori sangat baik komunikasi
matematikanya. Mengingat penelitian ini menetapkan minimal 75% siswa mencapai
nilai 76-100 atau kategori sangat baik komunikasi matematikanya maka dapat
dinyatakan bahwa pada siklus 2 indikator keberhasilan komunikasi matematika
sudah tercapai. Sehingga penelitian ini tidak akan dilanjutkan ke siklus berikutnya.

6.2. Pembahasan
Peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematika dari siklus 1 dan
siklus 2 ini terjadi karena ada perubahan penerapan pembelajaran berbasis masalah yang
dilaksanakan guru pada siklus 2. Perubahan ini terjadi pada tahap membimbing penyelidikan
individu dan kelompok. Pada siklus 1 guru kurang melakukan pendampingan terhadap siswa
dalam menyelesaikan LK sedangkan pada siklus 2 guru mendampingi siswa dalam menuliskan
LK yang diawali dengan menuliskan secara individu kemudian berpasangan dalam kelompok
dan dilanjutkan dengan diskusi dalam kelompok. Selain pada tahap membimbing penyelidikan
individu dan kelompok, perubahan terjadi juga pada tahap menganalisis dan mengevaluasi
proses pemecahan masalah. Pada siklus 1 guru tidak memandu siswa dalam menyelesaikan
LK sedangkan pada siklus 2 perubahan yang dilakukan guru adalah guru memandu siswa
dalam melakukan analisis dan evaluasi penyelesaian masalah di dalam kelompok. Selain itu
pada setiap tahapan pemecahan masalah guru juga melibatkan siswa dalam menyelesaikan
LK, bagi siswa yang lebih dahulu selesai membantu siswa yang lain dalam kelompoknya.
Keterlibatan siswa yang selesai lebih dahulu sangat membantu bagi siswa lain. Hal ini
dikarenakan bahasa temannya lebih mudah untuk dipahami, siswa tidak punya perasaan takut
atau enggan jika didampingi temannya sendiri dibandingkan dengan guru. Hal ini sejalan
dengan pendapat Arikunto (1995).

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Model pembelajaran berbasis masalah yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah dan komunikasi matematika siswa adalah pembelajaran berbasis masalah yang
dilaksanakan dilaksanakan dengan 5 tahapan, yaitu:
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a.

Tahap pertama adalah tahap mengorientasi peserta didik terhadap masalah, pada tahapan
ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan langkah-langakah, dan logistik
yang dibutuhkan, demontrasi materi prasayarat dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam
pemecahan masalah. Guru mamandu siswa untuk memahami masalah dan menuliskannya
pada lembar kerja secara individu, siswa yang sudah paham membantu temannya di satu
kelompok untuk menghasilkan satu jawaban kelompok kemudian mempresentasikannya.

b.

Tahap kedua adalah tahap mengorganisasi peserta didik untuk belajar, pada tahap ini
guru membantu dan meminta siswa untuk mendefenisikan dengan menuliskan langkahlangkah penyelesaian masalah pada Lembar Kerja .

c.

Tahap membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, pada tahap ini guru
membimbing dan mendampingi siswa ketika mengumpulkan informasi dan melaksanakan
eksprimen dan meminta siswa untuk menjelasakan proses pemecahan masalah.

d. Tahap mengembangkan menyajikan hasil karya, pada tahap ini guru membantu siswa
dalam melaksanakan dan menyusun laporan penyelesaian masalah sesuai dengan Lembar
Kerja baik secara individu maupun kelompok.
e.

Tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, pada tahap ini guru
membentu dan mendampingi siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi dengan
melaksanakan karya kunjung dan meminta siswa untuk menganalisis pemecahan masalah
kelompok lain dan memberi komentar.

5.2. Saran
Bagi Kepala Sekolah agar dapat memotivasi para guru untuk menggunakan berbagai model
pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan model
pembelajaran berbasis masalah yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
dan komunikasi matematika siswa, bagi guru atau pembaca lain agar dapat menerapkan dan
lebih mengembangkan model pembelajaran berbasis masalah dalam kegiatan pembelajaran.

Daftar Pustaka
Arends, R. 2008. Learning to Teach Belajar Untuk Mengajar. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Arthur, dkk. 1993. Problem Solving, Reasoning and Communication. Newyork: Macmilan Publishing
Company.
National Council of Teacher of Mathematics. 2000. Principles and Standarts for School Mathematics.
Reaston. VA: NCTM
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PENGGUNAAN MEDIA DEKAK-DEKAK BOLA
UNTUK MENINGKATKAN RASA INGIN TAHU PADA
MATEMATIKA MELALUI PENGALAMAN BELAJAR
SISWA KELAS 2 SD NEGERI PANCASILA LEMBANG
Ela Komala
SDN Pancasila, Jl. Peneropongan Bintang No. 52 Lembang, Bandung Barat
elko_blue@yahoo.co.id

Abstrak. Penggunaan media pembelajaran sangat menentukan keberhasilan dalam
pencapaian kompetensi belajar. Tujuan dari penggunaan Media Pembelajaran DekakDekak Bola untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika
melalui pengalaman belajar di kelas 2 SDN Pancasila. Hal ini dilatarbelakangi oleh
ketidaktertarikan siswa pada pembelajaran yang disebabkan prosesnya tidak memberikan
pengalaman belajar yang menantang, mengakibatkan hasil belajar matematika redah
dan belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Melalui media dekak-dekak bola
dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga aktif, kreatif, efektif dan
menyenangkan.
Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif deskriptif dengan mengadopsi
Model Siklus Kemmis dan Taggart. Subyek penelitian dilaksanakan pada peserta didik
kelas 2 sebanyak 30 orang tahun pembelajaran 2017-2018.
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan Media Pembelajaran Dekak-Dekak Bola
pada pembelajaran tematik dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan ketertarikan pada
matematika melalui pengalaman belajar siswa di kelas 2 SDN Pancasila. Hal ini dapat
dilihat dari meningkatnya keterampilan bertanya siswa, antusias belajar yang tinggi, dan
keaktifan melakukan percobaaan, serta prestasi belajar yang meningkat. Dari jumlah
siswa 30 orang di kelas 2 SDN Pancasila, yang aktif bertanya sebagai indikator dari rasa
ingin tahu menunjukkan peningkatan, semula 32% menjadi 88%. Sikap antusias sebagai
indikator dari ketertarikan pada matematika menunjukkan peningkatan dari 28% menjadi
84%. Sedangkan presentase untuk nilai prestasi menunjukkan peningkatan dari rata-rata
kelas 63,4 menjadi 83,2.
Simpulan dari penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan Media Pembelajaran
Dekak-Dekak Bola dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa, sehingga mencapai tujuan
pembelajaran yang diharapkan. Selain menanamkan konsep nilai tempat, Media DekakDekak Bola juga digunakan untuk menanamkan konsep penjumlahan, pengurangan,
perkalian dan pembagian bilangan, serta terampil berpikir kritis sehingga pembelajaran
efektif. Dengan demikian penelitian ini dianggap berhasil.
Kata kunci: Dekak-Dekak Bola, Sikap Ingin Tahu.

1. Pendahuluan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang terjadi pada pelajaran Matematika di
Kelas 2 Semester I mengenai konsep bilangan. Terlihat dari proses pembelajaran yang
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dilaksanakan tampak pasif. Kegiatan pembelajaran masih didominasi guru, perhatian siswa
dalam pembelajaran masih rendah, dan hasil belajar matematika siswa juga rendah. Hal
ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran matematika kurang efektif yang disebabkan
masalah klasik salah satunya adalah model pembelajaran matematika kurang variatif dan
jarang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran terutama guru jarang menggunakan alat
peraga. Padahal siswa kelas 2 SD masih dalam tahap operasional kongkrit, sedangkan guru
dalam mengajar kurang inovatif masih mengandalkan pembelajaran konvensional dengan
metode ceramah yang mengakibatkan siswa menjadi pasif, malas, bahkan ada yang tidak
memperhatikan, dikarenakan kurangnya aktivitas dalam pembelajaran.
Ketidaktertarikan siswa pada pembelajaran disebabkan prosesnya yang tidak memberikan
pengalaman belajar yang menantang ini mengakibatkan hasil belajar matematika dengan
persentase 55,7% belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan yaitu
70. Sedangkan ketercapaian nilai ketuntasan adalah 44,3% siswa dengan rata-rata ulangan
formatif 63,4. Demikian juga dengan minat siswa pada mata pelajaran matematika sangat
rendah. Padahal pembelajaran matematika di SD diarahkan untuk mendorong peserta didik
mencari tahu dari berbagai sumber, mampu merumuskan masalah bukan hanya menyelesaikan
masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu, pembelajaran diarahkan
untuk melatih peserta didik berpikir logis dan kreatif bukan sekedar berpikir mekanistis serta
mampu bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Sehingga sangat
dibutuhkan strategi dari guru yang dapat membantu dalam mempermudah memahami materi,
serta meningkatkan rasa ingin tahu melalui penggunaan alat peraga. Selama ini alat peraga
sebagai media pembelajaran belum dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga
materi matematika yang dipelajari tidak dapat secara mudah dipahami oleh siswa kelas II SD
Negeri Pancasila.
Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas 2 masih banyak didominasi oleh guru. Dalam hal
ini contohnya pada materi penjumlahan bilangan, awal pembelajaran guru memberikan contoh
dalam bentuk soal. Siswa memperhatikan penjelasan guru dalam penyelesaiannya. Siswa
tidak dilibatkan aktif dalam praktek penyelesaian soal tersebut. Guru belum memberikan
kesempatan pada siswa untuk sampai benar-benar paham. Guru langsung memberikan soal
untuk dikerjakan. Guru juga tidak menghiraukan tingkat perhatian siswa yang masih kurang
dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Perhatian tinggi yang seharusnya dibutuhkan
saat proses pembelajaran berlangsung tidak tampak. Sehingga siswa tidak memahami materi
pelajaran dengan baik. Penyebab tidak berhasilnya pembelajaran ini karena siswa tidak
menunjukkan minatnya pada matematika, seperti ungkapan siswa kelas 2 ketika diwawancara
menunjukkan bahwa yang menjawab belajar berhitung susah ada 10 orang, yang menjawab
malas 3 orang, yang menjawab tidak menyenangkan ada 7 orang, sedangkan 5 orang lagi
mengungkapkan tidak menarik/tidak suka. Jika hal ini dibiarkan tentunya kompetensi siswa
tidak akan berkembang, dan tujuan tidak akan tercapai.
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis berupaya untuk mengkaji
peningkatan hasil belajar matematika pada siswa kelas II SD Negeri Pancasila dengan langkah
melakukan Penelitian Tindakan Kelas tentang “Penggunaan Dekak-Dekak Bola untuk
Meningkatkan Rasa Ingin Tahu pada Matematika Melalui Pengalaman Belajar Siswa Kelas 2
SDN Pancasila”.
Dampak dari pembelajaran ini mengakibatkan pengaruh yang positif bagi Kelompok Kerja
Guru (KKG) di Gugus Gudangkahuripan. Terutama bagi guru yang senantiasa meningkatkan
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kualitas pembelajaran di kelas. Memiliki Kegiatan rutin dan jadwal kegiatan yang baru yaitu
diseminasi, guru lebih aktif secara bergilir melaksanankan diseminasi, memiliki kegiatan
karena guru termotivasi untuk membuat karya nyata walaupun sederhana tetapi dapat
membantu ketercapaian kompetensi. Siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran dan serius
ketika proses pembelajaran berlangsung. Kompetisi otomatis terjadi, namun kolaborasi dari
kegiatan pembelajaran juga sangat tinggi. Pembelajaran terjadi bukan saat ada guru melainkan
pada saat tidak ada guru pun siswa berani melakukan kegiatan coba-coba untuk menjumlahkan
bilangan. Kelas memiliki koleksi alat peraga sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan
untuk kelas 1 sampai kelas 3.

2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Class room
Action Research). Dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu proses belajar
mengajar di kelas serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah
pembelajaran di sekolah.
Daur penelitian tindakan kelasProsiding
(PTK) dapat digambarkan melalui langkah-langkah perbaikan
Seminar
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pengamatan (observing), refleksi (reflecting), adapun model dan penjelasan untuk masingmasing tahap sebagai berikut.
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
digunakan untuk mengetahui perencanaan pembelajaran sebelum dilaksanakan dengan tujuan untuk
mengetahui gambaran pembelajaran. RPP dibuat di setiap siklus; 2) Lembar kegiatan digunakan untuk
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menjadi objek penelitian adalah perubahan sikap ingin tahu yang merupakan salah satu aspek
penguatan pendidikan karakter dalam mengembangkan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan
komunikatif siswa.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) digunakan untuk mengetahui perencanaan pembelajaran sebelum dilaksanakan dengan
tujuan untuk mengetahui gambaran pembelajaran. RPP dibuat di setiap siklus; 2) Lembar
kegiatan digunakan untuk peserta didik sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran khususnya pada waktu melakukan permainan dan kerja kelompok. LK juga
digunakan oleh observer untuk mengamati proses belajar peserta didik di kelas pada saat
melaksanakan pembelajaran. LK dibuat oleh guru sebagai peneliti yang berkolaborasi dengan
observer. Hasil LK kemudian dianalisis pada kegiatan refleksi untuk ditindaklanjuti pada
kegiatan pembelajaran pertemuan/siklus berikutnya; 3) Dokumen sebagai instrument yang
digunakan untuk memotret gambaran kegiatan yang berlangsung sebagai prediksi apabila
ada hal-hal yang luput dari pengamatan berupa foto dan video pembelajaran yang dilakukan
observer. Melalui foto dan video juga digunakan sebagai alat pengamatan dan refleksi serta
tindak lanjut.
Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif untuk
memperoleh gambaran tentang sikap positif anak dalam pembelajaran melalui dan melihat
peningkatan sikap ingin tahu. Hasil analisa data ini selanjutnya dapat dijadikan referensi bagi
peneliti untuk melakukan tindakan berikutnya, dan mengadakan perubahan dan peningkatan
kinerja guru/peneliti agar pembelajaran berdampak pada peningkatan keterampilan siswa yang
dilakukan melalui teknik analisis data. Terdiri dari: 1) Lembar Tes, setiap lembar jawaban siswa
akan dinilai, maka terlebih dahulu menetapkan standar penilaian skor dengan maksud untuk
menghindari unsur subjektifitas. Pengolahan data hasil belajar melalui analisis terhadap tes
hasil belajar setelah mengalami pembelajaran tematik untuk mengetahui hasil belajar siswa; 2)
Hasil Observasi. Analisis data yang dilakukan pada hasil observasi ini adalah hasil analisis data
kualitatif yang disertai dengan persentase pencapaiannya. Persentase yang didapat kemudian
dijadikan sebagai acuan terhadap kelebihan dan kekurangan selama kegiatan pembelajaran
berlangsung agar guru dapat melakukan pembelajaran lebih baik dari pertemuan sebelumnya.
Pengembangan sikap rasa ingin tahu selanjutnya direkap sesuai tabel berikut.

No

Nama Siswa

B
T
1

M
T
2

M
B
3

Pedoman penilaian:
Skor 4 = SM (Sudah membudaya)
Skor 3 = MB (Mulai berkembang)

S
M
4

Keterampilan
Bertanya
B M M S
T T B M
1
2
3 4

Melakukan
Percobaan
B M M S
T
T B M
1
2
3 4

Nilai

Antusias Belajar

Skor

Tabel 1
Penilaian Sikap

Skor 2 = MT (Mulai Terlihat)
Skor 1 = BT (Belum Terlihat)

Kompetensi setelah mempelajari matematika di SD kelas awal pada materi bilangan yaitu
menggunakan bilangan cacah, pecahan sederhana dalam pemecahan masalah kehidupan
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sehari-hari. Sejalan dengan analisis kompetensi tersebut, penggunaan Dekak-Dekak Bola
(DDB) sangat membantu mengembangkan kompetensi peserta didik karena memiliki prinsip:
mudah, bahan yang diperlukan mudah diperoleh. di mana saja berbagai daerah yang ada di
Indonesia baik di kampung atau di kota. DDB juga mudah pada saat digunakan di kelas atau
di luar kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar; 2) Murah, bahan
yang dipilih relatif sangat murah, bisa terjangkau oleh kalangan guru dan masyarakat mana
pun; 3) Praktis, dapat digunakan dengan sederhana baik di dalam kelas atau pun di luar kelas,
oleh siswa kelas awal dan kelas tinggi. Jika digunakan oleh kelas 3-4 maka batang dapat
ditambahkan untuk nilai tempat ribuan, puluh ribuan, dan jutaan sesuai kebutuhan. Alternatif,
jika tidak ada pipa plastik, bisa menggantinya dengan bambu untuk batang, dan alasnya dapat
menggunakan bambu yang dibelah kemudian punggungnya dipakai alas. Selain dengan bambu,
bisa juga menggunakan barang bekas misalnya paralon sisa atau kayu sisa bangunan yang
mau dibuang/tidak terpakai lagi; 4) Menarik, tampilan DDB dengan pilihan warna yang cerah
sangat menarik siswa, selain itu siswa akan tertantang dengan cara menggunakannya karena
memasukkan dan mengeluarkan bola-bola kecil yang berwarna sehingga tidak membosankan;
5) Tahan lama, penggunaan media plastik akan lebih tahan lama dibandingkan bahan lainnya.
Sehingga dapat digunakan sepanjang tahun selama sesuai dengan tagihan kompetensi dasar
yang dikembangkan. Tidak perlu mengganti setiap hari, hanya jika diperlukan warna yang
berbeda dapat membungkusnya dengan cara menempelkan kertas warna sesuai selera siswa;
6) Aman, DDB sangat aman karena penggunaannya tidak khawatir menusuk mata atau tangan
siswa saat belajar.
Sikap Rasa Ingin Tahu dipilih karena manusia pada dasarnya makhluk yang selalu ingin tahu
tentang apa pun yang terjadi di sekelilingnya. Rasa Ingin Tahu (RIT) itu bisa dilegakan dengan
melihat, mendengar, dan juga membaca apa saja. Seperti pernyataan Sugiarto (2015:iii) bahwa
semua orang kemudian bisa membaca pengalaman siapa pun, tidak sekadar pengalaman waktu
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special, hal-hal itu akan mengundang decak
kagum, 2017
tawa kecut, simpati, atau rasa heran dari
diri kita. Begitu juga pada pembelajaran matematika sangatlah perlu membangun RIT agar
ada ketertarikan untuk belajar dan melakukan aktivitas pada proses pembelajaran sehingga
mengundang decak kagum, tawa kecut, simpati, atau rasa heran dari diri kita. Begitu juga pada
tujuan tercapai.pembelajaran matematika sangatlah perlu membangun RIT agar ada ketertarikan untuk belajar dan
melakukan aktivitas pada proses pembelajaran sehingga tujuan tercapai.
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3. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dipaparkan berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam dua siklus.
Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dimana
pertemuan pertama dan kedua merupakan
Gambar 2
penerapan pembelajaran menggunakanAlur
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menggunakan media DDB pada
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materi bilangan di kelas dua, dan pertemuan ketiga merupakan evaluasi siklus. Pelaksanaan
pembelajaran didahului dengan penyiapan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang
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Gambar 3
Media Dekak-Dekak sebelum Pengembangan
Pertemuan siklus I dilaksanakan selama tiga kali, pertama masih menggunaka media lama
untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai nilai tmpat dan nilai angka pada tiga
bilangan. nilai tempat Alat peraga dekak-dekak adalah salah satu alat peraga matematika
yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep atau pengertian nilai tempat suatu bilangan
(satuan, puluhan, ratusan, ribuan).

Gambar 4
Pembelajaran Siklus 1 menggunakan Dekak Dekak Sebelum Pengembangan
Kegiatan pada pembelajaran siklus 1 dimulai dengan pembelajaran pertama pada kompetensi
dasar nilai tempat dengan menggunakan model konkret. Kegiatan dilakukan dengan mengingat
kembali tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Siswa menentukan tempat ratusan paling kiri,

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

lalu puluhan di tengah, dan satuan di kanan sesuai posisi biji pada dekak-dekak. Kemudian
siswa juga diajak menyusun biji dekak-dekak sesuai dengan bilangan yang ditunjukkan oleh
guru. Siswa baris sesuai dengan kelompokknya dan bagi kelompok yang selesai menyusun
bilangan yang dimaksud, segera menyanyikan yel-yel.
Pembelajaran kedua dilakukan pada pertemuan selanjutnya setelah menyusun bilangan
tiga angka, siswa melanjutkan dengan menyusun bilangan tiga angka berikutnya pada dekakdekak. Bagi yang sudah selesai menyebutkan hasil penjumlahan dari kedua bilangan tersebut
dengan melihat biji dekak-dekak yang terakhir. Karena siswa semangat untuk menghitung
cepat, sehingga pada pertemuan 2 ini ada 1 orang siswa yang tertusuk dekak-dekak.

Gambar 5
Pembelajaran Siklus 1 menggunakan Dekak Dekak Sebelum Pengembangan
Pertemuan selanjutnya yaitu pembelajaran tiga, diawali dengan melakukan pembiasan di kelas
menguatkan literasi dan PPK. Pembelajaran tiga dilakukan setelah guru mengkondisikan kelas
pada suasana belajar yang kondusif. kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran berupa
evaluasi siklus yang harus siswa kerjakan. Guru kemudian membagikan lembar evaluasi siklus
I. siswa mengerjakan lembar evaluasi siklus I dan kemudian menyerahkan hasilnya pada guru.
Beberapa siswa yang belum bisa membaca mendapatkan pendampingan guru dalam membaca
soal. pembelajaran tiga ditutup guru dengan pemberian pekerjaan rumah bagi siswa.
Berdasarkan kegiatan evaluasi siklus yang dilakukan pada pertemuan tiga, diperoleh hasil
belajar siswa berada pada rata-rata 63,5 dengan ketuntasan belajar siswa mencapai 66,7%.
Melihat ketuntasan belajar siswa yang belum mencapai kriteria keberhasilan penelitian dengan
ketuntasan belajar sebesar 80%, maka peneliti memandang perlu dilakukan tindakan pada
siklus II.
Siklus II dilakukan dalam tiga tindakan. Pertemuan pertama dan kedua dilakukan dengan
penerapan pembelajaran dan pertemuan ketiga dilakukan dengan evaluasi siklus II. Pertemuan
pertama membahas tentang nilai tempat dan nilai angka, pertemuan kedua membahas
tentang cara menjumlahkan tiga bilangan, dan pertemuan ketiga dilakukan evaluasi siklus
II pada materi menentukan hasil penjumlahan tiga bilangan dengan jumlah maksimal 999.
Penggunaan media diganti dengan DDB karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.
Misalnya tertusuk wajah siswa yang sedang belajar.
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Gambar 6
Rancangan Media Dekak-Dekak Bola
Pembelajaran pertemuan pertama siklus II ini dimulai dengan pengondisian kelas ke
dalam suasana belajar yang kondusif oleh guru, mengecek kehadiran siswa, dan memberikan
apersepsi tentang penjumlahan bilangan tiga angka yang telah siswa pelajari. Guru kemudian
menyampaikan tujuan pembelajaran tentang menjumlahkan bilangan tiga angka dengan
menggunakan DDB.

Gambar 7
Siswa sangat antusias dan semangat untuk mencoba
Pertemuan kedua siklus II dilakukan dengan guru mengondisikan siswa dalam suasana
belajar yang kondusif, mengecek kehadiran siswa, dan memberian apersepsi. Guru kemudian
menyampaikan tujuan pembelaajaran hari ini tentang membandingkan bilangan. Guru memulai
kegiatan inti dengan mengenalkan siswa pada nilai tempat dan penjumlahan melalui power point.

Gambar 8
Guru memberikan penguatan pada konsep penjumlahan
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Gambar 9
Siswa menunjukkan rasa ingin tahu & ketertarikan pada matematika
Pertemuan tiga pada siklus II dilakukan dengan pemberian soal evaluasi sikllus II. Hasil
dari pemberian soal evaluasi siklus II menunjukkan rata-rata hasil belajar sebesar 83,2 dan
ketuntasan belajar sebesar 86,7 % dimana 26 siswa dari 30 siswa dinyatakan mencapai
perolehan hasil belajar di atas KKM yang ditentukan sebesar 70

4. Pembahasan
Pada saat proses pembelajaran berlangsung, peneliti menilai sikap dari 3 aspek yaitu mengamati
sikap rasa ingin tahu. Proses pengamatan lebih terlihat pada saat pembelajaran berlangsung.

Grafik 1
Hasil Keterampilan Bertanya
Berdasarkan data rekapitulasi siswa pada siklus I yang mencapai mencapai ketuntasan 10
orang atau sebesar 32% dan siswa yang belum tuntas berjumlah 20 orang atau sebesar 68%
sedangkan pada siklus II yang mencapai ketuntasan menujukan peningkatan yang nampak dari
30 orang siswa sebanyak 26 orang menunjukan sikap rasa ingin tahu (88%) dan yang belum
menunjukan sikap ingin tahu sebanyak 4 orang siswa (12%).
Sikap yang dikembangkan pada tema 1 yaitu antusias dalam belajar. Peningkatan sikap yang
dikembangkan dapat dilihat pada grafik berikut ini:
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Grafik 2
Hasil Keterampilan yang Dikembangkan
Berdasarkan data peningkatan hasil tes belajar pada siklus I dan siklus II yang peneliti susun
pada Tema Hidup Rukun dapat dijelaskan pada grafik berikut:

Grafik 3
Peningkatan Hasil Belajar Siswa
Prestasi siswa yang merupakan hasil belajar berdasarkan data dapat dijelaskan pada siklus I
mencapai rata-rata 63,4 dan siklus II mencapai ratarata 83,2. Dengan peningkatan 32% yaitu
dari 55% menjadi 87%. Sehingga dapat dinyatakan berhasil.

5. PENUTUP
a.

Simpulan

Hasil belajar matematika siswa kelas 2 SDN Pancasila pada materi Penjumlahan Bilangan
Tiga Angka Menggunakan Media Dekak-Dekak Bola dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat
dijelaskan bahwa sikap dan prestasi siswa setiap siklus mengalami peningkatan dari rata-rata
prestasi 63,4 menjadi 83,2. Begitu pula dengan keaktifan bertanya serta antusias siswa dalam
proses pembelajaran mengalami perkembangan yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan
meningkatnya modus yang tampak pada sikap antusias dari 28% menjadi 84%. Sedangkan
keterampilan bertanya mengalami peningkatan dari 32% menjadi 88%.

b. Saran
Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, dapat disampaikan saran seperti:
pembelajaran menggunakan media Dekak-Dekak Bola hendaknya guru mempersiapkan
media kartu bilangan tiga angka yang bervariasi untuk memperlancar proses pembelajaran.
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Dan mencobakan untuk pengurangan bilangan, serat perkalian dan pembagian pada materi
yang lain.
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MENEMUKAN LUAS DAERAH SEGIEMPAT
TERBESAR PADA BERBAGAI BANGUN DATAR
SEGIEMPAT DENGAN PANJANG KELILING SAMA
MENGGUNAKAN PENDEKATAN PROBLEM BASED
LEARNING THE-4 CORE AREA(PBL4C)

Enung Sumarni
PPPPTK Matematika, Jl Kaliurang Km.6 Condongcatur; enungsumarni2@gmail.com

Abstrak. Problem Based Learning the-4 core area (PBL4C) adalah sebuah pendekatan
pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran siswa sebagai pusat belajar
atau berbasis kepada aktivitas pengalaman belajar siswa. Penelitian pengembangan
melalui inovasi pembelajaran matematika, dengan menggunakan pendekatan PBLAC
ini dilakukan di akhir kelas 7 SMPN 44 Bandung, pada kompetensi dasar (KD) yang
dibuat secara tematik dengan judul “The Planting Trees”. Tematik dilakukan karena
diketengahkan suatu masalah yang diharapkan siswa dapat mengambil keywords dari
permasalahan yang diketengahkan dalam bentuk skenario, serta dengan dibantu ada
lembar kerja siswa yang berisi kolom fact of list, learning to know atau learning to
need serta problem of solution, para siswa dapat mengembangkan kreativitas berpikir
dengan berbekal KD-KD yang telah dipelajari oleh mereka, untuk memecahkan masalah
kontekstual yang diketengahkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran
PBL4C yang dikembangkan: 1) dapat mengaktifkan siswa baik secara aktivitas fisik
maupun aktivitas berpikir siswa. Hal ini terlihat dari aktivitas siswa dalam pembelajaran
yang rata-rata memperlihatkan hasil yang baik, mulai keaktifan, kerjasama, diskusi, serta
presentasi kelompok di depan kelas, 2) efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa
khususnya pada materi Luas Daerah Segiempat.
Kata Kunci. PBL4C, Tematik, Skenario, The Planting Trees, fact of list, learning to
know/to need, problem solution

1. Pendahuluan
Pembelajaran matematika sekolah masih merupakan sesuatu yang dianggap sulit bagi
sebagian besar siswa. Hal ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pemahaman
guru matematika sendiri terhadap matematika sekolah, pemahaman sebagian siswa bahwa
matematika sekolah itu adalah kemampuan berhitung, serta pendekatan yang dilakukan oleh
guru di dalam kelas ketika mengajar matematika yang belum mengembangkan kemampuan
penalaran siswa, dan banyak lagi faktor-faktor lainnya.
Hal-hal diatas merupakan tugas penting bagi pendidik untuk menghadapi serta membuat
suatu solusi, sehingga permasalahan matematika sekolah yang bagaikan benang kusut akan
terurai secara berproses. Proses pembelajaran matematika sekolah tentunya yang pertama dan
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utama adalah perbaikan kompetensi guru sebagai ujung tombak pembelajaran di kelas. Guru
merupakan aspek penting yang akan bisa mengubah segala permasalahan menjadi terurai satu
demi satu. Walaupun bukan memberikan beban kepada para guru, tetapi tidak dapat disangkal
peningkatan mutu haruslah dimulai dari guru sebagai sumber daya hidup di dalam pendidikan
sekolah.
Peningkatan mutu pendidikan terus bergulir seiring kehidupan pendidikan itu sendiri. Bersyukur
sejak bulan Juli 2014 mulai diimplementasikannya Kurikulum 2013 pada setiap jenjang
pendidikan walaupun dilakukan secara bertahap. Dalam Kurikulum 2013 pengembangan
penalaran siswa yang terintegrasi dengan berbagai kemampuan lainnya di dalam matematika
di dalam prosesnya penguatan pendidikan karakter siswa beririsan dengan peningkatan mutu
di dalam pembelajaran, karena pembelajaran adalah sebagai media mengimplementasikan
semua yang menjadi tujuan di dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Tentunya guru dalam hal
ini guru sebagai pendidik mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk kepentingan tujuan
pendidikan itu sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa tercinta ini.
Matematika sekolah sebagai salah satu mata pelajaran adalah ‘ratu’nya ilmu (Effendi, R, 1988),
kalau ditinjau dari pihak pendidik matematika, mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran
yang mengolah penalaran siswa sehingga akan mudah untuk menghadapi permasalahan
kehidupan ataupun permasalahan di pelajaran lainnya. Sehingga melalui matematika sekolah,
siswa akan dibina, dibimbing menjadi seorang problem solver, seorang yang menggunakan
mindnya dengan rasional, seorang yang mampu mengkoneksikan antar kompetensi dasar,
antar mata pelajaran serta antar mata pelajaran dengan kehidupan, seorang yang mampu
mengkomunikasikan pemikirannya kepada sesama siswa, kepada guru, serta menuliskan
dalam bentuk tulisan hasil pemikiran dan seorang yang mampu merepresentasikan yang
dipelajari dalam bentuk lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan.
Tujuan penulisan makalah penelitian pengembangan inovasi pembelajaran matematika ini
untuk mengikuti seminar pendidikan matematika di PPPPTK Matematika Yogyakarta, melalui
sedikit pengalaman penulis ketika mengimplementasikan keilmuan yang diperoleh selama
penulis menjadi seorang pendidik, melaksanakan tugas rutin yaitu mengajar siswa di SMP
Negeri 44 Kota Bandung, ditambah pengalaman penulis memperoleh kesempatan mengikuti
overseas training di SEAMEO RECSAM Penang Malaysia. Untuk itu penulis membuat suatu
pembelajaran matematika dengan pendekatan problem solving the-4 core area (PBL4C).
Pembelajaran matematika yang dilakukan adalah “menentukan area terbesar pada suatu lahan
yang berbentuk segiempat jika panjang keliling lahan diketahui tetapi bentuk masing-masing
lahan berbeda”, yang dikemas dalam sebuah skenario berjudul “THE PLANTING TREES”
atau “MENANAM POHON”
Melalui pembelajaran dengan topik ini diharapkan: 1) siswa akan belajar matematika secara
menyenangkan; 2) pembelajaran bertujuan mengembangkan penalaran siswa; 3) pembelajaran
dikontekskan dengan kehidupan sehari hari, sehingga multidimensional skills diharapkan akan
diperoleh siswa; 4) berkembangnya good karakter dan value, seiring penekanan pada kejujuran
yang bertanggung jawab.

2. PBL4C dalam Pembelajaran Matematika
2.1 Pembelajaran Matematika
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Menurut Russeffendi (1988) matematika merupakan ratunya ilmu dalam arti matematka
merupakan ilmu yang berdiri sendiri tidak bergantung kepada mata pelajaran lain. Secara
keilmuan matematika merupakan ilmu yang deduktif, ilmu tentang pola keteraturan, tetapi
dalam pembelajaran pengajaran matematika dilakukan secara induktif dengan siswa diajak
untuk menemukan keilmuan yang deduktif. Dengan demikian dalam pembelajaran matematika,
guru harus bisa memilih strategi pengajaran matematika dengan tepat sesuai kompetensi dasar
yang diproseskan, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar dengan mengembangkan
potensi yang dimiliki oleh siswa.
Pembelajaran matematika yang berpusat kepada siswa, dimulai dengan tahapan eksplorasi yang
memberikan pengalaman belajar sampai siswa memperoleh pola dari hasil eksplorasinya. Pola
atau keteraturan tersebut dilanjutkan pada tahapan berikutnya, siswa belajar untuk membuat
dugaan dengan berkenaan kepada keteraturan yang diamati oleh mereka. Selanjutnya para
siswa menilai atau menguji konjektur, dan hasilnya mereka akan mengkonstruksi dan menilai
dengan argumen matematika yang diperoleh dari buku sumber, guru atau fasilitator. Tahapan
akhirnya delam pembelajaran berpusat kepada siswa ini, menggambarkan/memvalidasi
konklusi logis terhadap sejumlah ide/kaitannya (NCTM; 2000).

2.2 Problem Based Learning The-4 Core Area
Dalam standar kurikulum dan evaluasi untuk matematika sekolah yang dikembangkan oleh
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) tahun 1989, keterampilan berpikir
merupakan bagian dari kemampuan penalaran matematik atau mathematical reasoning
merupakan bagian penting yang harus diproseskan dalam setiap jenjang pendidikan. Penalaran
matematik adalah pembelajaran matematika ditujukan untuk sarana belajar bernalar, membuat
dan menyelidiki konjektur, mengevaluasi dan mengembangkan bukti.
Penalaran salah satu kompetensi yang dikembangkan dalam pembelajaran matematika
sekolah. Pengalaman belajar yang berpusat pada siswa dengan tahapan eksplorasi, conjecture,
generalisasi dan verifikasi. Tahapan eksplorasi dibuat suatu aktivitas atau kegiatan yang
dibuat supaya siswa melalui pengalaman belajarnya menemukan suatu keteraturan. Melalui
keteraturan itu siswa dapat menduga pengalaman belajar yang dilaluinya berupa standar isi
matematika yang ditemukan siswa, selanjutnya melalui diskusi antar siswa, siswa ke guru,
guru ke siswa, pengalaman belajar tahapan generalisasi atau memperumum akan diperoleh
siswa. Diikuti tahapan selanjutnya adalah verifikasi, para siswa memeriksa ulang hasil
pembelajarannya dengan dikonfirmasi melalu diskusi dengan sumber belajar berupa buku
ataupun guru sebagai maestro yang mengarahkan kepada siswa. Pembelajaran dengan seperti
ini akan memproseskan serta mengembangkan daya matematika siswa.
Mathematical power atau daya matematik merupakan tujuan yang akan dicapai dalam
pembelajaran matematika sekolah, Standar isi yang berupa materi pelajaran merupakan
kendaraan yang digunakan di dalam belajar, sedangkan standar proses meliputi penalaran
siswa, kemampuan koneksi, kemampuan komunikasi, kemampuan representasi dan problem
solving yang akan dituju di dalam belajar matematika (Reasoning math, 2011), Daya
matematika merupakan irisan dari standar isi dan standar proses (NCTM, 2000). Salah satu
pendekatan pembelajaran yang mengembangkan daya matematika di dalam prosesnya adalah
menggunakan pendekatan Problem Based Learning 4 core area (PBL4C). PBL4C adalah
sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran siswa sebagai pusat
belajar, atau student center yang merupakan pengembangan dari problem based learning.
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Dalam PBL4C, siswa akan diajak beraktivitas sehingga memperoleh multi disiplin ilmu, multi
dimensi skills, good karakter and value serta harmonious values (Waraphon & Marmont, 2013).
Pembelajaran matematika melalui pendekatan PBL4C akan mengembangkan penalaran siswa.
Melalui aktivitas pembelajaran, siswa akan ditumbuhkan kemampuan berpikirnya, bukan
harus benar atau salahnya, tetapi siswa akan mampu mengembangkan “thinking skill” nya
dengan memberikan alasan dari jawaban yang diperoleh siswa (Waraphon & Marmont, 2013).

2.3 Desain dan konsep dasar inovasi pembelajaran yang dirancang
Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PBL4C pada kompetensi dasar tentang
konstruk pada area of shape ini, bukan hanya kemampuan atau konten matematika khususnya
menemukan Luas Bangun Datar jika setiap Bangun Datar yang berbeda bentuk memiliki
panjang keliling yang sama. Tetapi berkaitan (koneksi) dengan mata pelajaran lainnya, seperti
sains dengan penggunaan problem yang kontekstual, Skala pada kompetensi dasar skala
dan perbandingan, ekonomi menentukan keuntungan terbesar dari hasil penanaman pohon,
aritmetika sosial mengenai untung dan rugi, serta perbandingan melalui menentukan jumlah
pekerja yang diperlukan untuk menanami lahan, dan sebagainya. Dengan demikian keefektifan
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PBL4C pada pokok bahasan ini adalah: multi
disiplin ilmu, multi dimensi skill, good karakter dan value serta harmonious values, selain
tentunya learning is fun for our student.
Penelitian pengembangan berupa Inovasi pembelajaran matematika ini merupakan
implementasi dari keilmuan yang diperoleh dari berbagai pengalaman dan pembelajaran
penulis selama menjadi guru, yang ingin berusaha learning is fun serta matematika menjadi
media bernalar bagi siswa. Seiring Mathematics Education in The Trends 21th Century for
enhancing higher order thinking skills, tentunya siswa akan menghadapi tantangan tersendiri di
era angkatannya, sehingga melalui matematika kemampuan pemecahan masalah siswa sudah
dikembangkan sejak siswa di sekolah tingkat dasar termasuk sekolah menengah pertama.
Untuk itu diperlukan terobosan inovasi di dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang
pendidik yang profesional di bidangnya. Penelitian pengembangan yang dilakukan tentunya
adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika
yang sesuai dengan perkembangan siswa Sekolah Menengah yang dalam tahapan transisi dari
konkret ke abstrak. Sehingga di dalam pembelajaran ini pendekatan problem based learning
four core area, dengan tahapan konkret, semi konkret dan abstrak terimplementasikan.
Penemuan ataupun membangun pemahaman sendiri oleh siswa diharapkan akan terproses
melalui penelitian pengembangan berupa pembelajaran matematika dengan menggunakan
pendekatan PBL4C pada kompetensi dasar tentang menentukan luas bangun datar segiempat
ini. Siswa diharapkan tidak hanya menguasai kemampuan atau konten matematika khususnya
menemukan Luas Bangun Datar Segiempat jika setiap Bangun Datar Segiempat yang berbeda
bentuk, tetapi memiliki panjang keliling yang sama, tetapi mampu melihat koneksi atau
mengaitkan dengan mata pelajaran lainnya.
Penelitian pengembangan berupa Inovasi pembelajaran yang dirancang adalah inovasi
pembelajaran dalam kompetensi dasar bangun datar di kelas VII semester genap yaitu untuk
menemukan luas daerah bangun datar terluas dengan panjang keliling yang sama dengan
dikoneksikan dengan banyaknya pohon yang bisa di tanam di lahan tersebut serta jumlah orang
yang dibutuhkan untuk menanam pohon pada lahan dan diakhiri dengan perhitungan biaya yang
diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut, dengan menggunakan pendekatan problem
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based learning the four core area (PBL4C). Desain pembelajaran dimulai dari konteks problem
daily life, sehingga diharapkan secara kontekstual siswa akan belajar dari sesuatu yang ada di
alam “alam tak kambang jadi batu”(Silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Kemudian
siswa dibagi menjadi berkelompok, dimana setiap kelompok beranggotakan 4 orang (JICA
Research, 2012).
Alur pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut:
Topic

: Menghitung Luas Bangun Datar Segiempat

Title

: The Planting Trees

Indikator

:

Setelah belajar, diharapkan siswa dapat:
1. Menghitung berbagai Luas bangun datar segiempat dengan bentuk yang berbeda
tetapi memiliki panjang keliling yang sama
2. Menghitung jumlah pohon yang dapat ditanam pada area lahan
3. Mempersiapkan pembiayaan yang diperlukan
4. Mengaplikasikan problem solving.

The 4 core areas of learning
1. Multi disciplinary content knowledge :
r

Matematika, meliputi: Luas daerah segiempat, Operasi pecahan, Operation bilangan
bulat, Perbandingan, Skala.

r

IPA: Penghijauan

r

Ekonomi

2. Multi dimensional skills, meliputi: Menghitung, Presentasi, Komunikasi, Koneksi,
Problem solving, Perencanaan, Penalaran.
3. Mental processes/thinking/appropriate thought, meliputi ketelitian di dalam menghitung,
membuat Keputusan, perencanaan di kehidupan nyata, berpikir analisis, berpikir
menyelidiki, berpikir kreatif, evaluasi
4. universal harmonious values, meliputi: pengembangan yang berkelanjutan, mengelola
perubahan, mengelola emosi, mengelola ego, keuntungan yang rasional, tidak merugikan,
pertimbangan yang bijak, kejujuran, kesabaran, bertanggungjawab, semangat kerjasama,
tekun, kedamaian, berhubungan, pengasuhan, mengelola konflik.

SKENARIO
Ayah berencana membeli kebun berbentuk segiempat dengan panjang keliling 64 m. Dari
hasil survey, lahan yang akan dibeli ayah semuanya berbentuk segiempat dengan panjang
kelilingnya sama tetapi bentuknya berbeda. Di seluruh lahan kebun tersebut akan ditanami
pohon mangga dengan jarak antar pohon adalah 2 m ke kanan-kiri dan depan-belakang.
Untuk menanaminya ayah dibantu oleh beberapa pekerja dan ayah ingin pekerjaan tersebut
selesai dalam waktu dua hari. Selanjutnya ayah meminta tolong kepada anaknya Samsu untuk
merencanakan pembelian kebun dan pohon, serta penanaman kebun tersebut.

SKENARIO 1
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Untuk membeli kebun, ayah harus menentukan bentuk segiempat manakah yang terluas.
Selain itu ayah harus mengetahui jumlah maksimum pohon yang bisa ditanam di kebun
tersebut. Bantulah Samsu membuat rencana yang harus ia lakukan. Gunakan pendekatan
2 Dimensi untuk menemukan lahan terluas serta pendekatan 3 dimensi untuk menentukan
jumlah maksimum pohon yang dapat ditanam pada kebun tersebut. Samsu harus menjelaskan
rencananya sebelum ayahnya memesan para pekerja untuk menanam pohon.

SKENARIO 2
Ayah Samsu perlu mengetahui jumlah pekerja yang akan menanam pohon. Diketahui kabar
dari Samsu bahwa setiap pekerja hanya dapat menanam paling banyak 4 pohon perhari, tetapi
ayah Samsu ingin menyelesaikan penanaman pohon dalam waktu 2 hari.
r

Gambarkan rencana Samsu untuk menanam pohon di lahan. Hitunglah berapa jumlah
pekerja yang dibutuhkan agar penanaman pohon selesai dalam 2 hari.

r

elaskan rencana Ayah Samsu!

Keluaran Pembelajaran
Hasil yang diharapkan dari standar isi yang digunakan adalah:
1) Siswa akan menemukan Luas daerah bangun datar terluas jika diketahui keliling bangun
datar tersebut panjangnya sama.
2) Siswa akan menemukan jumlah pohon terbanyak yang bisa ditanam di lahan pada setiap
bangun datar yang dibuat.
3) Siswa dapat menggunakan konsep perbandingan untuk menghitung berapa jumlah
pegawai minimal yang dapat digunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut.
4) Siswa dapat menggunakan konsep ekonomi dalam perdagangan untuk menemukan jumlah
biaya minimal yang dapat dipakai untuk selesainya proyek tersebut
5) Antar siswa dalam kelompok akan saling berbagi atau sharing serta saling bahu membahu
di dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskan

2.4.Definisi kerja operasional dari inovasi pembelajaran yang dirancang
r

1#-$ BEBMBI QFOEFLBUBO QFNCFMBKBSBO problem based learning four core area, yaitu
pendekatan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan masalah yang diberikan kepada
siswa dalam bentuk skenario-skenario, serta dari pembelajaran PBL4C ini akan dapat
dicapai empat macam sasaran yaitu: (1) pembelajaran yang fun atau menyenangkan;
(2) pembelajaran pada prinsipnya mengembangkan penalaran, (3) pembelajaran dapat
diperoleh multi dimension skill serta good karakter values dan (4) melalui pendekatan
pembelajaran ini dapat diperoleh harmonious area.

r

4LFOBSJP BEBMBI QBQBSBO CFSCFOUVL NBTBMBI ZBOH EJCFSJLBO LFQBEB TFUJBQ LFMPNQPL
siswa, serta dari skenario tersebut setiap setiap kelompok dapat menemukan learning to
know, fact in list serta problem solution.

r

Learning to know adalah pembelajaran yang sudah diketahui atau sudah dipelajari yang
ada kaitannya dengan skenario yang diberikan.

r

Fact in List adalah semua materi, kemampuan, karakter nilai-nilai yang selaras yang
diperoleh atau digunakan di dalam memecahkan skenario yang diberikan.

r

Problem solution adalah pemecahan masalah yang direncanakan dari skenario yang
diberikan.
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Kegiatan inti yang dilakukan dengan pendekatan pembelajaran PBL4C yang beririsan dengan
kurikulum 2013, yaitu:
1) Mengamati, melalui kegiatan mengamati siswa memahami konten, siswa tertarik kepada
konten. Hal ini dimulai ketika setiap kelompok diberikan skenario, kemudian guru
menjadi fasilitator untuk terjadinya diskusi bersama apa yang dipahami dari skenario yang
diberikan dan guru mengarahkan kepada semua peserta didik untuk menemukan hal-hal
yang ada di dalam skenario sesuai dengan sasaran.
2) Menanya, dalam tahapan ini siswa bertanya kepada guru, siswa bertanya kepada teman
ataupun guru bertanya kepada siswa. Tahapan ini dimulai dari tahap mengarahkan
penemuan pakta dalam skenario yang diberikan, serta selama proses sharing siswa di
dalam memecahkan permasalahan.
3) Mencoba, mengumpulkan data tentang konsep yang digali dengan cara bertanya,
wawancara, membandingkan kemudian di cek dan ricek dengan sumber konsep baik dari
buku, orang ataupun internet. Tahapan ini dilakukan ketika siswa di dalam kelompok
Prosiding
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4) Menalar, menghubungkan antar konsep yaitu mengasosiasikan satu konsep dengan
konsep yang lain dalam diri siswa. Proses asosiasi menjadikan pada siswa lemah konsep
3) Mencoba, mengumpulkan data tentang konsep yang digali dengan cara bertanya, wawancara,
menjadi kuat,
siswa sudah kuat konsep menjadi lebih kuat, konsep salah diganti menjadi
membandingkan kemudian di cek dan ricek dengan sumber konsep baik dari buku, orang ataupun
benar. Tahapan
iniTahapan
dilakukan
ketika siswa
siswa
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setiap kelompok
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ketika bersama
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lain dalam diri siswa. Proses asosiasi menjadikan pada siswa lemah konsep menjadi kuat, siswa

5) Networking
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yaitu
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sudah
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menjadi lebih kuat, konsep
salahmenggabungkan
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lain.

3.

5) Networking ataupun mengkomunikasikan yaitu menggabungkan satu konsep dengan konsep yang
lain dalam ‘mind’ siswa atau dalam kepala siswa. Tahapan ini dilakukan ketika setiap kelompok
mempresentasikan hasil kerjanya dengan ditanggapi oleh kelompok yang lain.
Pembahasan

Penulis melakukan
uji terbatas pada satu kelas dengan penilaian proses, ketrampilan dan
3. Pembahasan
observasi aktivitas siswa. Hasil yang diperoleh siswa ketika mengikuti pembelajaran ini
Penulis melakukan uji terbatas pada satu kelas dengan penilaian proses, ketrampilan dan observasi
diobservasiaktivitas
serta dilakukan
penilaian oleh penulis dan tim observer melalui kriteria penilaian
siswa. Hasil yang diperoleh siswa ketika mengikuti pembelajaran ini diobservasi serta
yang sudahdilakukan
disepakati
indikator
penilaiannya
bersama
siswa.
Selama
pembelajaran
penilaian oleh penulis
dan tim observer
melalui
kriteria
penilaianproses
yang sudah
disepakati
berlangsungindikator
dilakukan
observasi
terhadap
aktivitas
Databerlangsung
aktivitas dilakukan
kelompok
dapat
penilaiannya
bersama
siswa. Selama
proses siswa.
pembelajaran
observasi
terhadap
aktivitas
siswa. dengan
Data aktivitas
kelompok dapat
disajikan
pada tabelbagi
1 berikut,
disajikan pada
tabel
1 berikut,
menggunakan
tanda
‘v’ (centang)
yang dengan
bagus/
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tandatanda
‘˅’ (centang)
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yangtidak
bagus/muncul
kelompok
serta tanda “x” bagi yang
muncul di kelompok
serta
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tidak muncul pada kelompok.

Tabel 1 Hasil
Observasi dan Penilaian Siswa
Tabel 1 Hasil Observasi dan Penilaian Siswa
Materi: Menemukan
Luas Luas
daerah
bangun
segiempat
berbagai
datar
Materi: Menemukan
daerah
bangundatar
datar segiempat
daridari
berbagai
bangunbangun
datar segiempat
segiempat menggunakan
PBL4C
menggunakan pendekatan
pendekatan PBL4C
No
1
2
3.
4
5

Jenis Aktivitas
Keaktifan
Penggunaan alat
Kerjasama
Diskusi
Presentasi

1
˅
˅
˅
˅
˅

2
˅
˅
˅
˅
˅

3
˅
˅
˅
˅
˅

4
˅
˅
˅
˅
˅

Kelompok
5
6
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅

7
˅
˅
˅
˅
˅

8
˅
˅
˅
˅
˅

9
˅
˅
˅
˅
˅

Data di atas menunjukkan bahwa selama pembelajaran berlangsung, siswa cukup antusias, aktif
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Data di atas menunjukkan bahwa selama pembelajaran berlangsung, siswa cukup antusias,
aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dalam kelompok. Kerjasama antar kelompok terjalin baik,
demikan pula dengan diskusi dalam kelompok juga berjalan baik, walau kadang-kadang diskusi
tersebut tidak melibatkan seluruh anggota yang berjumlah 4 orang. Berdasarkan observasi
penulis dalam penelitian pengembangan yang terbatas ini sebagai berikut:
1. Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PBL4C dapat dilakukan
dengan fun oleh semua siswa. Hal ini terlahir dari hasil refleksi secara lisan kepada siswa
setelah pembelajaran, yang menyatakan semua siswa senang mengikuti pembelajaran,
walaupun diawali dengan kebingungan, karena hal ini masih merupakan sesuatu yang
baru bagi siswa.
2. Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PBL4C mengembangkan
penalaran siswa. Hal ini terlihat ketika siswa melakukan proses menemukan luas lahan
terluas dengan jumlah pohon paling banyak yang dapat ditanam. Masing-masing kelompok
mengetengahkan jawaban yang berbeda dengan berbagai argumentasi yang menjadi dasar
pijakannya.(jawaban terbuka/open ended)
3. Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PBL4C dapat mengkoneksikan
berbagai dimensi skills dan multi kognitif. Hal ini terlihat dari jawaban pada LKS kolom
tentang pembelajaran yang berkaitan dengan skenario yang diketengahkan. Semua
kelompok siswa menjawab sesuai dengan yang direncanakan ketika membuat skenario.
4. Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PBL4C mengembangkan
good karakter dan harmonius area. Hal ini terlihat ketika sedang dalam tahap proses
pembelajaran sampai tahap networking atau merepresentasikan hasil siswa. Kelompok
yang tercepat selesai serta bagus hasilnya dan dapat mengetengahkan alasan dari karya
yang dibuatnya, mendapat reward sebagai kelompok terbaik. Dalam tahap proses siswa
saling menghargai antar mereka, mengikuti aturan kerja kelompok, saling memahami
karakter temannya demi tugas selesai sesuai arahan.
Adapun hasil belajar siswa menunjukkan bahwa 80% siswa mencapai ketuntasan belajar
dimana nilai rata-rata kelas adalah 79 dengan KKM 75.

4. KESIMPULAN
Penelitian pengembangan inovasi pembelajaran matematika dalam KD: menemukan Luas
Daerah Segiempat terbesar dari berbagai bangun datar segiempat dengan panjang Keliling
yang sama, yang dikemas dengan judul “The Planting Trees”, dapat disimpulkan sebagai
berikut:
a) Pembelajaran “menemukan Luas Daerah Segiempat terbesar dari berbagai bangun datar
segiempat dengan panjang Keliling yang sama menggunakan pendekatan PBL4C”
merupakan pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa baik secara aktivitas fisik
maupun aktivitas berpikir siswa. Hal ini terlihat dari aktivitas siswa dalam pembelajaran
yang rata-rata memperlihatkan hasil yang baik, mulai keaktifan, kerjasama, diskusi, serta
presentasi kelompok di depan kelas.
b) Pembelajaran “menemukan Luas Daerah Segiempat terbesar dari berbagai bangun datar
segiempat dengan panjang Keliling yang sama menggunakan pendekatan PBL4C” efektif
dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Luas Daerah Segiempat.
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Dengan demikian pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran PBL4C kepada
siswa kelas 7A SMPN 44 Bandung dengan berusaha menciptakan pembelajaran dimana siswa
membangun pemahaman sendiri dapat meningkatkan prestasi siswa di dalam pembelajaran
matematika. Penelitian pengembangan melalui inovasi pembelajaran matematika dengan
menggunakan pendekatan PBL4C telah mencapai sasaran: (1) Learning is fun melalui
pembelajaran matematika; (2) Multi disiplin ilmu dapat diperoleh siswa; (3) Multi dimensi
skills, seperti penalaran siswa, kemampuan koneksi, komunikasi serta problem solving siswa;
serta (4) Good character and values, melalui pembelajaran ini karakter serta nilai-nilai yang
baik ataupun universal dapat dimiliki oleh siswa melalui diskusi dan pembelajaran. Sehingga
dengan inovasi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa memberikan sumbangsih
dalam pembelajaran serta memiliki urgensi dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional
khususnya di dalam mencerdaskan anak bangsa melalui pembelajaran matematika, serta
terimplementasikan Kurikulum 2013 di dalam mempersiapkan generasi emas 2045.

5. SARAN
Berdasarkan penelitian pengembangan pembelajaran matematika yang dilakukan, penulis
memberikan beberapa saran antara lain:
a) Penelitian pengembangan ini baru sampai tahap ujicoba pada kelas terbatas. Semoga
bisamenjadi inspirasi untuk para pengajar matematika mengembangkannya sampai
diperoleh hasil pembelajaran yang akurat dan objektif sehingga bisa diperoleh data
keberhasilan atau tidaknya menggunakan pendekatan pembelajaran PBL4C pada mata
pelajaran matematika khususnya KD mengaplikasikan pemahaman luas daerah bangun
datar.
b) Diharapkan kepada teman-teman guru khususnya guru matematika agar lebih kreatif
dalam mencari, menemukan dan menerapkan strategi pembelajaran yang dapat lebih
mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran dalam Kurikulum
2013 adalah terwujudnya tahapan “5M” yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba
dan mengkomunikasikan. Dengan datar segiempat dengan panjang Keliling yang sama
menggunakan pendekatan PBL4C” bisa diproseskan kepada siswa untuk penilaian
secara tematik KD kelas 7 yang sudah siswa pelajari di kelas VII SMP, maka diupayakan
menggunakan media pembelajaran berupa skenario yang dibuat oleh guru berkaitan
dengan tujuan dari kompetensi dasar yang akan diproseskan dan alat peraga, sehingga
merepresentasikan dalam bentuk tiga dimensi dan dua dimensi dapat dilakukan siswa.
Dari hasil pembelajaran yang dilakukan, memperlihatkan hasil yang menggembirakan,
proses membangun pemahaman sendiri atau konstruktivis sangat diperlukan oleh siswasiswa terutama untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan problem solving siswa.
aktifnya siswa dalam pembelajaran, akan dapat berakibat pada peningkatan prestasi siswa
itu sendiri pada mata pelajaran matematika.
c) Pembelajaran “menemukan Luas Daerah Segiempat terbesar dari berbagai bangun datar
segiempat dengan panjang keliling sama” Bagi sekolah dapat memfasilitasi guru dalam
mengembangkan pembelajaran yang dilakukannya, untuk peningkatan mutu siswa dan
sekolah juga. Memberikan fasilitas dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan bahan dan
alat yang dibutuhkan, ataupun dorongan untuk senantiasa mengaktifkan musyawarah
guru mata pelajaran. Membuat program peningkatan mutu terutama pengayaan dibidang
informasi teknologi khususnya program soft skill yang melibatkan alat teknologi.
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MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA DALAM
PEMBELAJARAN MATERI TRANSFORMASI BANGUN
DATAR MENGGUNAKAN “LANTAI UBIN” SEBAGAI
MEDIA PEMBELAJARAN
Ernawati
SMK Negeri 1 Kulisusu, Buton Utara, Ereke: renabanong@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam
pembelajaran materi transformasi bangun datar. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua
siklus, dimana setiap siklus terdiri atas tiga kali pertemuan untuk penyajian materi dan
satu kali pertemuan untuk pelaksanaan tes akhir siklus. Pada kegiatan belajar mengajar
materi transformasi bangun datar, guru menggunakan Lantai Ubin sebagai media
pembelajaran yang diasumsikan sebagai koordinat kartesius. Setelah materi dijelaskan,
salah seorang siswa akan diminta untuk berdiri di titik tertentu di lantai ubin yang telah
terlebih dahulu ditentukan sumbu X dan sumbu Y nya. Kemudian seorang siswa yang lain
diminta berdiri sebagai bayangan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa skor ratarata hasil belajar siswa sebelum pelaksanaan tindakan sebesar 66,8 dari skor ideal 100.
Sedangkan skor rata-rata hasil belajar matematika siswa setelah pelaksanaan tindakan
pada Siklus I sebesar 72,9 dari skor ideal 100, dan skor rata-rata hasil belajar matematika
siswa pada Siklus II sebesar 79,5 dari skor ideal 100
Kata Kunci. Transformasi Bangun Datar, Media Pembelajaran, Lantai Ubin.

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Tujuan utama matematika dihadirkan di sekolah yaitu untuk membentuk pola berpikir matematis
siswa yang sistematis dan bertahap, sehingga dengan menggunakan pola matematika siswa
mampu menganalisis masalah serta mencari penyelesaian masalah yang ditemukan dalam
kehidupannya sehari hari. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, guru harus mampu
mengajarakan matematika menggunakan pola pendekatan yang tepat dengan kondisi siswa
sehingga nantinya matematika bisa lebih menyenangkan dan mudah dipahami oleh para siswa.
Meskipun sudah pada jenjang sekolah menengah, dimana seharusnya siswa dalam usia ini
sudah bisa memahami materi-materi abstrak, ternyata siswa siswi di kelas XI Paket Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Kulisusu masih sulit memahami materi
yang abstrak dipikiran mereka. Dengan demikian guru harus bisa mengarahkan mereka
memahami masalah melalui contoh-contoh real dalam kehidupan nyata. Siswa terkadang
tidak mampu menyelesaikan persoalan matematika bukan hanya karena tidak tahu bagaimana
menyelesaikannya tetapi mereka kurang memahami materi yang akan mereka selesaikan.
Berikut adalah hasil observasi yang dilakukan di kelas XI Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik (TITL) SMK Negeri 1 Kulisusu: “Saat mengajarkan materi dimensi dua (luas
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dan keliling bangun datar) dengan model pembelajaran langsung, siswa terlihat memperhatikan
penjelasan guru. Setelah selesai menjelaskan, guru akan memberikan contoh soal sesuai materi
yang telah diajarkan, baru kemudian siswa diminta untuk mengerjakan soal yang ada di buku
paket atau yang telah ditulis oleh guru di papan tulis. Saat mengamati siswa menyelesaikan soal,
ternyata masih banyak siswa yang tidak paham mengenai rumus-rumus yang harus digunakan
atau bahkan ada yang tidak bisa memahami apa yang harus diselesaikan”. Berdasarkan hasil
observasi di atas dapat terlihat bahwa ketika guru mengajar dengan metode yang monoton
yakni model pembelajaran langsung dengan metode ceramah maka partisipasi siswa dalam
pembelajaran juga sangat sedikit, sehingga siswa kurang memahami materi yang diajarkan.
Salah satu alternatif yang bisa dilakukan guru untuk meningkatakan pemahaman siswa
terhadap materi yang diajarkan adalah dengan mengikut sertakan siswa dalam proses belajar
mengajar dengan metode kontekstual, antara lain: (1) dalam mengajarkan luas dan keliling
bangun datar siswa diajak melakukan pengukuran langsung terhadap daerah atau benda
yang berbentuk bangun datar, dan (2) dalam pembelajaran transformasi bangun datar, guru
bisa mengajak siswa memahami maksud dari transformasi dengan menggunakan lantai ubin
sebagai koordinat kartesius sehingga siswa bisa langsung memerankan konsep transformasi.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Meningkatkan
Pemahaman Siswa dalam Pembelajaran Materi Transformasi Bangun Datar Menggunakan
“Lantai Ubin” sebagai Media Pembelajaran”. Dengan harapan siswa bisa lebih memahami
materi yang diajarkan dengan baik dan akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan.

1.2 Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman siswa kelas XI Paket Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Kulisusu dalam pembelajaran materi transformasi
bangun datar dengan menggunakan “lantai ubin” sebagai media pembelajaran.
Penelitian ini juga diharapakan mampu memberi manfat bagi siswa, guru, sekolah, dan
peneliti sendiri. Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat agar siswa dapat lebih mudah dalam
pemahaman materi dan dapat berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Bagi guru,
hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan salah satu acuan bagi guru
matematika dalam memilih media pembelajaran dalam upaya meningkatkan pemahaman
siswa dalam pembelajaran matematika. Bagi sekolah, penelitian ini memberi kontribusi yang
sangat berharga dalam rangka meningkatkan mutu pengajaran di SMK Negeri 1 Kulisusu.
Bagi peneliti, sebagai bahan masukan bahwa melalui penggunaan media lantai ubin dapat
meningkatkan pemahaman peserta didik dalam belajar disamping sebagai media menuangkan
ide-ide dan penuturan dalam bentuk karya ilmiah dan lebih besar lagi manfaatnya bagi peneliti
jika ide-ide dan penuturan dalam tulisan menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya

2.

Kajian Teori

2.1. Pemahaman
Dalam Taksonomi Bloom, pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari
pengetahuan. Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan
susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari
yang telah dicontohkan guru dengan menggunakan penerapan pada kasus lain (Sudjana,1995)
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Pengertian pemahaman menurut Anas Sudijono (1996), adalah kemampuan seseorang untuk
mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.Pemahaman
merupakan salah satu patokan kompetensi yang dicapai siswa setelah melakukan kegiatan
pembelajaran. Dalam setiap pembelajaran, setiap siswa memiliki kemampuan berbeda beda
dalam memahami apa yang dia pelajari. Oleh karena itu seorang guru harus bisa melakukan
inovasi dalam menyampaikan pembelajaran sehingga materi yang disampaikan bisa dipahami
dengan baik oleh para peserta didik.

2.2. Pembelajaran
Pembelajaran adalah proses interaksi antara belajar dan mengajar. Proses belajar mengajar akan
memperoleh suatu hasil yang optimal, bila mana proses belajar dilakukan dengan strategi yang
terprogram dengan baik. Belajar menunjukkan pada apa yang dilakukan siswa sebagai peserta
didik, dan mengajar menunjukkan pada apa yang dilakukan guru sebagai pendidik. Belajar
adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sutu perubahan tingkah laku
yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya (Slameto dalam Haling, 2007)
Belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan
latihan. Hilgard dalam Sanjaya (2008) mengungkapkan: “Learning is the process by wich an
activity originates or changed trough training procedurs (wether in the laboratory or in the
natural environment) as distinguished from changes by factors not attributable to training”.
Bagi Hilgard, belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan, baik
latihan di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah.
Belajar bukanlah sekadar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses mental yang terjadi
dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Aktivitas mental itu
terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari (Sanjaya, 2008).
Definisi lain juga diungkapkan oleh Hamalik (2008) bahwa belajar adalah modifikasi atau
memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the modification or
strengthening of behavior through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan
suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat,
akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil
latihan melainkan perubahan kelakuan.
Secara deskriptif mengajar diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan
dari guru kepada siswa. Proses penyampaian itu sering juga dianggap sebagai proses
mentransfer ilmu. Dalam konteks ini, mentransfer tidak diartikan dengan memindahkan,
namun dalam konteks ini diartikan sebagai proses penyebarluasan.
Menurut Sudjana (1989) mengajar pada hakekatnya adalah proses yakni proses mengatur,
mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa, sehingga dapat menumbuhkan
dan mendorong siswa melakukan proses belajar. Walaupun terkadang menggunakan kata
pembelajaran, tidak berarti guru harus menghilangkan perannya sebagai pengajar, sebab
secara konseptual pada dasarnya makna mengajar-belajar tidak dapat dipisahkan. Mengajar
adalah suatu aktivitas yang dapat membuat siswa belajar.

2.3. Media Pembelajaran
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Media pembelajaran diartikan sebagai semua benda yang menjadi perantara dalam terjadinya
pembelajaran. Berdasarkan fungsinya media dapat berupa alat peraga dan saran. Menurut
Estiningsih (1994) dalam Sukayati (2003) alat peraga merupakan media pembelajaran yang
mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yangdipelajari. Fungsi utama dari alat
peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan dari konsep agar siswa mampu menangkap
arti sebenarnya dari konsep tersebut. Dengan melihat, meraba, dan memanipulasi objek/alat
peraga maka siswa memiliki pengalaman pengalaman nyata dalam kehidupan tentang arti dari
konsep. Sedangkan sarana merupakan media pembelajaran yang fungsi utamanya sebagai
alat bantu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Dengan menggunakan sarana tersebut
diharapkan dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar.

3. Metode Penelitian
3.1. Subyek Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang
dilaksanakan di SMKN 1 Kulisusu dengan subjek penelitian siswa kelas XI Paket Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik semester genap tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 15
orang.

3.2. Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama dua siklus dengan menggunakan pendekatan CTL (Contextual
Teaching and Learning). Kedua siklus merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan
artinya pelaksanaan Siklus II merupakan perbaikan dari Siklus I. Siklus I dilaksanakan selama
tiga kali penyajian materi dan satu kali pertemuan untuk pelaksanaan tes akhir Siklus I. Siklus
II juga dilaksanakan selama tiga kali penyajian materi ditambah dengan satu kali pertemuan
untuk melaksanakan tes akhir Siklus II. Pada Siklus II dilakukan perbaikan berdasarkan hasil
refleksi yang diperoleh dari Siklus I.
Selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan
dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan dengan mencatat semua
kejadian yang terjadi dalam pelaksanaan tindakan serta pada saat mengadakan evaluasi.
Pelaksanaan observasi ini bisa dibantu oleh observer (pengamat). Sedangkan data evaluasi
diperoleh pada akhir siklus dengan tes hasil belajar dalam bentuk soal essay.
Hasil yang diperoleh dari tahap obervasi dan evaluasi kemudian dianalisis pada tahap refleksi,
untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan telah dapat meningkatkan pemahaman siswa
mengenai materi yang telah diajarkan. Pada tahap ini dilihat sampai dimana faktor-faktor
yang diselidiki telah dicapai. Hal-hal yang dipandang masih kurang akan ditindak lanjuti pada
siklus II dengan menggunakan keempat tahap seperti pada siklus I dan memberikan model
tindakan yang lebih memperbaiki dengan tetap mempertahankan hasil yang diperoleh pada
setiap pertemuan di Siklus I.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Silabus, RPP, LKS, Lembar Observasi,
Lembar Angket dan Lembar Penilaian Tes Hasil Belajar Matematika. Tes ini digunakan untuk
mengetahui tingkat pemahaman mengenai materi transformasi bangun datar setelah diajarkan
dengan menggunakan media lantai ubin. Sedangkan lembar observasi dan angket untuk
mengetahui ketertarikan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.
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Penyusunan tes hasil belajar matematika yang didasarkan pada kisi-kisi tes yang meliputi
materi semester genap. Item-item tes dibuat pada materi yang diberikan selama penelitian
yang terdapat pada semester genap kelas XI sesuai kurikulum.

3.3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kuantitatif yang didapatkan dari
hasil tes hasil belajar dan data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi tentang kondisi
pelaksanaan pembelajaran dan angket respon siswa.
Pada penelitian ini digunakan dua macam analisis data, yaitu analisis deskriptif kualitatif
dan analisis deskriptif kuantitatif. Data hasil observasi dan angket di kelas yang terkumpul
dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sedangkan hasil tes belajar dianalisis secara kuantitatif
dengan menggunakan statistik deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik
subjek penelitian berupa rata-rata, skor terendah, skor tertinggi, dan standar deviasi. Adapun
kriteria yang digunakan berdasarkan pada kategorisasi standar yang ditetapkan Departemen
Pendidikan Nasional seperti pada table berikut:
Tabel 1. Kategorisasi standar berdasarkan ketetapan
Departemen Pendidikan Nasional
Skor
0 – 34
35 – 54
55 – 64
65 – 84
85 – 100

Kategori
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Selanjutnya kriteria ketuntasan yang digunakan dalam penilaian hasil belajar matematika
siswa berdasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah
tempat dilaksanakannya penelitian dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Kriteria Standar Ketuntasan Belajar
Skor
0 – 64
65 – 100

Kategori
Tidak Tuntas
Tuntas

3.4. Indikator Kinerja
Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah meningkatnya pemahaman siswa berdasarkan
hasil observasi dan skor rata-rata tes hasil belajar matematika yang diberikan pada setiap akhir
siklus dengan ketuntasan belajar klasikal yaitu 75% jumlah siswa yang mencapai standar
kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah yang bersangkutan yaitu sebesar 65
dari skor ideal 100.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan
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kuantitatif. Hasil analisis kualitatif merupakan hasil observasi pada saat proses pembelajaran
berlangsung di kelas sedangkan hasil analisis kuantitatif adalah gambaran tingkat hasil belajar
berdasarkan data dari tes kemampuan awal yang diambil dari nilai ulangan harian pokok
bahasan sebelumnya dan tes hasil belajar siklus I dan II.

4.1. Hasil Analisis Deskriptif Kemampuan Awal Siswa
Nilai kemampuan awal siswa diperoleh dari nilai ulangan harian pokok bahasan sebelum
diberikan tindakan, yaitu menghitung luas bangun datar sedangkan hasil belajar siklus I
diperoleh dari tes hasil belajar siklus I dengan pokok bahasan refleksi dan translasi dan hasil
belajar siklus II diperoleh dari hasil belajar siklus II dengan pokok bahasan rotasi dan dilatasi
seperti yang disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Statistik Skor Siswa setiap Siklus
Kemampuan
Awal

Siklus I

Siklus II

Subjek

15

15

15

Skor Ideal

100

100

100

Skor Tertinggi

90

96

96

Skor Terendah

40

48

54

Skor Rata-rata

66,8

72,9

79,5

Median

65

76

82
82

Modus

75

68

82

Standar Deviasi

16,76

18,25

14,82

Ketuntasan Klasikal

60%

63%

80%

Statistik

Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil belajar
siswa meningkat dari sebelum pelaksanaan tindakan sebesar 66,8 dengan ketuntasan klasikal
60%. Menjadi 72,9 dengan ketuntasan klasikal 63% setelah Siklus I, dan kembali meningkat
pada siklus II dengan skor rata-rata sebesar 79,5, dengan ketuntasan klasikal sebesar 80 %.
Tabel 4. Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Kemampuan Siswa
No.

Skor

Kategori

Kemampuan
Awal
f

1.

0 – 34

Sangat rendah

0

(%)
0

0

Siklus I

Siklus II

f

F

(%)
0

0

(%)
0

2.
3.
4.
5.

35 – 54
Rendah
5
33%
4
27% 1
7%
55 – 64
Sedang
2
13%
1
7%
2
13%
65 – 84
Tinggi
5
33%
5
33% 6
40%
85 – 100 Sangat tinggi
3
20%
5
33% 6
40%
Jumlah
15
100
15
100
15 100
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dan persentase skor kemampuan siswa terlihat bahwa
terjadi peningkatan pemahaman siswa dari setiap siklus. Sebelum diberi perlakuan, terdapat
33% siswa yang memperoleh nilai rendah dan 13% siswa berada pada kategori sedang, secara
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keseluruhan ada 7 orang siswa yang berada di bawah nilai KKM. Setelah diberi perlakuan
pada siklus I, siswa yang berada pada kategori rendah turun menjadi 27% dan kategori sedang
menjadi 7% atau sama dengan 5 orang. Dari hasil yang diperoleh pada siklus I, diadakan
refleksi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi. Setelah dilakukan siklus II,
ternyata persentase siswa yang masuk kategori rendah turun menjadi 7% dan kategori sedang
sebesar 13%. Meskipun banyaknya siswa yang berkategori sedang naik kembali menjadi 13%
tetapi secara keseluruhan sebenarnya terjadi peningkatan pemahaman siswa, karena siswa
yang tadinya masuk dalam kategori rendah kini masuk pada kategori sedang, sedangkan siswa
yang berada pada kategori sedang meningkat menjadi kategori tinggi.
Secara klasikal telah terjadi peningkatan pemahaman siswa dilihat dari hasil tes hasil belajar
pada setiap siklus. Peningkatan ini bisa tercapai karena siswa lebih antusias dalam pembelajaran
dengan menggunakan media pembelajaran Lantai Ubin. Mereka bisa lebih memahami makna
refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi dengan baik. Menggunakan lantai ubin sebagai media
yang dijadikan sebagai koordinat kartesius lebih menyenangkan bagi siswa karena mereka
bisa langsung memperaktekkannya bersama dengan teman teman yang lain jika mereka ingin
menemukan bayangan dari setiap titik. Selain itu siswa juga bisa lebih memahami apa maksud
dari transformasi secara lebih baik. Sehingga setelah mereka memahami, maka siswa bisa
menyelesaikan soal yang berkaitan dengan transformasi bangun datar dengan baik dan benar.

5. Simpulan dan Saran
5.1. Simpulan
Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media lantai ubin sebagai koordinat
kartesius siswa bisa lebih memahami materi transformasi dengan baik. Hak ini terlihat dari
perbaikan nilai siswa dari yang sebelum diberi tindakan terdapat 27% siswa yang masuk dalam
kategori rendah dan 13% masuk dala kategori sedang, namun setelah diberi perlakuan pada
tes akhir siklus II banyaknya siswa yang masuk kategori rendah turun menjadi 7% sedangkan
kategori sedang masih tetap 13%. Meski terlihat sama pada kategori sedang, namun sebenarnya
hal ini terjadi karena siswa yang masuk dalam kategori sedang pada siklus II adalah siswasiswa yang tadinya berada pada kategori rendah, jadi sebenarnya kemampuan siswa secara
klasikal bisa dikatakan meningkat. Jika dari rata-rata kelas, dapat terlihat bahwa nilai siswa
meningkat dari 66,8 menjadi 72,9 pada siklus I dan 79,5 pada siklus II.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran terutama kepada
guru sebagai seorang pendidik, yaitu: (1) Guru harus bisa menyajikan materi sesuai kondisi
siswa, siswa harus diajak untuk ambil bagian dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat
tercipta suatu pembelajaran yang optimal di kelas, dan (2) Guru sebaiknya menggunakan
media pembelajaran disekitar atau membuat sendiri media yang bisa memudahkan siswa
dalam memahami materi.
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PROFIL KARAKTER SISWA DILIHAT DARI
KEMAMPUAN MATEMATIKA MELALUI
PENDIDIKAN KARAKTER DI KELAS XII MIPA 1
SMAN 1 CILEGON
Erny Fiany Syah
SMAN 1 Cilegon, Jl.KH.TB.Imail Kavling Blok F, Cilegon; erny.fianysyah@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil karakter siswa kelas XII
MIPA1 SMAN 1 Cilegon dilihat dari kemampuan matematika melalui pendidikan
karakter. Subyek penelitian adalah siswa kelas XII MIPA 1 Semester Ganjil 2017/2018.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang eksploratif. Instrumen utama adalah
peneliti yang menggali data dari tiap subyek yang terpilih. Metode pengumpulan data
penelitian ini adalah dokumentasi dan kuesioner. Keabsahan data menggunakan teknik
triangulasi data. Data kuantitatif dari dokumentasi nilai hasil belajar siswa. Sedangkan
data kualitatif dari kuesioner karakter siswa. Hasil analisis data karakter siswa kemampuan
tinggi (KMT) diperoleh nilai kreatif MB (Mulai Berkembang), nilai rasa ingin tahu MK
(Sudah Membudaya), nilai teliti MB (Mulai Berkembang), dan nilai pantang menyerah
MB (Mulai Berkembang). Karakter siswa kemampuan sedang (KMS) diperoleh nilai
kreatif MB (Mulai Berkembang), nilai rasa ingin tahu MB (Mulai Berkembang), nilai
teliti MB (Mulai Berkembang), dan nilai pantang menyerah MT ( Mulai Tampak).
Karakter siswa kemampuan rendah (KMR) diperoleh nilai kreatif BT (Belum Tampak),
nilai rasa ingin tahu MT
(Mulai Tampak), nilai teliti MT (Mulai Tampak), dan nilai
pantang menyerah MT (Mulai Tampak). Kesimpulan penelitian ini adalah menciptakan
suasana dan proses pembelajaran melalui pendidikan karakter yang mengembirakan
dan memotivasi siswa, semangat belajar siswa akan naik sehingga dapat meningkatkan
kemampuan siswa.
Kata Kunci. profil karakter sisiwa, kemampuan matematika, pendidikan karakter

1. Pendahuluan
Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
Berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita dewasa ini makin mendorong semangat dan
upaya pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan karakter sebagai dasar pembangunan
pendidikan.
Upaya pembentukan karakter sesuai dengan budaya bangsa ini tentu tidak semata-mata
hanya dilakukan di sekolah melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar dan luar sekolah,
akan tetapi juga melalui pembiasaan (habituasi) dalam kehidupan, seperti: religius, jujur,
disiplin,toleran, kerja keras, cinta damai, tanggung-jawab, dan sebagainya.
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Tujuan pembelajaran matematika pada jenjang SMA menekankan pada pemahaman konsep,
penalaran, pemecahan masalah, komunikasi, dan menumbuhkan sikap positif seperti sikap
logis, kritis, cermat, teliti, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah.
Dari tujuan pembelajaran tersebut jelas tersirat dan tersurat akan pendidikan karakter. Hal
ini harus benar-benar menjadi perhatian agar dengan tujuan pembelajaran matematika tidak
hanya tercapai kompetensinya saja tapi karakternya pun tercapai.
Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai guru menunjukkan bahwa selalu terdapat siswa
yang tidak dapat memenuhi skor rata-rata minimal yang ditetapkan dalam pembelajaran
matematika. Hal ini dapat menjadi indikasi masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam
mempelajari materi matematika . Siswa yang telah memiliki sejumlah pengetahuan yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah, sering tidak cukup mampu menggunakan
kemampuannya untuk menyelesaikan hal-hal baru atau masalah yang belum akrab dengan
dirinya. Selain itu, belum terbinanya sikap belajar yang positif dan mandiri akan berimplikasi
bagi rendahnya kemampuan matematika siswa.
Kemampuan matematika siswa sangat erat kaitannya dengan perolehan hasil belajar
matematika. Bila berhadapan dengan hasil belajar matematika sejumlah siswa yang tidak
dipilih secara khusus berdasarkan kecerdasannya, maka di antara mereka terdapat siswa yang
pandai, sedang dan lemah. Peneliti ingin menggambarkan karakter siswa yang berkemampuan
matematika tinggi, sedang dan rendah.
Kemampuan-kemampuan siswa tersebut tidak dapat digambarkan secara jelas karena proses
berpikir siswa adalah sesuatu yang kasat mata. Seorang guru tidak dapat melihat langsung
kemampuan matematika siswa melalui proses berpikir yang sedang terjadi pada seorang siswa
saat dihadapkan pada sejumlah pertanyaan, tetapi dapat mengetahui kemampuan itu dari nilai
hasil belajar matematika.
Berdasarkan latar belakang masalah maka pertanyaan penelitian ini secara umum adalah
“Bagaimana profil karakter siswa kelas XII MIPA 1 SMAN 1 Cilegon berdasarkan kemampuan
matematika melalui pendidikan karakter ?”.
Adapun pertanyaan penelitian secara khusus adalah :
a.

Bagaimana profil karakter siswa kelas XII MIPA 1 SMAN 1 Cilegon berdasarkan
kemampuan matematika tinggi melalui pendidikan karakter ?.

b.

Bagaimana profil karakter siswa kelas XII MIPA 1 SMAN 1 Cilegon berdasarkan
kemampuan matematika sedang melalui pendidikan karakter ?.

c.

Bagaimana profil karakter siswa kelas XII MIPA 1 SMAN 1 Cilegon berdasarkan
kemampuan matematika rendah melalui pendidikan karakter ?.

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penelitian ini, perlu ditegaskan beberapa
batasan istilah sebagai berikut :
a.

Profil adalah suatu deskripsi verbal dan visual dengan grafik atau diagram yang
menggambarkan tingkat kemampuan matematika siswa.

b. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari
hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai
landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. (Kementerian Pendidikan
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Nasional, Balitbang puskur,2010; 3).
c.

Kemampuan matematika adalah kecakapan matematika siswa yang dilihat dari skor ratarata ulangan harian selama satu semester.

d. Pendidikan karakter adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan
hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan
dalam tujuan pendidikan nasional. (Kementerian Pendidikan Nasional, Balitbang puskur,
2010:13).
Manfaat yang diharapkan sebagai berikut.
a.

Bagi guru :
1) Sebagai bahan masukan dalam penerapan cara mengajarkan dengan mengunakan
pendidikan karakter
2) Dapat digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran matematika berbasis pendidikan
karakter.

b.

Bagi Siswa :
1) Dapat Meningkatkan kadar pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
2) Mendapatkan pengalaman belajar karakter terutama karakter teliti, kreatif, pantang
menyerah dan rasa ingin tahu.

c.

Bagi Sekolah
Sebagai informasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika
dengan mengunakan pendidikan karakter.

2. Metodologi Penelitian
Pada bagian ini diuraikan metode penelitian yang digunakan. Pembahasannya meliputi jenis
penelitian, subjek penelitian, prosedur pengumpulan data, proses pengembangan instrumen
pendukung dan prosedur analisis data.

2.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan profil karakter siswa kelas XII MIPA 1 SMAN
1 Cilegon dilihat dari kemampuan matematikanya melalui pendidikan karakter. Siswa
digolongkan menurut kemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah kemudian diberi
kuesioner tentang nilai-nilai karekter yang dituntut untuk pelajaran matematika jenjang
SMA dan dianalisis dengan mengunakan peta nilai pendidikan karakter yang meliputi nilai:
teliti, kreatif, pantang menyerah dan rasa ingin tahu. Hasil kuesioner untuk karakter siswa
dikatagorikan menjadi: Belum Tampak (BT), Mulai Tampak (MT), Mulai Berkembang (MB)
dan Membudaya (MK).
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif. Instrumen
utama peneliti sendiri dengan menggali data dari tiap subyek yang terpilih.

2.2. Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII MIPA 1 yang berkemampuan matematika
tinggi, sedang dan rendah yang telah mempelajari kompetensi dasar – kompetensi dasar pada
semester 5. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan subyek berdasarkan kemampuan
matematika, sehingga hasil penelitian ini dapat menggambarkan karakter siswa.
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Teknik pemilihan subyek dilakukan dengan melihat kemampuan matematika berdasarkan
rata-rata nilai hasil belajar siswa. Subyek yang berkemampuan matematika Tinggi (T) adalah
siswa memiliki rata-rata nilai hasil belajar matematika siswa lebih dari sama dengan 85.
Subyek yang berkemampuan matematika Sedang (S) adalah siswa memiliki rata-rata nilai
hasil belajar matematika siswa lebih dari sama dengan 75 dan kurang dari 85. Subyek yang
berkemampuan matematika Rendah (R) adalah siswa yang memiliki rata-rata nilai hasil
belajar matematika siswa kurang dari 75.
Pemilihan subyek dalam penelitian ini dilakukan dua tahap yaitu berdasarkan rata-rata
nilai hasil belajar matematika pada semester 4 tahun pelajaran 2016/2017 dan berdasarkan
pada nilai yang mendekati pada rata-rata nilai kelompok. Dari 41 siswa kelas XII MIPA 1,
dilakukan pemilihan calon subyek tanpa melihat siswa secara pribadi (subyktif) tetapi murni
berdasarkan kelompok kemampuan matematika. Pada tahap ini siswa dikelompokkan menjadi
tiga kelompok yaitu yang berkemampuan matematika Tinggi, Sedang dan Rendah. Diperoleh
14 siswa kelompok kemampuan tingggi Prosiding
(T) dengan nilai rata-rata kelompok 88, 18 siswa
Seminar
Nasional kelompok
Pendidikan Matematika
kelompok
kemampuan
Sedang
(S)
dengan
nilai rata-rata
80, dan 9 siswa kelompok
306
21 – 22 November 2017
kemampuan Rendah (R) dengan nilai rata-rata kelompok 68. Tahap kedua dipilih satu siswa
yang mewakili masing-masing kelompok yaitu dengan kode identifikasi KMT, KMS dan KMR
berdasarkan pada siswa yang mempunyai nilai yang paling mendekati rata-rata kelompok
identifikasi KMT, KMS dan KMR berdasarkan pada siswa yang mempunyai nilai yang paling
kemampuannya.mendekati rata-rata kelompok kemampuannya.
Alur pemilihan
subyek
penelitiandapat
dapat dilihat
dilihat pada
diagram
berikut
:
Alur pemilihan
subyek
penelitian
pada
diagram
berikut
:
Mulai

Pilih Siswa Sesuai Dengan Batasan Subyek
Penelitian

Penetapan kelompok kemampuan matematika siswa

Penetapan Satu siswa Wakil untuk setiap kelompok
kemampuan matematika

Berhenti

Gambar
1 . Alur Pemilihan
Subyek Penelitian
Gambar 1 . Alur
Pemilihan
Subyek Penelitian

2.3. Prosedur Pengumpulan Data

2.3. ProsedurPengumpulan
Pengumpulan
Data
data dalam
penelitian ini menggunakan setting alamiah. Jenis sumber data primer yaitu

data langsung dari sumber data dan data sekunder yaitu data diperoleh dari dokumentasi.

Pengumpulan data
dalam penelitian
ini menggunakan
Jenis
sumber
datayakni
primer
Pengumpulan
data pada penelitian
ini dilakukansetting
denganalamiah.
mengunakan
beberapa
metode,
metode
yaitu data langsung
dari sumber
datakuesioner.
dan data sekunder yaitu data diperoleh dari dokumentasi.
dokumentasi
dan metode
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengunakan beberapa metode, yakni
a. Metode dokumentasi
metode dokumentasi dan metode kuesioner.
Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh daftar nama siswa kelas XII MIPA 1 dan rata-rata
nilai hasil belajar matematika selama satu semester. Tujuan peneliti mengambil data melalui
dokumen-dokumen tersebut, peneliti ingin mendapatkan data mengenai kemampuan matematika
siswa.
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a.

Metode dokumentasi
Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh daftar nama siswa kelas XII MIPA
1 dan rata-rata nilai hasil belajar matematika selama satu semester. Tujuan peneliti
mengambil data melalui dokumen-dokumen tersebut, peneliti ingin mendapatkan data
mengenai kemampuan matematika siswa.

b.

Metode Kuesioner
Metode kuesioner digunakan untuk mengetahui karakter siswa berkenaan dengan nilai
pendidikan budaya dan karakter bangsa berdasarkan mata pelajaran matematika untuk
jenjang SMA. Kuesioner dilakukan secara individu. Dari hasil kuesioner berdasarkan
kelompok siswa berkemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah akan dikategorikan
karakter siswa yaitu Belum Tampak (BT):1-2, Mulai Tampak (MT):3, Mulai Berkembang
(MB):4 dam membudaya (MK):5.

2.4. Prosedur Pengembangan Instrumen Peneliti
Intrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri yang didukung paket nilai hasil belajar
matematika siswa, paket kuesioner yang berkenaan dengan karakter siswa. Paket nilai hasil
belajar matematika siswa terdiri dari nilai hasil belajar matematika siswa selama satu semester.
Paket kuesioner yang berkenaan dengan karakter siswa yang terdiri dari karekter teliti, kreatif,
pantang menyerah dan rasa ingin tahu.

2.5. Prosedur Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
penyebaran kuesioner, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan
data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke
dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono,2010:89)
Sebelum data dianalisis, data perlu diperiksa keabsahannya, salah satu teknik yang digunakan
adalah triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding
terhadap data itu.
Data kuantitatif , yang diperoleh dari dokumentasi nilai hasil belajar matematika siswa,
dianalisis berdasarkan kemampuan matematika siswa. Sedangkan data kualitatif, berupa
pemberian kuesioner karakter siswa, dianalisis dengan analisis deskriptif, karena dalam
penelitian ini akan didapat data karakter siswa menurut kelompok kemampuan matematika
siswa.

2.6. Pengujian Kredibilitas Data
Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara :
a.

Meningkatkan ketekunan
Pengujian kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan cara peneliti
membaca seluruh cacatan hasil penelitian secara cermat, sehingga diketahui kesalahan
dan kekurangannya. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan
deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca
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berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang
terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan
semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan
itu benar/dipercaya atau tidak.
b.

Triangulasi
Triangulasi yang digunakan dalam pengumpulan data adalah triangulasi waktu. Hal ini
dikarenakan waktu pengumpulan data tersebut disesuaikan dengan jadwal pertemuan
dalam kegiatan pembelajaran.

c.

Diskusi teman sejawat
Diskusi teman sejawat dilakukan bersama dengan teman-teman guru matematika SMAN
1 Cilegon. Melalui diskusi ini banyak pertanyaan dan saran yang berkenaan dengan
data yang belum bisa terjawab, maka peneliti kembali ke lapangan untuk mencarikan
jawabannya. Dengan demikian data menjadi semakin lengkap

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil Penelitian
Hasil kuesioner karakter menurut kelompok kemampuan matematika siswa yaitu kelompok
berkemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah. Tiap pernyataan pada kuesioner terdiri
atas lima pilihan jawaban, yaitu : Sangat Tidak setuju (STS), Tidak setuju (TS), Netral (N),
Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). Adapun kategori nilai dimulai dari 1 sampai 5.
Kemampuan Matematika Tinggi (KMT) terpilih siswa yang mempunyai nilai rata-rata
matematika 88 dan nomor responden 26. Kemampuan Matematika Sedang (KMS) terpilih
siswa yang mempunyai nilai rata-rata matematika 80 dan nomor responden 14. Sedangkan
Kemampuan Matematika Rendah (KMR) terpilih siswa mempunyai nilai rata-rata matematika
68 dan nomor responden 17.
Tabel 1. Hasil Kuesioner Karakter Siswa
No
1

2

Pernyataan tentang
Karakter
Kreatif :
Saya sering kali mengajukan
idea atau pendapat tentang
suatu pokok bahasan
matematika
Saya jarang menerapkan
hukum / teori / prinsip yang
sedang saya pelajari ke dalam
aspek kehidupan nyatadi
masyarakat.

KMT

KMS

KMR

4

3

2

1

2

4

Rasa Ingin tahu
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3

Saya selalu bertanya atau
mencari sumber belajar selain
buku teks wajib tentang
materi yang berkait dengan
pelajaran matematika..

5

3

3

4

Saya selalu meningkatkan
pengetahuan dengan
membaca buku-buku
matematika.
Saya jarang membaca atau
mendiskusikan beberapa
peristiwa alam, sosial,
budaya, ekonomi, politik, dan
teknologi yang baru didengar
Teliti
Saya selalu bekerja secara
teratur, rinci, dan tertib
menggunakan fakta pada
jarak dalam ruang (antar titik,
titik ke garis, dan titik ke
bidang) untuk menggambar
bangun ruang.

4

4

2

1

2

3

3

3

3

7

Saya selalu cermat melakukan
manipulasi aljabar dalam
perhitungan yang melibatkan
prosedur untuk menentukan
jarak dalam ruang.

4

2

4

8

Saya selalu rapi dan sistematis
dalam menyajikan jawaban
soal yang berkaitan dengan
permasalahan menentukan
jarak dalam ruang.
Saya selalu mengecek ulang
segala pekerjaan yang telah
dilaksanakan berkaitan
dengan menentukan jarak
dalam ruang

4

4

3

4

4

2

4

3

3

5

6

9

Pantang Menyerah
10

Saya selalu gigih berusaha
pertahankan pendapat
yang berkaitan manipulasi
aljabar dalam perhitungan
yang melibatkan prosedur
menentukan jarak dalam
ruang.
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Tabel 2. Analisis Karakter Siswa
Kelompok Kemampuan
Matematika

Analisis Kuesioner

Kesimpulan

Kemampuan Matematika
Tinggi (KMT)

Siswa KMT level kreatif
dalam taraf tinggi angka
empat artinya menjadi
kebiasaan. Tingkat penerapan
ke aspek kehidupan sangat
tinggi. Respon rasa ingin
tahu sangat tinggi mendekati
angka lima artinya sudah
menjadi kebiasaan dan
budaya. Nilai teliti
mendekati angka empat
artinya mulai menjadi
kebiasaan. Sedangkan
semangat pantang
menyerahnya angka 4empat
artinya menjadi kebiasaan.

Karakter siswa KMT
ini untuk nilai kreatif
adalah dalam level Mulai
Berkembang (MB), nilai
rasa ingin tahu dalam level
Sudah Membudaya(MK),
nilai teliti dalam level
Mulai Berkembang(MB),
dan nilai semangat pantang
menyerah dalam level Mulai
Berkembang(MB)

Kemampuan Matematika
Sedang (KMS)

Siswa KMS level kreatif
dalam taraf tinggi mendekati
angka empat artinya
mulai menjadi kebiasaan.
Tingkat penerapan ke aspek
kehidupan relatif tinggi.
Respon rasa ingin tahu dan
teliti mendekati angka
empat artinya mulai menjadi
kebiasaan. Sedangkan
semangat pantang
menyerahnya angka tiga
artinya mulai tampak.

Kesimpulan karakter siswa
KMS ini untuk nilai kreatif
adalah dalam level Mulai
Berkembang (MB), nilai
rasa ingin tahu dalam level
Mulai Berkembang (MB)
, nilai teliti dalam level
Mulai Berkembang(MB),
dan nilai pantang menyerah
dalam level Mulai
Berkembang(MT)

Kemampuan Matematika
Rendah (KMR)

Siswa KMR level kreatif
dalam taraf kurang angka 2
serta tingkat penerapannya
ke aspek kehidupan relatif
rendah. Respon rasa ingin
tahu mendekati angka 3
artinya mulai tampak. Nilai
teliti dan semangat pantang
menyerah angka tiga artinya
mulai tampak.

Kesimpulan karakter
siswa KMR ini untuk nilai
kreatif dalam level Belum
Tampak (BT), nilai rasa
ingin tahu dalam level Mulai
Tampak (MT) , nilai teliti
dalam level Mulai Tampak
(MT), dan nilai pantang
menyerah dalam level Mulai
Berkembang (MT)

3.2. Pembahasan
a. Profil Karakter Siswa
Profil karakter siswa adalah suatu deskripsi verbal dan visual dengan grafik atau diagram
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yang menggambarkan karakter siswa yaitu watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian
seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang
diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan
bertindak. Pada pembelajaran matematika tingkat SMA karakter yang dituntut adalah
teliti, .kreatif, pantang menyerah dan rasa ingin tahu. Penilaian yang dilakukan adalah
mengunakan katagori belum tampak (BT), mulai tampak(MT), mulai berkembang(MB)
dan membudaya (MK).
b. Kemampuan Matematika
Katagori kemampuan siswa sangat erat kaitannya dengan perolehan hasil belajar. Bila
dihadapkan dengan sejumlah siswa maka diantara mereka terdapat siswa yang pandai,
sedang dan lemah Dengan mengunakan nilai rata-rata hasil belajar siswa , guru dapat
mengetahui tingkat kemampuan matematika siswa. Informasi yang diperoleh dapat
dijadikan acuan untuk memperbaiki strategi belajar mengajar yang dilakukan seorang
guru.
Penilaian terhadap hasil belajar siswa dapat berfungsi meningkatkan kegiatan belajar
sehingga diharapkan memperbaiki hasil belajar. Disamping itu, penilaian juga mengacu ke
proses belajarnya. Yang dinilai dalam proses belajar adalah bagaimana langkah-langkah
berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Apabila langkah berpikirnya
dalam menyelesaikan masalah benar, menunjukkan proses belajarnya benar. Dengan
demikian, jika hasil penilaian menunjukkan proses belajar baik maka hasil belajarnya
pun baik, walaupun, misalnya pada langkah terakhir dalam menyelesaikan masalah hasil
akhirnya salah.
c.

Hubungan antara karakter siswa dengan kemampuan matematika
Apabila guru berhasil menciptakan suasana dan proses pembelajaran melalui pendidikan
karakter yang mengembirakan dan memotivasi siswa, semangat belajar siswa akan naik.
Kondisi ini tentunya akan meningkatkan kemampuan siswa sehingga siswa berpeluang
untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi daripada sebelumnya

4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisis kualitatif berdasarkan kemampuan matematika melalui pendidikan
karakter maka profil karakter siswa kelas XII MIPA 1 SMAN 1 Cilegon dapat disimpulkan
bahwa profil karakter berada dalam rentang level belum tampak, mulai tampak, mulai
berkembang dan sudah membudaya.
Adapun profil karakter berdasarkan tingkat kemampuan matematikanya adalah sbb:
1) Profil karakter siswa kelas XII MIPA 1 SMAN 1 Cilegon berdasarkan Kemampuan
Matematika Tinggi melalui pendidikan karakter (KMT).
Karakter siswa KMT ini untuk nilai Kreatif adalah dalam level Mulai Berkembang (MB),
nilai Rasa Ingin Tahu dalam level Sudah Membudaya(MK) , nilai Teliti dalam level Mulai
Berkembang(MB), dan nilai Pantang Menyerah dalam level Mulai Berkembang(MB).
2) Profil karakter siswa kelas XII MIPA 1 SMAN 1 Cilegon berdasarkan Kemampuan
Matematika Sedang melalui pendidikan karakter (KMS).
Karakter siswa KMS untuk nilai Kreatif adalah dalam level Mulai Berkembang (MB),
nilai Rasa Ingin Tahu dalam level Mulai Berkembang (MB) , nilai Teliti dalam level Mulai
Berkembang(MB), dan nilai Pantang Menyerah dalam level Mulai Tampak (MT)
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3) Profil karakter siswa kelas XII MIPA SMAN 1 Cilegon berdasarkan Kemampuan
Matematika Rendah melalui pendidikan karakter (KMR).
Karakter siswa KMR untuk nilai Kreatif adalah dalam level Belum Tampak (BT), nilai
Rasa Ingin Tahu dalam level Mulai Tampak(MT) , nilai Teliti dalam level Mulai Tampak
(MT), dan nilai Pantang Menyerah dalam level Mulai Tampak (MT)
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:
1) Menggunakan hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan guru mengenai profil
karakter siswa yang diajarnya.
2) Menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan rencara pelaksaaan pembelajaran
matematika yang berbasis pada pendidikan budaya dan karakter bangsa .
3) Menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan perangkat dan media
pembelajaran mata pelajaran matematika melalui pendidikan karakter .
4) Peneliti lain dapat menyempurnakan dengan penelitian serupa dengan memperhatikan
kelemahan-kelemahan penelitian ini.
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PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM
PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR

Estina Ekawati
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6,5 Sambisari Condongcatur, Sleman; estichoice@
gmail.com

Abstrak. Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam
atau inti pendidikan nasional sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan
pendidikan dasar dan menengah. Penyelarasan pelaksanaan PPK dapat berupa
penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah, dan fungsi Komite Sekolah
dengan kebutuhan Gerakan PPK. Melalui literature review, penyusun menyimpulkan
bahwa peran langsung yang mungkin dilakukan oleh guru kaitannya mewujudkan
nilai dan subnilai karakter kepada siswa adalah melalui dua hal, yaitu menyusun RPP,
melaksanakan pembelajaran, dan penilaian yang mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK
dan menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir
kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang mungkin dilakukan oleh guru sebagai
bentuk nyata dalam pelaksanaan PPK di sekolah dan dapat langsung dirasakan oleh siswa.
Kata Kunci. Pembelajaran Matematika SD, Peran Guru, PPK

1. Pendahuluan
Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menempati kedudukan fundamental dan strategis
pada saat pemerintah mencanangkan revolusi karakter bangsa sebagaimana tertuang dalam
Nawacita (Nawacita 8), menggelorakan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan menerbitkan
RPJMN 2014-2019 berlandaskan Nawacita. Sebab itu, Gerakan PPK dapat dimaknai sebagai
pengejawantahan Gerakan Revolusi Mental sekaligus bagian integral Nawacita. Sebagai
pengejawantahan Gerakan Nasional Revolusi Mental sekaligus bagian integral Nawacita,
Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau inti pendidikan
nasional sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan
menengah. Lebih lanjut, Gerakan PPK perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas,
dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah
dilaksanakan sampai sekarang. Dalam hubungan ini pengintegrasian dapat berupa pemaduan
kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas); pemaduan
kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; pelibatan secara serempak warga
sekolah, keluarga, dan masyarakat; pendalaman dan perluasan dapat berupa penambahan
dan pengintensifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter siswa,
penambahan dan pemajan kegiatan belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu belajar siswa
di sekolah atau luar sekolah; kemudian penyelarasan dapat berupa penyesuaian tugas pokok
guru, Manajemen Berbasis Sekolah, dan fungsi Komite Sekolah dengan kebutuhan Gerakan
PPK.
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Kaitannya dengan hal tersebut, pada makalah ini akan dibahas sejauh mana dan bagaimanakah
peran guru dalam mewujudkan PPK bagi siswa, khususnya melalui pembelajaran matematika
di Sekolah Dasar.

2. Kajian Pustaka
2.1. Nilai dan Subnilai Karakter
Gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang
membudayakan dan memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada lima nilai utama karakter
yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas
Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a.

Religius

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang
diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut,
menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah
agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain.
Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu
dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai
karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan.
Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan
kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan,
antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai
lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

b. Nasionalis
Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan
kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial,
budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan diri dan kelompoknya.
Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya
bangsa,rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan,taat
hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku,dan agama.

c.

Mandiri

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan
mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.
Subnilai mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang,
profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

d. Gotong Royong
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Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan
bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan,
memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.
Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan
bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti
kekerasan, dan sikap kerelawanan.

e.

Integritas

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya
menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan,
dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral
(integritas moral).
Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam
kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran.
Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti
korupsi, keadilan, tanggungjawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama
penyandang disabilitas).

2.2. Prinsip-Prinsip Pengembangan dan Implementasi PPK
Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dikembangkan dan dilaksanakan dengan
menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
Prinsip 1-Nilai-nilai Moral Universal
Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya
dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan,
kepercayaan, sosial, dan budaya.
Prinsip 2-Holistik
Gerakan PPK dilaksanakansecara holistik, dalam arti pengembangan fisik (olah raga),
intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual (olah hati) dilakukan secara
utuh-menyeluruh dan serentak, baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler,
dan ekstrakurikuler, berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi
dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan.
Prinsip 3-Terintegrasi
Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional terutama pendidikan dasar
dan menengah dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan
mengutuhkan berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan
dalam proses pelaksanaan pendidikan.
Prinsip 4-Partisipatif
Gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya
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sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksana Gerakan PPK. Kepala
sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat
menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan
dalam Gerakan PPK, menyepakati bentuk dan strategi pelaksanaan Gerakan PPK, bahkan
pembiayaan Gerakan PPK.
Prinsip 5-Kearifan Lokal
Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal nusantara yang demikian beragam
dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Gerakan PPK harus bisa mengembangkan dan
memperkuat kearifan lokal nusantara agar dapat berkembang dan berdaulat sehingga dapat
memberi indentitas dan jati diri siswa sebagai bangsa Indonesia.
Prinsip 6-Kecakapan Abad XXI
Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh siswa untuk
hidup pada abad XXI, antara lain kecakapan berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif
(creative thinking), kecakapan berkomunikasi (communication skill), termasuk penguasaan
bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (collaborative learning).
Prinsip 7-Adil dan Inklusif
Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi,
non-sektarian, menghargai kebhinekaan dan perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan
martabat manusia.
Prinsip 8-Selaras dengan PerkembanganSiswa
Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan siswa baik
perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya
tinggi dan maksimal. Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan siswa perlu
memperoleh perhatian intensif.
Prinsip 9-Terukur
Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat
dimati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. Dalam hubungan ini komunitas
sekolah mendeskripsikan nilai-nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan
di sekolah dalam sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif;
mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa yang mungkin
dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah; dan mengerahkan sumber daya yang dapat disediakan
oleh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan.

2.3. Gerakan PPK
Gerakan PPK berfokus pada struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional.
Terdapat tiga struktur yang dapat digunakan sebagai wahana, jalur, dan medium untuk
memperkuat pendidikan karakter bangsa, yaitu:
a.

Struktur Program, antara lain jenjang dan kelas, ekosistem sekolah, penguatan kapasitas
guru,
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b.

Struktur Kurikulum, antara lain kegiatan pembentukan karakter yang terintegrasi dalam
pembelajaran(intrakurikuler), kokurikuler, dan ekstrakurikuler,

c.

Struktur Kegiatan, antara lain berbagai program dan kegiatan yang mampu mensinergikan
empat dimensi pengolahan karakter dari Ki Hadjar Dewantara (olah raga, olah pikir, olah
rasa, dan olah hati).

2.4. Basis Gerakan PPK
Gerakan PPK dapat dilaksanakan dengan berbasis struktur kurikulum yang sudah ada dan
mantap dimiliki oleh sekolah, yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, budaya sekolah, dan
masyarakat/komunitas.
a.

Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas

b.

Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah

c.

Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat

2.5. Peran Guru dalam melaksanakan PPK
Dalam Buku Konsep dan Pedoman PPK disebutkan bahwa salah satu pelaksana PPK adalah,
yaitu guru, dengan perannya antara lain:
a.

memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari
pelaksanaan program PPK;

b.

menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian yang mengintegrasikan nilainilai utama PPK;

c.

menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
kreatif, komunikatif, dan kolaboratif;

d. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari
pelaksanaan program PPK;
e.

mendukung terbentuknya relasi yang baik antarpendidik, siswa, dan seluruh komunitas
sekolah di dalam kelas maupun di luar kelas;

f.

membangun lingkungan belajar yang mengapresiasi dan menghargai keunikan individu;

g. mengoptimalkan fungsi KKG dan MGMP untuk pengembangan pembelajaran berbasis
PPK;
h. mengembangkan kegiatan kokurikuler berbasis PPK;
i.

melaksanakan program ekstrakurikuler berbasis PPK;

j.

mengoptimalkan peran dan fungsi bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan program
PPK; dan

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK.

3. Metodologi
Metode penyusunan makalah ini dengan menggunakan studi pustaka atau literature review.
Studi pustaka atau yang dikenal dengan literature review merupakan uraian tentang teori,
temuan, dan bahan penelitian lain yang digunakan sebagai dasar landasan kegiatan penelitian
dalam menyusun kerangka pemikiran dari rumusan masalah. Penulis mengumpulkan berbagai
sumber terkait dengan PPK kemudian menghubungkannya dengan pembelajaran matematika
di SD.
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4. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan beberapa referensi terkait di atas, yaitu Nilai dan Subnilai Karakter, PrinsipPrinsip Pengembangan dan Implementasi PPK, Gerakan PPK, Basis Gerakan PPK, dan Peran
Pendidik dalam melaksanakan PPK, kegiatan nyata yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam
mewujudkan nilai dan subnilai karakter kepada siswa adalah:
a.

Menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian yang mengintegrasikan nilainilai utama PPK
Langkah-langkah dalam mendesain pembelajaran dalam mengintegrasikan PPK adalah
sebagai berikut:
1) Guru menentukan satu prioritas nilai yang akan dipakai sebagai fokus
pembelajaran, misal nilai yang akan dipilih adalah gotong royong.
2) Guru mendefinisikan arti nilai tersebut, yaitu sesuai dengan pengertian nilai karakter
gotong royong pada bagian kajian pustaka, bahwa nilai karakter gotong royong
mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu
menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi
bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.
Adapun di antara subnilai gotong royong yang ada yang akan dikembangkan adalah
kerja sama, musyawarah mufakat, dan tolong-menolong.
3) Guru menjelaskan apa urgensi penanaman nilai itu dalam diri siswa pada saat ini dan
bagi kehidupan mereka di masa depan.
Sebagai contoh, pada saat pemberian proyek terkait penyajian dan pengolahan
data pada materi matematika, sebagai pendahuluan, guru menyampaikan bahwa
bagaimana pentingnya proyek ini dikerjakan secara kerjasama, musyawarah mufakat,
dan tolong menolong. Data apa yang akan dikumpulkan, bagaimana mengolahnya,
dan bagaimana menyajikannya, dengan bahan tayang ataukah paparan kertas, siswa
diarahkan untuk dapat bekerjasama, bermusyawarah, dan saling tolong menolong
dalam menyelesaikan proyek tersebut.
4) Guru menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan bisa berfokus pada pemahaman,
pengertian, ataupun keterampilan, kemampuan dan unjuk kerja.
Pada tahapan ini guru menentukan fokus dari pembelajaran yang akan dilakukan.
Sebagai contoh pemberian proyek yang diberikan oleh guru, maka keterampilan
siswalah yang akan dikembangkan.
5) Guru menentukan apa perilaku nyata yang diharapkan akan dilakukan oleh siswa
setelah mengikuti pelajaran tersebut.
Pada langkah ini, guru menentukan karakter apa yang diharapkan dari pemberian
proyek kepada siswa. Misalnya, seperti pada penentuan di awal, bahwa karakter
yang akan dikembangkan adalah gotong royong dengan subnilai karakternya adalah
kerja sama, musyawarah mufakat, dan tolong menolong. Subnilai ini kemudian
disampaikan kepada siswa, bahwa diharapkan melalui proyek yang akan mereka
kerjakan, maka siswa dapat mengaplikasikan subnilai karakter tersebut.
6) Guru memberi ruang bagi siswa agar dapat mempraktikkan nilai-nilai itu dalam
kehidupan mereka, baik di dalam lingkungan sekolah, rumah, maupun di dalam
masyarakat.
Tidak hanya pada saat mengerjakan proyek, akan tetapi guru membimbing hendaknya
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subnilai karakkter yang telah ditetapkan dapat diaplikasikan pada keseharian mereka,
baik di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat yaitu saling kerjasama,
musyawarah mufakat, dan juga tolong menolong.
7) Guru menentukan
pendidikan.

model

evaluasi

untuk

menilai

ketercapaian

tujuan

Pada tahapan ini, guru menentukan model evaluasi yang tepat untuk menilai
ketercapaian sesuai dengan pembelajaran yang telah dipilih. Sebagai contoh, pada
proyek yang diberikan kepada siswa oleh guru, maka penilaian yang sesuai adalah
penilaian keterampilan dengan bentuk proyek, dan penilaian karakter berupa angket.
8) Guru mengajak peserta didik untuk melihat sejauh mana mereka secara pribadi
menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam hidup mereka.
Pada tahapan ini, guru bersama dengan siswa melakukan refleksi terhadap nilai
karakter yang telah ditetapkan di awal, apakah melalui proyek yang diberikan guru
subnilai karakter saling kerjasama, musyawarah mufakat, dan juga tolong menolong
dapat dirasakan oleh siswa.
b.

Menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
Sebagaimana yang dicantumkan pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, model pembelajaran yang menjadikan
pembelajaran berpusat kepada siswa yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
kreatif, komunikatif, dan kolaboratif adalah discovery learning, problem based learning,
dan project based learning. Model pembelajaran tersebut yang akan digunakan pada
kegiatan inti yang tentunya disesuaikan materi yang akan disampaikan. Sebagai contoh,
pada proses pembelajaran penyajian dan pengolahan data model pembelajaran yang
sesuai adalah project based learning. Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan
meteri pembelajaran dari guru dapat mendukung tercapainya nilai-nilai karakter yang
dikembangkan oleh guru tersebut.

Kedua hal tersebut, yaitu menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian yang
mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK dan menggunakan metode pembelajaran yang
mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang
mungkin dilakukan oleh guru sebagai bentuk nyata dalam pelaksanaan PPK di sekolah dan
dapat langsung dirasakan oleh siswa.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Dari uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran langsung yang mungkin dilakukan
oleh guru kaitannya mewujudkan nilai dan subnilai karakter kepada siswa adalah melalui:
a.

menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian yang mengintegrasikan nilainilai utama PPK

b.

menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
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5.2 Saran
Agar tujuan pembentukan karakter dapat tercapai sesuai dengan cita-cita maka hendaknya
guru dapat membiasakan melakukan pembelajaran sesuai dengan nilai dan subnilai karakter
yang ada selain juga memberikan keteladanan adalah perbuatan, kelakuan, sifat, yang patut
ditiru atau baik untuk dicontoh oleh siswa yang didukung oleh komponen lain di sekolah
tersebut, yaitu dari kepala sekolah, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan, siswa,
orang tua/wali murid, dan komponen lainnya.

Daftar Pustaka
Tim PPK Kemdikbud, 2017. Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan karakter (PPK). Jakarta:
Kemdikbud
Tim PPK Kemdikbud, 2017. Kajian dan Pedoman PPK, Jakarta: Kemdikbud
Tim, 2016. Lampiran Permendikbud No. 22 Tahun 2016: Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah. Jakarta: Kemdikbud
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KOMIK MATEMATIKA BERKARAKTER PEDULI
LINGKUNGAN (KOMAKALI) UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN AKTIVITAS
PESERTA DIDIK DI SD N SEKARAN 02
Galih Suci Pratama, M.Pd1)
SD Negeri Sekaran 02, Jl. Taman Siswa no.33, Kota Semarang; ciprat27@yahoo.co.id

1)

Abstrak. Berdasarkan observasi awal di SD N Sekaran 02 Kota Semarang ditemukan
beberapa permasalahan pembelajaran matematika yaitu penggunaan media belum
menarik dan mengaitkan karakter peduli lingkungan. Oleh sebab itu diperlukan tindakan
untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu komik matematika berkarakter peduli
lingkungan (Komakali). Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah penggunaan
media “Komakali” dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas peserta didik kelas
VI SD N Sekaran 02. Penelitian ini menggunakan metode penelitian PTK dengan
dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan,
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah kelas VI SD Negeri Sekaran 02
Semarang yang berjumlah 26 peserta didik. Teknik pegumpulan data menggunakan
tes, observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)
ketuntasan hasil belajar peserta didik pada kondisi awal 38,46 %, setelah dilaksanakan
tindakan penelitian pada siklus I menjadi 69,23 % dan pada siklus II menjadi 92,30
%. 2) aktivitas peserta didik dalam pembelajaran matematika menggunakan media
“Komakali” mengalami peningkatan, pada siklus I rata-rata skor 18,48 (baik) dan pada siklus II
menjadi 22,40 (sangat baik). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan penggunaan
media pembelajaran “Komakali” dapat meningkatkan hasil belajar matematika dan
aktivitas peserta didik kelas VI SD Negeri Sekaran 02.
Kata Kunci. komik, pembelajaran matematika, karakter peduli

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi
menerangkan bahwa matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan
teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya
pikir manusia. Mata pelajaran matematika dalam satuan pendidikan SD/MI meliputi
aspekaspek bilangan, geometri, pengukuran, dan pengolahan data yang berfungsi untuk
membekali siswa berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan kemampuan bekerja
sama. Harapannya, pembelajaran matematika dapat dimulai dengan pengenalan masalah riil
atau mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, kemudian siswa secara bertahap
dibimbing untuk menguasai konsep matematika dengan melibatkan peran aktif siswa dalam
proses pembelajaran (Supinah, 2010:2). Oleh sebab itu, pembelajaran matematika
selayaknya dapat meningkatkan daya pikir, menarik dan mengasah kepekaan peserta didik
terhadap lingkungannya.
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan tentang pembelajaran matematika di SD Negeri
Sekaran 02 menunjukan belum optimalnya penggunaan media pembelajaran dalam proses
kegiatan belajar mengajar. Media yang digunakan belum mengaktifkan peserta didik dan
kurang menarik karena hanya menggunakan gambar hitam putih dari buku pegangan siswa.
Padahal, gambar tersebut seharusnya dapat memberikan stimulus untuk menggairahkan
peserta didik dalam belajar. Dampaknya hasil belajar peserta didik pun menjadi rendah.
Hasil ulangan peserta didik yang menunjukan ketuntasan hanya 38 % atau sekitar 10 peserta
didik dari 26. Hal tersebut dapat diartikan 16 peserta didik berada dibawah KKM yaitu 65.
Oleh sebab itu, perlu media yang menarik, mengaktifkan peserta didik, dan meningkatkan hasil
belajar yaitu menggunakan komik. Berdasarkan hasil penelitian oleh Malik, A. dan Daulay, P.
(2013:1) yang berjudul Pengembangan Model Pendidikan Antikorupsi Melalui Media Komik
Bagi Siswa Sekolah Dasar menunjukkan bahwa 86,40% siswa sangat menyukai komik dan
86,40% sangat menyenangi komik sebagai media pembelajaran pendidikan antikroupsi.
Sehingga komik sangat tepat untuk menjadi media pembelajaran untuk anak sekolah dasar.
Komik berasal dari kata Comic berarti “lucu” dalam bahasa Inggris. Makna aslinya
demikian karena memang pada awalnya komik ditujukan untuk membuat gambar-gambar
yang menceritakan tentang hal-hal yang lucu. Scott McCloud dalam Understanding Comic
(2008: 12) mendeskripsiskan komik sebagai penyusunan gambar-gambar dalam sebuah
urutan yang disengaja, dimaksudkan untuk penyampaian pesan dan menimbulkan suatu nilai
estetis pada penampilannya. Sebagai produk visual, komik juga memiliki fungsi sebagai
media dalam menyampaikan informasi. Komik sebagai media komunikasi, mempunyai
kemampuan menyesuaikan diri yang luar biasa sehingga sering digunakan untuk berbagai
macam tujuan (Setiawan, 2002: 21). Oleh sebab itu, penggunaan media komik sangat diminati
oleh anak-anak karena mengandung nilai estetis dan sesuai dengan karakteristik sumber
belajar anak. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan “komik matematika
berkarakter peduli (Komakali) untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas peserta didik di
SD Negeri Sekaran 02.

1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian tindakan kelas yang
akan dilakukan sebagai berikut:
a.

Bagaimanakah peningkatan hasil belajar matematika melalui penggunaan media
“Komakali” di kelas VI SD Negeri Sekaran 02?

b.

Bagaimanakah peningkatan aktivitas siswa melalui penggunaan media “Komakali” di
kelas VI SD Negeri Sekaran 02?

1.3 Tujuan penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian tindakan kelas yang akan
dilakukan adalah:
a.

Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan media
“Komakali” di kelas VI SD Negeri Sekaran 02.

b.

Untuk mendeskripsikan aktivitas siswa melalui penggunaan media “Komakali” di kelas
VI SD Negeri Sekaran 02.
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2. Kajian Pustaka
2.1. Kajian Teori
Dalam pembahasan kajian teori akan dipaparkan mengenai pembelajaran matematika,
media pembelajaran komik berkarakter peduli, hasil belajar, aktivitas peserta didik dan
sintak pembelajaran.
1) Pembelajaran Matematika
Menurut Permendiknas nomor 22 Tahun 2006 mata pelajaran matematika perlu
diberikan kepada semua siswamulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa berfikir logis,
analitis, sistematis, kritis, kreatif dan kemampuan bekerja sama serta dapat membekali siswa
dengan kemampuan memecahkan masalah dari ruang lingkup matematika di SD yang
meliputi aspek-aspek bilangan, geometri, pengukuran, dan pengolahan data. Sehingga
pembelajaran selayaknya dapat mengaktifkan dan meningkatkan daya pikir peserta didik.
Dipertegas, menurut Heruman (2007:4), dalam pembelajaran matematika di tingkat
SD, diharapkan terjadi reinvetion (penemuan kembali). Penemuan kembali adalah
menemukan suatu cara penyelesaian secara informal dalam pembelajaran di kelas. Walaupun
penemuan tersebut sederhana dan bukan hal baru bagi orang yang telah mengetahui
sebelumnya, tetapi bagi siswa SD penemuan tersebut merupakan sesuatu hal yang baru.
Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mata pelajaran matematika di
Sekolah Dasar memiliki peran yang penting karena dapat membekali siswa dengan berbagai
kemampuan seperti kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan
kemampuan bekerja sama serta dapat membekali siswa dengan kemampuan memecahkan
masalah. Oleh karena itu, dalam membelajarkan matematika guru harus mengenalkaan
mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan sesuai karakteristik siswa.
2. Media Pembelajaran “komakali”
Dalam pembahasan kajian teori media pembelajaran “komakali” (komik berkarakter
peduli lingkungan) maka akan dipaparkan mengenai kajian teori media pembelajaran dan
komik berkarakter peduli lingkungan.
a.

Media Pembelajaran
Kata “media” berasal dari bahasa latin yaitu jamak dari kata medium yang secara harfiah
berarti perantara atau pengantar. Menurut Sadiman (2002: 6) media adalah perantara
atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Boove (dalam Ena, 2007)
menyatakan bahwa media adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan
pesan pembelajaran. Menurut Ena (2007) pembelajaran adalah sebuah komunikasi
antara pembelajar, pengajar dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa
bantuan sarana penyampai pesan atau media. Bentuk-bentuk stimulus yang dapat
dipergunakan sebagai media diantaranya adalah hubungan atau interaksi manusia,
realita, gambar bergerak atau tidak, tulisan dan suara yang direkam. Oleh sebab itu,
peneliti dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang berfungsi
menyampaikan pesan antara pembelajar, pengajar dan bahan ajar.
Menurut Asyar (2012:14-18) menyatakan bahwa secara umum media pembelajaran
mempunyai manfaat sebagai berikut:
1) Meningkatkan mutu pembelajaran
2) Tuntutan paradigma baru
3) Kebutuhan pasar
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4) Visi pendidikan global
Oleh sebab itu pemanfaatan media pembelajaran sangat tepat untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran terutama dalam pembelajaran matematika.
b.

Komik Berkarakter Peduli Lingkungan
Komik berasal dari kata Comic berarti “lucu” dalam bahasa Inggris. Menurut Scott
McCloud dalam Understanding Comic (2008: 12) mendeskripsiskan komik sebagai
penyusunan gambar-gambar dalam sebuah urutan yang disengaja, dimaksudkan untuk
penyampaian pesan dan menimbulkan suatu nilai estetis pada penampilannya. Eisner
(dalam Darmawan, 2005: 242) mengemukakan bahwa komik adalah sequential arts, seni
sekuens. Mochtar Lubis (dalam Boneff, 1998:99) berpendapat bahwa komik adalah salah
satu alat komunikasi massa yang memberi pendidikan, baik untuk kanak-kanak maupun
untuk orang dewasa.Atas dasar di atas maka peneliti menyimpulkan komik merupakan
susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisasi suatu ide.
Menurut McCloud (2008:38) syarat sesuatu bisa disebut komik dalam beberapa
poin, diantaranya 1) Imaji yang disusun; 2) terletak dalam panel; 3) membentuk narasi; 4)
terdapat simbol-simbol selain gambar, seperti balon kata, caption, efek bunyi, dan; 5)
susunan panel dan/atau susunan imaji adalah tuturan khas komik.Oleh sebab itu,
komik sangat tepat jika dijadikan media pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas
maka peneliti menyimpulkan komik berkarakter peduli lingkungan adalah rangkaian
gambar yang berupa produk visual untuk menyampaikan pesan kepada pembaca
secara menarik dan sesuai perkembangan anak yang mengaitkan dengan sikap peduli
lingkungan.

2.2 Hasil Belajar
Menurut Anni (2007:5), hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh
pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku
tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Hasil belajar adalah pola-pola
perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.
Menurut Gagne hasil belajar berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi
kognitif, keterampilan motorik, dan sikap (Suprijono, 2011:5). Bloom, dalam Thobroni
(2011:23), berpendapat bahwa hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan
psikomotorik.
1) Domain kognitif yang sudah direvisi oleh Krathwohl (2002: 215), mencakup enam
tingkatan yaitu: 1) remembering (mengingat), 2) understanding (memahami), 3) applying
(menerapkan), 4) analyzing (menganalisis), 5) evaluating (mengevaluasi), 6) creating
(mencipta).
2) Domain afektif mencakup: receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons),
valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi)
3) Domain psikomotor mencakup: initiatory, pre-routine, rountinized, keterampilan
produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan hasil intelektual.
Selain itu menurut Lindgren, dalam Thobroni (2011:24), hasil pembelajaran meliputi
kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek
potensi kemanusiaan saja tetapi meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Pembatasan penelitian ini mengkaji hasil belajar peserta didik dibatasi tes kognitif.
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2.3. Aktivitas Peserta Didik
Aktivitas merupakan 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.
Paul B. Diedrich (dalam Hanafiah dan Suhana (2010:24) membuat suatu daftar yang
berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut:
a.

Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya membaca, memperhatikan gambar,
demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.
c.

memberi

saran,

Listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan, diskusi,
musik, pidato.

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket,
menyalin.
e.

Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram.

f.

Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain melakukan percobaan,
membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan
soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.
h. Emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat,
bergairah, berani, tenang, gugup.
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa merupakan
kegiatan siswa, yang ditandai dengan adanya kegiatan siswa dalam proses pembelajaran
antara lain seperti siswa bertanya, siswa menanggapi, siswa berdiskusi kelompok, menulis,
mendengarkan, menggambar, mendengarkan penjelasan dari guru dan kegiatan-kegiatan
lain. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student center) maka peran serta siswa
dalam pembelajaran lebih besar dibandingkan peran guru dalam pembelajaran. Menghadapi
siswa yang tidak aktif, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang baik untuk
mengatasinya. Kegiatan atau aktivitas siswa akan terlihat melalui pengamatan yang
dilakukan oleh guru. Siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif akan memilki penilaian
berbeda oleh guru. Dalam penelitian ini aktivitas siswa yang diamati dalam proses pembelajaran
diarahkan sesuai dengan pembelajaran matematika menggunakan media “komakali”.
Indikator keaktifan siswa meliputi siswa bersemangat mengikuti pembelajaran, siswa
mendengarkan informasi, siswa aktif berdiskusi dalam kelompok belajar, siswa aktif bekerja
dalam penyelidikan/melaksanakan tugas bersama kelompok, siswa ikut menyajikan hasil
karya, dan siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

2.4. Sintak Pembelajaran menggunakan media “Komakali”
Langkah-langkah pembelajaran menggunakan Media “Komakali” sebagai berikut:
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Tabel 1 Sintak Pembelajaran menggunakan media “komakali”
No.
1.
2.

Tahap Pembelajaran
Stimulasi (Pemberian
Rangsangan)
Mengamati

3.

Menanya

4.

Mencoba

5.

Menalar

6.

Presentasi
(Mengkomunikasikan)

Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dalam tahap ini
berupa pemberian apersepsi
Kegiatan pembelajaran dalam tahap ini
siswa mengamati dan mendiskusikan
media pembelajaran “komakali” yang
telah diberikan guru secara berkelompok.
Kegiatan pembelajaran dalam tahap ini
siswa saling mengajukan pertanyaan
mengenai media pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran dalam tahap ini
siswa mencoba untuk menceritakan isi
dalam “komakali”
Kegiatan pembelajaran dalam tahap ini
siswa bersama guru menyimpulkan
materi pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran dalam tahap ini
setiap siswa mempresentasikan hasil
kesimpulan mengenai materi
pembelajaran.

2.5. Kajian Empiris
Dalam kajian empiris ini akan dipaparkan hasil penelitian-penelitian yang sesuai
dengan penelitian ini:
1. Penelitian oleh Malik, A. dan Daulay, P. (2013:1).Yang berjudul Pengembangan
Model Pendidikan Antikorupsi Melalui Media Komik Bagi Siswa Sekolah Dasar. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 86,40% siswa sangat menyukai komik dan 86,40% sangat
menyenangi komik sebagai media pembelajaran pendidikan antikroupsi. Implementasi
model pendidikan antikorupsi melalui media komik menunjukkan peningkatan pemahaman
siswa mengenai korupsi, di mana hasil test sebelum menggunakan komik, rata-rata 70
(54,55%), dan setelah pembelajaran menggunakan media komik, rata-rata nilai siswa 85
(86,40%). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan terutama dalam
penerapan komik sebagai media pembelajaran.
2. Penelitian dari Fatra yang berjudul Penggunaan KOMAT (Komik Matematika) pada
Pembelajaran Matematika di MI (2008:59) menunjukkan hasil bahwa penggunaan KOMAT
dapat membangkitkan minat belajar matematika siswa kelas V MI Pembangunan dan
efektif dalam membangkitkan minat belajar matematika siswa. Hal ini didukung dengan
data yang menunjukkan bahwa rata-rata minat belajar siswa meningkat dari yang
sebelumnya diajar tanpa menggunakan komik sebesar 67,6 menjadi 74,9. Berdasarkan hasil
uji-t diperoleh hasil bahwa thitung > ttabel (2,207 > 2,04) sehingga diketahui bahwa
penggunaan media komik dapat membangkitkan minat belajar matematika siswa secara
signifikan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan terutama dalam
penerapan komik sebagai media pembelajaran.
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3. Metode Penelitian
Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas.
Menurut Suyanto dalam Subyantoro (2009), PTK adalah suatu bentuk penelitian yang
bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau
meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Selanjutnya,
Arikunto, dkk (2008:16) menerangkan bahwa dalam pelaksanaan PTK terdapat empat tahap
penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian siswa kelas
VI SD Negeri Sekaran 02 Kota Semarang, Jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data
kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa yang diambil dari pemberian tes pada
setiap akhir siklus. Data kualitatif diwujudkan dari hasil observasi aktivitas siswa, dokumen
berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan tindakan, catatan lapangan selama proses
pembelajaran dan hasil foto.

4. Hasil penelitian
Dalam hasil penelitian akan dipaparkan mengenai proses pembelajaran, peningkatan
hasil belajar dan aktivitas peserta didik.

4.1. Proses Pembelajaran Matematika menggunakan Media “Komakali
Guru menjelaskan tentang komik Siswa sedang berdiskusi mengenai komik
Perwakilan siswa bercerita tentang isi komik Siswa ujian keterampilan berbicara
Gambar 1. Proses Pembelajaran Matematika menggunakan “Komakali” Gambar tersebut
menjelaskan proses pembelajaran matemika menggunakan media “Komakali” dari penjelasan
komik, diskusi komik, presentasi hingga peragaan bercerita tentang isi dari komik.

4.2. Hasil Belajar Siswa
Gambar 2. Diagram Garis Rata-rata Hasil Belajar Siswa Diagram garis di atas menunjukkan
adanya peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dari data awal sebesar 60 pada siklus I
meningkat menjadi 73 lalu pada siklus II meningkat menjadi dan pada siklus II meningkat
menjadi 80,6. Persentase ketuntasan klasikal siswa prasiklus, siklus I dan siklus II dapat
dilihat pada diagran berikut ini: Gambar 3. Diagram Batang Persentase Ketuntasan
Klasikal Siswa Diagram batang di atas menunjukkan persentase ketuntasan klasikal
belajar siswa terjadi peningkatan dari data awal sebesar 38%, pada sklus I meningkat
menjadi 69%, lalu pada siklus II menjadi 92% Hal tersebut menunjukkan bahwa
data awal siklus I siklus II penggunaan media “Komakali” dapat meningkatkan hasil belajar
siswa. Berikut hasil belajar siswa data awal, siklus I dan siklus II
Rata-rata 60 73 80.6
0

50 100

data awal

0%
siklus I

50%

100%
siklus II

4.3. Paparan Hasil Aktivitas Siswa
Berikut ini hasil aktivitas siswa dan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran
matematika pada tema pahlawanku siklus I dan siklus II.
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Gambar 4.Diagram Batang Keterampilan Berbicara dan Aktivitas Belajar Siswa
Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah skor aktivitas siswa pada
siklus I sebesar 18,48 dan pada siklus II menjadi 22,40. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan pada keterampilan guru dan aktivitas belajar siswa.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunakan media ”komakali” untuk meningkatkan
hasil belajar dan aktivitas peserta didik di SD Negeri Sekaran 02, peneliti dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut: (1) Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa pada proses
pembelajaran yaitu siklus I rata-rata 18,48 dengan kategori baik, pada siklus II rata- rata
22,40 dengan kategori baik sekali. (2) Adanya peningkatan hasil belajar yang diperoleh pada
matematika menggunakan media ”komakali” yakni siklus I rata-rata 73 dan siklus II rata-rata
80,6. Hal ini ditunjukkan persentase ketuntasan belajar yang diperoleh pada siklus I adalah
63% dan pada siklus II adalah 93%.

5.2.

Saran

Menurut hasil kesimpulan di atas, maka disarankan sebaiknya para guru membiasakan
pembelajaran matematika menggunakan media pembelajaran “komakali”.
Siklus I
Siklus II
0
50
Aktivitas siswa Aktivitas siswa
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PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN
AUTENTIK BERUPA PENILAIAN PROYEK PADA
PEMBELAJARAN BERBASIS TEAMS (Technology,
Engineering, Alquran, Math, Science)

Gun Gun Ginanjar
SMPIT Rahmaniyah, Cilodong, Depok; gginanjar09@gmail.com

Abstrak. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru terdiri dari tiga langkah utama
yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian merupakan bagian penting
dalam pembelajaran untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk
mendapatkan informasi pencapaian kompetensi peserta didik secara berkesinambungan
perlu dilakukan penilaian autentik. Penilaian autentik harus dilakukan secara mendalam
dan terintegrasi dalam pembelajaran dengan memperhatikan masukan (input), proses,
dan keluaran (output). Pembelajaran TEAMS (Technology, Engineering, Alquran, Math,
Science) merupakan pembelajaran terintegrasi antar mata pelajaran dengan menggunakan
model webbing tematik. Pembelajaran TEAMS menggunakan model pembelajaran
proyek, dimana tugas proyek merupakan jembatan penghubung antar mata pelajaran.
Penilaian proyek yang dilakukan dalam pembelajaran TEAMS seringkali hanya berfokus
pada hasil akhir proyeknya saja (produk), tanpa melihat input dan proses pengerjaan
proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Perbaikan dilakukan dalam penilaian proyek
dalam pembelajaran TEAMS melalui pengembangan instrumen penilaian proyek.
Pengembangan instrumen penilaian proyek dilakukan dalam tiga tahap yaitu perencanaan,
pengembangan, dan evaluasi. Hasil validasi instrumen penilaian proyek dalam aspek
kesesuaian yaitu 50,5% dengan kirteria sedang, aspek kemudahan 63,13 dengan kriteria
tinggi, dan aspek kemanfaatan 84,17 dengan kriteria sangat tinggi.
Kata Kunci. Penilaian autentik, Penilaian Proyek, Pembelajaran TEAMS

1. Pendahuluan
Pembelajaran yang dilakukan oleh guru terdiri dari tiga langkah utama yaitu persiapan,
pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian merupakan bagian penting dalam pembelajaran untuk
mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik. Penilaian sebagaimana termaktub dalam
Permendikbud No. 23 tahun 2016 merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi
untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian bertujuan untuk memantau
dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara
berkesinambungan. Untuk mendapatkan informasi pencapaian hasil belajar peserta didik
secara berkesinambungan perlu dilakukan penilaian autentik.
Kurikukulum 2013 yang saat ini berlaku di Indonesia menuntut pendidik untuk melakukan
penilaian autentik (authentic assesment). Penilaian hasil belajar peserta didik meliputi tiga
aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik harus dilakukan secara
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mendalam dan terintegrasi dalam pembelajaran dengan memperhatikan masukan (input),
proses, dan keluaran (output).
Prinsip dasar penilaian autentik yang harus diperhatikan oleh pendidik menurut Pasaribu,
Abidin & Saparini (2016 : 2) diantaranya adalah: a) Penilaian autentik bukan menghakimi
siswa, tetapi untuk mengetahui perkembangan pengalaman belajar siswa, b) Penilaian
dilakukan secara komprehensif dan seimbang antara penilaian proses dan hasil, c) Guru
menjadi penilai yang konstruktif (constructive evaluators) yang dapat merefleksikan
bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa menghubungkan apa yang mereka ketahui dengan
berbagai konteks, dan bagaimana perkembangan belajar siswa dalam berbagai konteks belajar,
d) Penilaian autentik memberikan kesempatan siswa untuk dapat mengembangkan penilaian
diri (self assessment) dan penilaian sesama (peer assessment). e) Penilaian autentik mengukur
keterampilan dan performansi dengan kriteria yang jelas (performance-based), f) Penilaian
autentik dilakukan dengan berbagai alat secara berkesinambungan sebagai bagian integral dari
proses pembelajaran.
Penilaian autentik dapat digunakan untuk diagnosa perkembangan dan kesulitan belajar
peserta didik. Penilaian proyek merupakan salah satu bentuk penilaian autentik dalam aspek
keterampilan. Penilaian proyek adalah cara penilaian yang dilakukan dengan melakukan
pengamantan dan peniaian terhadap tugas proyek tertentu yang dikerjakan siswa pada periode
waktu tertentu. Penilaian proyek dilakukan selama tugas proyek dikerjakan oleh peserta didik,
mulai dari perencanaan proyek, penentuan jadwal proyek, pembuatan proyek, dan menguji
hasil proyek.
Pembelajaran TEAMS (Technology, Engineering, Alquran, Math, Science) merupakan
pembelajaran terintegrasi antar mata pelajaran dengan menggunakan model webbing tematik.
Pembelajaran TEAMS menggunakan model pembelajaran proyek, dimana tugas proyek
merupakan jembatan penghubung antar mata pelajaran.
Penilaian proyek yang dilakukan dalam pembelajaran TEAMS seringkali hanya berfokus
pada hasil akhir proyeknya saja (produk), tanpa melihat input dan proses pengerjaan proyek
yang dilakukan oleh peserta didik. Penilaian proyek yang dilakukan tidak terintegrasi secara
menyeluruh dalam proses pembelajaran. Guru kesulitan dalam melakukan penilaian proyek
karena tidak ada intrumen penilaian dan rubrik penilaian.
Berdasarkan paparan tersebut, perlu dilakukan perbaikan kualitas penilaian proyek dalam
pembelajaran TEAMS melalui pengembangan instrumen penilaian proyek. Pengembangan
instrumen penilaian proyek dilakukan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pengembangan,
dan evaluasi. Intrumen penilaian proyek dikembangkan dengan melihat input, proses, dan
ouput pembelajaran proyek yang dilakukan oleh peserta didik

2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengembangan, dengan
langkah-langkah pengembangan yaitu perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Desain
produk instrumen penilaian proyek dibuat dalam bentuk buku penilaian proyek yang memuat
panduan penilaian proyek meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek berdasarkan
alur pembelajaran proyek yang menerapkan prinsip PGBU (Pikir, Gambar, Buat, Uji). Alur
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pengembagan instrumen penilaian proyek dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Alur pengembangan instrumen penilaian proyek
Produk penilaian proyek yang telah dihasilkan kemudian diuji validasi oleh guru mata pelajaran
dalam aspek kesesuaian, kemudahan, dan kemanfaatan. Analisis hasil validasi diitung dengan
menggunakan persamaan berikut.

........................................................... (1)
Uji kesesuaian, kemudahan, dan kemanfaatan instrumen penilaian proyek dihitung dengan
persamaan berikut.

.............................................................(2)
Hasil perhitungan validasi instrumen kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria berikut.
Tabel 2.1 Tafsiran Skor Penilaian
Skor (%)
80,1 - 100
60,1 - 80
40,1 - 60
20,1 - 40
0 - 20

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Arikunto (1997 : 195)

3. Hasil Penelitian
Hasil penelitian pengembangan ini adalah produk intrumen penilaian proyek pada pembelajaran
TEAMS. Pembelajaran TEAMS merupakan pembelajaran terintegrasi antar beberapa mata
pelajaran dengan mengunakan pola integrasi webbed. Pola integrasi dalam pembelajaran
TEAMS seperti dikutip dalam Ginanjar, Gun Gun (2017) ditunjukan pada gambar berikut.
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Gambar 2. Pola integrasi pembelajaran TEAMS
Intergrasi antar mata pelajaran dilakukan dengan sebuah proyek. Proyek merupakan jembatan
penghubung materi antar mata pelajaran. Prinsip pembelajar TEAMS menggunakan prinsip
PGBU (Pikir, Gambar, Buat, dan Uji).
Proses penilaian dalam pembelajaran TEAMS dilakukan dalam proses pengerjaan proyek
dengan melihat prinsip PGBU. Pengembangan instrumen penilaian proyek disusun berdasarkan
alur pengerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa dengan prinsip PGBU. Instrumen penilaian
dibuat dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya kognitif, afektif, dan psikomotor.
Instrumen penilaian dibuat dalam pembelajaran TEAMS dengan tema proyek Hydraulic
crane yang mengintegrasikan antara konsep matematika perbandingan dan konsep tekanan
hisrostatis.
Produk instrumen penilaian proyek yang telah dibuat kemudian diuji validasi melalui angket
terhadap beberapa guru. Validasi dibuat untuk melihat a spek kesesuaian, kemudahan, dan
kemanfaatan instrumen dalam proses penggunaannya.
Hasil validasi instrumen penilaian proyek menunjukkan hasil pada aspek kesesuaian 50,5%
dengan kriteria sedang, aspek kemudahan 63,13% dengan kriteria tinggi, dan aspek 84,17%
dengan kriteria sangat tinggi. Hasil validasi intsrumen dapat dilihat dalam diagram berikut.

Gambar 3. Diagram hasil validasi instrumen
Berdasarkan data hasil uji validasi dapat terlihat bahwa intsrumen penilaian proyek yang telah
dibuat bernilai usefull atau dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian proyek pembelajaran
berbasis TEAMS. Instrumen penilaian proyek dapat dijadikan standar pengukur untuk aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada aspek kognitif instrumen penilaian proyek dapat
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digunakan sebagai standar pengukuran pada materi perbandingan. Proses pengerjaan proyek
menuntut siswa untuk dapat menentukan relevansi konsep dengan proyek yang akan dibuat.
Isntrumen penilaian proyek yang dibuat dapat mengukur pemahaman siswa dalam konsep
matematika perbandingan dan tekanan hidrostatis.
Instrumen penilaian proyek pada aspek kemudahan yaitu 63,13% dengan kriteria tinggi.
Instrumen penilaian proyek terdapat rubrik penilaian yang sejalan dengan alur pengerjaan
proyek. Selain itu pada aspek kesesuaian yaitu 50,5% dengan kriteria sedang. Instrumen
penilaian proyek mencakup kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran.
Beberapa saran dan masukan dalam proses validasi dikakukan untuk proses perbaikan
instrumen penilaian agar sesuai dengan tujuan dan kelayakan untuk digunakan dalam proses
penilaian proyek pembelajaran TEAMS.

4. Kesimpulan dan Saran
Hasil uji instrumen penilaian menunjukkan data skor pada aspek kesesuaian yaitu 50,5% dengan
kriteria sedang, aspek kemudahan 63,13% dengan kriteria tinggi, dan aspek kemanfaatan
84,17% dengan kriteria sangat tinggi. Instrumen penilaian proyek pada pembelajaran TEAMS
dipandang layak untuk digunakan sebagai acuan peniaian proyek. Namun agar dalam
pelaksanaan penilaian, instrumen penilaian proyek perlu dibuat desain penilaian yang dapat
memudahkan pendidik pada saat proses penilaian di kelas.
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KONTRIBUSI NILAI RAPORT DAN NILAI UJIAN
SEKOLAH TERHADAP NILAI UJIAN NASIONAL
MATEMATIKA SMPN 1 TANAHMERAH: PATH
ANALYSIS MENGGUNAKAN LISREL 9.2
Hadi Sutrisno
SMPN 1 Tanahmerah, Jl. Raya Tanahmerah No 105, Bangkalan; math.united@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kontribusi rata-rata nilai raport
terhadap nilai ujian nasional matematika; dan (2) nilai ujian sekolah terhadap nilai ujian
nasional matematika. Jenis penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Penelitian
ini dilaksanakan secara sensus terhadap peserta didik kelas 9 SMPN 1 Tanahmerah
tahun pelajaran 2016-2017 sebanyak 194 peserta didik. Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini adalah dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan path analysis
dengan bantuan Lisrel 9.2. Hasil analisis kontribusi rata-rata nilai raport terhadap nilai
ujian nasional menunjukkan bahwa nilai t sebesar 0,17 dan koefisien korelasi sebesar 0,04.
Hasil analisis kontribusi nilai ujian sekolah terhadap nilai ujian nasional menunjukkan
bahwa nilai t sebesar 1,76 dan koefisien korelasi sebesar 0,25. Hasil analisis menunjukkan
bahwa: (1) rata-rata nilai raport tidak berkontribusi signifikan (nilai t < 1,96) terhadap
nilai ujian nasional matematika SMPN 1 Tanahmerah; dan (2) nilai ujian sekolah tidak
berkontribusi signifikan (nilai t < 1,96) terhadap nilai ujian nasional matematika SMPN
1 Tanahmerah.
Kata Kunci. Nilai Raport, Nilai Ujian Sekolah, Nilai Ujian Nasional, Path Analysis.

Pendahuluan
Standar penilaian mata pelajaran matematika merupakan bagian penting dari kualitas mata
pelajaran matematika. Standar penilaian yang berkualitas baik akan memberikan kontribusi
kepada kualitas pendidikan yang baik.”Assessment should support the learning of important
mathematics and furnish useful information to both teachers and students” (NCTM, 2000, p.
22). Penilaian pada mata pelajaran matematika akan memberikan kontribusi penting terhadap
pembelajaran matematika serta memberikan informasi penting kepada guru dan peserta didik
sebagai evaluasi pembelajaran mata pelajaran matematika. “Assessment is a critical practice
engaged in for the purpose of matching instruction to the level of students’ skills, monitoring
student progress, modifying instruction, and working hard to enhance student competence”
(Salvia, E.Ysseldyke, & Bolt, 2010, p. 17). Penilaian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk
mengakomodasi kompetensi peserta didik, memonitoring perkembangan belajar peserta didik,
menentukan pendekatan pembelajaran yang cocok serta mengukur peningkatan kompetensi
peserta didik. Menurut (Miller, Linn, & Gronlund (2009, p. 28), “Assessment is any of a variety
of procedures used to obtain information about student performance”. Penilaian merupakan
prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kompetensi peserta didik.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan
kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar peserta didik yang
meliputi kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang bertujuan untuk
mengevaluasi kualitas pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Dalam standar penilaian SMP ada beberapa jenis penilaian. Penilaian pada pendidikan dasar
dan menengah terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian hasil belajar
oleh satuan pendidikan, dan (3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah (Kemendikbud,
2016, p. 4). Penilaian oleh pendidik meliputi Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester dan
Ulangan Akhir Semester. Penilaian oleh satuan pendidikan atau sekolah adalah Ujian Sekolah.
Penilaian oleh pemerintah adalah Ujian Nasional.
Penilaian hasil belajar matematika oleh pendidik dilaporkan setiap akhir semester dalam
bentuk nilai raport mata pelajaran matematika. Penilain hasil belajar matematika oleh satuan
pendidikan disebut juga ujian sekolah mata pelajaran matematika. Nilai yang dihasilkan oleh
ujian sekolah mata pelajaran matematika disebut nilai matematika ujian sekolah. Penilaian
hasil belajar matematika oleh pemerintah disebut ujian nasional mata pelajaran matematika.
Nilai yang dihasilkan oleh ujian nasional mata pelajaran matematika disebut nilai matematika
ujian nasional.
Penilaian dalam pembelajaran matematika yang dilaksanakan baik oleh pendidik, sekolah
maupun pemerintah harus memiliki kualitas yang baik. Penilaian yang berkualitas baik harus
memiliki alat ukur yang berkualitas baik. Alat ukur yang berkualitas baik harus memiliki
validitas dan reliabilitas yang tinggi. (Kubiszyn & Borich, 2003, p. 299), “To be a good test, a
test ought to have adequate evidence for its validity, reliability, and accuracy for the purpose
it is being used for”. Alat ukur penilaian (dominan menggunakan tes) yang berkualitas
baik harus mampu menunjukkan kevalidan, kereliabelan dan keakuratan terhadap tujuan
tes. Validitas merupakan kemampuan alat ukur untuk mengukur kompetensi yang hendak
diukur. Reliabilitas merupakan kemampuan alat ukur untuk handal melalui konsistensi hasil
pengukuran suatu tes.
Konsistensi hasil belajar matematika peserta didik sangat penting untuk memberikan informasi
akurat tentang kompetensi matematika peserta didik. Konsistensi ini berlaku untuk nilai raport
matematika, nilai ujian sekolah matematika dan nilai ujian nasional matematika peserta didik.
Kekonsistensian dan ketidakkonsistensian hasil penilaian akan menjadi informasi terhadap
masalah yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran matematika.
Konsistensi hasil belajar matematika dapat diketahui dengan melakukan analisis jalur. “Path
analysis is intended not to discover causes but to shed light on the tenability of the causal models
a researcher formulates based on knowledge and theoretical considerations” (Ary, Jacobs,
& Sorensen, 2010, p. 365). Analisis jalur merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk
menguji model sebab akibat yang diformulasikan berdasarkan kajian teoritik. Analisis jalur
(path analysis) merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk menguji hipotesis hubungan
kausal antar variabel penelitian yang berdasarkan analisis logis dan teoritis (Aritonang, 2012,
p. 136). Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis jalur
(path analysis) merupakan teknik analisis yang menguji hubungan sebab akibat yang terjadi
dari beberapa variabel penelitian.
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Untuk melakukan analisis jalur (path analysis) digunakan aplikasi Lisrel 9.2. Langkah pertama
dalam melakukan analisis jalur adalah menggambarkan hipotesis penelitian ke dalam bentuk
diagram jalur (path diagram). Dalam path diagram terdapat variabel endogenus dan variabel
eksogenus. Langkah kedua adalah mengidentifikasi model. Model teridentifikasi dengan
baik jika derajat kebebasannya lebih atau sama dengan nol (df ≥ 0). Langkah ketiga adalah
menguji kecocokan model. Model dikatakan cocok model jika : (1) nilai chi-square lebih
dari 0,05 ; (2) nilai Normed Fit Index lebih dari sama dengan 0,9 (NFI ≥ 0,9) ; dan (3) nilai
Comparatif Fit Index (CFI) mendekati 1. Apabila model tidak cocok model maka dilakukan
modifikasi model sampai diperoleh kecocokan model. Langkah terakhir dari analisis jalur
adalah mendeskripsikan hasil analisis jalur.
Hasil belajar matematika peserta didik SMPN 1 Tanahmerah belum pernah dianalisis
kekonsistensian dan kelinierannya. Variabel exogenous pada penelitian ini adalah nilai raport
dan nilai ujian sekolah matematika peserta didik SMPN 1 Tanahmerah. Variabel endogenous
adalah nilai ujian nasional matematika SMPN 1 Tanahmerah. Path diagram pada penelitian
ini sebagai berikut:

Gambar 1. Path Diagram
Persamaan struktural untuk diagram jalur di atas adalah:
Y = py1 X1 + py2 X2 + pyε
Pada gambar 1, raport (X1) merupakan rata-rata nilai raport peserta didik mata pelajaran
matematika dari semester 1 sampai semester 6. US (X2) merupakan nilai ujian sekolah
matematika. Sedangkan, UN (Y) merupakan nilai ujian nasional matematika peserta didik
SMPN 1 Tanahmerah. Py1 merupakan koefisien kontribusi rata-rata nilai raport mata pelajaran
matematika terhadap nilai ujian nasional matematika. Py2 merupakan koefisien kontribusi
nilai ujian sekolah matematika terhadap nilai ujian nasional matematika.
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui
kontribusi rata-rata nilai raport mata pelajaran matematika terhadap nilai ujian nasional
matematika peserta didik SMPN 1 Tanahmerah; dan (2) mengetahui kontribusi nilai
ujian sekolah matematika terhadap nilai ujian nasional matematika peserta didik SMPN 1
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Tanahmerah.

Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. “Correlational research is nonexperimental
research that is similar to ex post facto research in that they both employ data derived from
preexisting variables” (Ary, Jacobs, & Sorensen, 2010, p. 349). Penelitian korelasional
merupakan jenis penelitian non eksperimen yang menggunakan data dari variabel yang
sudah ada. Dalam penelitian korelasional tidak ada manipulasi variabel layaknya penelitian
eksperimen. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara nilai raport, nilai ujian sekolah dan
nilai ujian nasional matematika peserta didik SMPN 1 Tanahmerah pada Tahun Pelajaran 20162017. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 9 SMPN 1 Tanahmerah
sebanyak 194 orang.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi
merupakan teknik pengumpulan data terhadap data yang telah ada dan diarsipkan. Data nilai
raport, nilai ujian sekolah matematika diperoleh dari Tata Usaha SMPN 1 Tanahmerah dalam
bentuk Daftar Kumpulan Nilai Kumulatif (DKNK) peserta ujian nasional. Data nilai ujian
nasional matematika juga diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dalam
bentuk Hasil Ujian Nasional SMPN 1 Tanahmerah Tahun Pelajaran 2016-2017.
Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Tujuan analisis untuk mengetahui
kontribusi rata-rata nilai raport dan nilai ujian sekolah terhadap nilai ujian nasional matematika
peserta didik SMPN 1 Tanahmerah. Analisis data penelitian menggunakan analisis jalur dengan
bantuan Lisrel 9.2. Langkah-langkah menggunakan Lisrel 9.2 adalah: (1) Masukkan data ke
program Lisrel 9.2; (2) Klik File Import Data Save Data Define Variable Variable
Type Continues Apply to all Ok Ok Save; (3) Klik Statistics Output options
LISREL system data Ok; (4) File New Path Diagram Save Setup Variables Add/
Read Variables Browse Ok; (5) Buat diagram konsep sesuai kajian pustaka Save Setup
Built LISREL Syntax Run LISREL; dan (6) Hasil Outputnya.
Setelah melakukan input data dan membuat path diagram maka ditentukan kecocokan model.
Kriteria kecocokan model path diagram sebagai berikut.
Tabel 1. Kriteria Kecocokan Model
Model Cocok
p-value > (0,05) dan

Model Tidak Cocok
p-value ≤ (0,05) atau

RMSEA < 0,08

RMSEA ≥ 0,08

Setelah model dinyatakan cocok maka ditentukan signifikansi kontribusi rata-rata nilai raport
dan nilai ujian sekolah terhadap nilai ujian nasional matematika SMP Negeri 1 Tanahmerah.
Penentuan signifikansi kontribusi ini ditentukan oleh t-value masing-masing jalur. Kriteria
signifikansi jalur sebagai berikut.
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Tabel 2. Kriteria Signifikansi Jalur
Kontribusi Signifikan

Kontribusi Tidak Signifikan

t-value ≥ 1,96

t-value < 1,96

Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.

Hasil Penelitian

Gambar 2 dan gambar 3 berikut merupakan hasil output path analysis menggunakan Lisrel
9.2.

Gambar 2. Output Standardized Solution Path Analysis Lisrel 9.2

Gambar 3. Output T-Value Path Analysis Lisrel 9.2
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Gambar 2 dan 3 menunjukkan bahwa conseptual diagram yang dibuat memiliki kecocokan
model. Hal ini ditunjukkan oleh p-value (1,00000) > α (0,05) dan RMSEA (0,000) < 0,08.
Karena conseptual diagram yang dibuat memiliki kecocokan model maka model tidak perlu
dimodifikasi dan hasilnya bisa digunakan untuk melakukan analisis data.
Gambar 3 juga menunjukkan bahwa t-value jalur nilai raport matematika (RAP) ke nilai ujian
nasional matematika (UN) bernilai 0,17. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kontribusi
signifikan nilai raport matematika peserta didik terhadap nilai ujian nasional matematika.
Kontribusi nilai raport matematika peserta didik terhadap nilai ujian nasional matematika yang
tidak signifikan ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,04.
Selain kontribusi nilai raport matematika peserta didik terhadap nilai ujian nasional matematika,
gambar 3 menunjukkan bahwa tidak ada kontribusi signifikan nilai ujian sekolah matematika
(US) peserta didik terhadap nilai ujian nasional matematika (UN). Hal ini didasarkan kepada
t-value sebesar 1,76 (< 1,96). Pada gambar 2 menunjukkan bahwa koefisien korelasi ujian
sekolah matematika peserta didik terhadap nilai ujian nasional matematika sebesar 0,25 yang
menunjukkan tidak ada kontribusi yang signifikan antara keduanya.
Temuan pada penelitian ini terlihat jelas pada gambar 3. Terjadi multikolinieritas antara
nilai raport matematika (RAP) dan nilai ujian sekolah matematika (US). Hal ini ditunjukkan
oleh t-value sebesar 2,56. Terjadi multikolinieritas antara keduanya karena t-value > 1,96.
Berdasarkan gambar 2, persamaan struktural diagram jalur antara nilai raport, nilai ujian
sekolah dan nilai ujian nasional SMPN 1 Tanahmerah tahun pelajaran 2016-2017 adalah:
Y = 0,04 X1 + 0,25 X2 + 0,92
Dimana X1 merupakan rata-rata nilai raport matematika, X2 merupakan nilai ujian sekolah
matematika, dan Y merupakan nilai ujian nasional matematika peserta didik SMPN 1
Tanahmerah.

2.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan tiga hal yaitu: (1) tidak ada kontribusi signifikan nilai raport
matematika peserta didik terhadap nilai ujian nasional matematika; (2) tidak ada kontribusi
signifikan nilai ujian sekolah matematika peserta didik terhadap nilai ujian nasional
matematika; dan (3) terjadi multikolinieralitas antara nilai raport matematika dan nilai ujian
sekolah matematika.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak ada kontribusi signifikan nilai raport matematika
peserta didik terhadap nilai ujian nasional matematika. Faktor pertama adalah perbedaan ruang
lingkup materi. Rata-rata nilai raport diperoleh dari nilai harian, nilai ulangan tengah semester
dan nilai ulangan akhir semester. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup materi nilai raport
melingkupi kompetensi dasar maksimal selama satu tahun. Sedangkan materi ujian nasional
melingkupi kompetensi dasar matematika mulai dari kelas 7, 8 dan 9. Perbedaan ruang lingkup
materi ini yang dirasa berpengaruh terhadap beban belajar yang harus dihadapi peserta didik
untuk mendapatkan nilai raport dan nilai ujian nasional.
Faktor kedua yang mendasari tidak adanya kontribusi signifikan antara nilai raport matematika
peserta didik terhadap nilai ujian nasional matematika adalah perbedaan tingkat kesulitan soal
yang digunakan sebagai alat penilaian untuk memperoleh nilai raport dan nilai ujian nasional.
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Berdasarkan pendapat Retnawati (2014, p. 92), salah satu faktor dua tes dapat dihubungkan
atau diperbandingkan apabila memiliki tingkat kesulitan yang sama. Tingkat kesulitan soal
ujian nasional matematika lebih sulit dari pada tingkat kesulitan soal-soal yang digunakan
untuk memperoleh nilai raport. Hal ini didukung oleh data yang menyebutkan bahwa rata-rata
nilai raport (76) lebih tinggi daripada nilai ujian nasional (35).
Faktor ketiga yang menyebabkan tidak adanya kontribusi signifikan antara nilai raport
matematika peserta didik terhadap nilai ujian nasional matematika adalah perbedaan bentuk
soal. Soal ujian nasional memiliki bentuk soal pilihan ganda. Sedangkan soal yang digunakan
SMPN 1 Tanahmerah dalam memperoleh nilai raport terdiri dari soal ulangan harian yang
sebagian besar memiliki bentuk soal uraian dan soal ulangan tengah semester serta soal
ulangan akhir semester yang memiliki bentuk soal gabungan antara pilihan ganda dan uraian.
Hasil penelitian yang kedua memperoleh hasil bahwa tidak ada kontribusi signifikan nilai
ujian sekolah matematika peserta didik SMPN 1 Tanahmerah terhadap nilai ujian nasional
matematikanya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab hasil penelitian ini. Faktor
pertama adalah adanya perbedaan kisi-kisi soal antara soal ujian sekolah matematika yang
digunakan SMPN 1 Tanahmerah dengan kisi-kisi ujian nasional matematika pada tahun
pelajaran 2016-2017. Meskipun kisi-kisi ujian sekolah matematika menggunakan standar
kompetensi lulusan yang sama dengan ujian nasional tetapi ada beberapa indikator soal yang
berbeda antara kisi-kisi soal ujian sekolah matematika dengan kisi-kisi soal ujian nasional
matematika. Perbedaan kisi-kisi soal ujian sekolah dan ujian nasional sebagai berikut.
Tabel 3. Perbedaan Kisi-Kisi Soal Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Matematika SMPN 1
Tanahmerah Tahun Pelajaran 2016-2017
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indikator pada Kisi-Kisi US
Tidak ada

Indikator pada Kisi-Kisi UN
Memahami
pengetahuan
tentang
pertidaksamaan linier satu variabel
Tidak ada
Mengaplikasikan pengetahuan tentang
pertidaksamaan linier satu variabel
Tidak ada
Memahami pengetahuan tentang relasi
atau fungsi
Tidak ada
Mengaplikasikan pengetahuan tentang
relasi atau fungsi
Tidak ada
Menggunakan nalar yang berkaitan
dengan relasi atau fungsi
Menentukan panjang garis singgung Tidak ada
persekutuan dua lingkaran

Tabel 3 menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang berbeda antara kisi-kisi soal ujian
sekolah matematika dengan kisi-kisi soal ujian nasional matematika SMPN 1 Tanahmerah
Tahun Pelajaran 2016-2017. Soal yang memiliki kisi-kisi yang berbeda, tidak dapat
dihubungkan antara keduanya. Hal ini yang menyebabkan tidak ada kontribusi signifikan nilai
ujian sekolah matematika SMPN 1 Tanahmerah terhadap nilai ujian nasional matematika. Hal
ini sejalan dengan pendapat Retnawati (2014, p. 94) yang menyatakan bahwa dua soal dapat
disetarakan atau dihubungkan antar keduanya apabila mengukur konstruk yang sama. Untuk
mengukur konstruk yang sama maka kisi-kisi soal yang disusun harus memiliki indikator yang
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sama. Soal ujian sekolah dan ujian nasional matematika SMPN 1 Tanahmerah tahun pelajaran
2016-2017 memiliki beberapa perbedaan indikator sehingga tidak dapat dikatakan mengukur
konstruk yang sama.
Faktor kedua yang menjadi sebab tidak ada kontribusi signifikan nilai ujian sekolah matematika
peserta didik SMPN 1 Tanahmerah terhadap nilai ujian nasional matematika adalah perbedaan
tingkat kesulitan soal. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai ujian sekolah matematika (76)
yang lebih tinggi dari rata-rata nilai ujian nasional matematika (35) yang diperoleh peserta
didik SMPN 1 Tanahmerah pada tahun pelajaran 2016-2017. Beberapa item soal yang memiliki
perbedaan tingkat kesulitan disajikan berikut ini.
Tabel 4. Item Soal yang Memiliki Perbedaan Tingkat Kesulitan
No

1.

Item Soal

Ket

US

UN

2.

US

UN

3.

US

UN

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada standar kompetensi lulusan yang sama, item-item soal
ujian nasional matematika memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari pada item-item
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soal ujian sekolah matematika SMPN 1 Tanahmerah. Hal ini yang menjadi salah satu faktor
ketidaksignifikanan kontribusi nilai keduanya.
Hasil penelitian yang ketiga menyatakan bahwa ada multikolinearitas antara rata-rata nilai
raport matematika dengan nilai ujian sekolah matematika SMPN 1 Tanahmerah tahun pelajaran
2016-2017. Temuan penelitian ini disebabkan karena pembuatan soal ujian sekolah matematika
merupakan guru-guru matematika yang juga memberikan nilai raport matematika. Item-item
soal yang dibuat untuk ujian sekolah terpengaruh dengan item-item soal yang digunakan untuk
ulangan harian, ulangan tengah semester maupun untuk ulangan akhir semester.

Penutup
Berdasarkan pendahuluan dan metode penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk untuk
mengetahui kontribusi rata-rata nilai raport dan nilai ujian sekolah terhadap nilai ujian nasional
matematika peserta didik SMPN 1 Tanahmerah tahun pelajaran 2016-2017. Analisis data pada
penelitian korelasional ini menggunakan analisis jalur (path analysis) dibantu oleh Lisrel 9.2.
Berdasarkan analisis jalur diperoleh kesimpulan bahwa: (1) tidak ada kontribusi signifikan
rata-rata nilai raport matematika peserta didik terhadap nilai ujian nasional matematika; dan
(2) tidak ada kontribusi signifikan nilai ujian sekolah matematika peserta didik terhadap nilai
ujian nasional matematika.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi ketidaksignifikanan rata-rata nilai raport dan nilai
ujian sekolah matematika terhadap nilai ujian nasional matematika antara lain: (1) perbedaan
ruang lingkup materi; (2) perbedaan indikator pada kisi-kisi soal; (3) perbedaan tingkat
kesulitan soal; dan (4) perbedaan bentuk soal. Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya
multikolinieritas antara nilai raport dan nilai ujian sekolah matematika adalah karena
keterpengaruhan soal ujian sekolah dari soal-soal untuk memperoleh nilai raport.
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STUDI KUALITATIF TENTANG PERSEPSI SISWA
SMA NEGERI 1 BAMBALAMOTU TERHADAP
PERANAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA

Hardi
SMAN 1 Bambalamotu, Jl. Sawi Kel. Bambalamotu, Mamuju Utara; hardi.spd82@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini merupakan studi untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa
terhadap peranan perpustakaan sekolah untuk meningkatkan hasil belajar matematika.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa SMA
Negeri 1 Bambalamotu kelas XI. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan
kuesioner persepsi siswa pada responden yang terpilih. Data dianalisis dengan logical
analysis. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Sebagian besar siswa mempunyai
pandangan bahwa perpustakaan mempunyai peranan penting di sekolah, 2) Pada umumnya
siswa memamfaatkan perpustakaan untuk menyelesaikan tugas –tugas di sekolah, 3) Pada
umumnya siswa mempunyai persepsi bahwa perpustakaan sekolah dapat meningkatkan
hasil belajar matematika. Selain sumber yang didapatkan di luar sekolah, sumber utama
dalam belajar di sekolah adalah perpustakaan, karena perpustakaan sekolah merupakan
sumber dari segala kegiatan belajar dan mengajar. Perpustakaan yang diselenggarakan di
sekolah berguna untuk menunjang program belajar dan mengajar. Banyaknya kebutuhan
yang diperlukan oleh guru dan siswa dalam mencapai suatu keberhasilan proses belajar
mengajar di sekolah, menuntut agar perpustakaan sekolah berperan sebagai pusat sumber
informasi yang berhubungan dengan pendidikan, pusat integrasi segala kegiatan di mana
guru, pustakawan dan siswa dapat bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan
baik secara individu maupun kelompok. Perpustakaan sekolah harus menjadi pusat
kegiatan yang berlangsung di sekolah. Siswa dapat menggunakan perpustakaan untuk
keperluan pendidikan, informasi, rekreasi, inspirasi, dan sebagainya.
Kata Kunci. Perpustakaan sekolah, hasil belajar matematika.

1. Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah membawa perubahan
dan tuntutan di hampir semua aspek kehidupan manusia yang berbagai permasalahan hanya
dapat dipecahkan dengan penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain
manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi, perubahan tersebut juga telah membawa manusia
ke dalam era persaingan global yang semakin ketat.
Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus
mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu,
peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tuntutan yang harus dilakukan secara
terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien. Manusia memegang peranan penting dalam
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pembangunan suatu bangsa, karena kunci keberhasilan pembangunan terletak pada faktor
manusia itu sendiri sebagai pelaksananya. Oleh karena itu, diperlukan manusia-manusia yang
memiliki pengetahuan, keterampilan, kecerdasan yang tinggi, serta memiliki karakter dan rasa
tanggungjawab atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa dan negara.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan yang bermutu merupakan salah satu komponen
yang harus tersedia dan dapat melayani seluruh lapisan masyarakat. Mengingat betapa
pentingnya pendidikan yang bermutu dalam usaha mewujudkan sumber daya manusia yang
handal, pemerintah berusaha dengan berbagai cara menyediakan fasilitas pendidikan baik
formal, informal, maupun nonformal. Selain itu, disetiap lembaga pendidikan khususnya
di sekolah-sekolah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses
pendidikan di sekolah tersebut.
Perpustakaan sekolah merupakan bagian penting dari proses pendidikan di sekolah. Perpustakaan
sekolah bertujuan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Tujuan perpustakaan
sekolah adalah untuk menjadi kekuatan dalam pengembangan pendidikan. Untuk mencapai
tujuan tersebut maka perpustakaan sekolah harus menjadi pusat sumber informasi, memberikan
jasa perpustakaan dengan membuka akses bagi pemakainya, sekaligus dapat menjadi sarana yang
efektif bagi siswa untuk memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuannya.
Pembelajaran matematika di sekolah selain dapat dilakukan di dalam kelas dapat juga
menggunakan perpustakaan sekolah untuk mendorong siswa secara mandiri menggunakan
perpustakaan sebagai sumber belajar. Suatu proses pembelajaran akan berhasil jika terjadi
komunikasi dua arah yang seimbang antara guru dan siswa di sekolah. Komunikasi dalam
proses pembelajaran mengarah kepada proses cara belajar siswa aktif, yang berarti para siswa
harus aktif dalam menemukan dan mengungkap pengetahuan sebanyak mungkin yang akan
dijadikan materi dalam proses belajar. Oleh karena itu, perpustakaan sekolah harus memberikan
pelayanan yang baik dan maksimal terutama kepada siswa agar mereka dapat menggunakan
perpustakaan untuk meningkatkan hasil belajarnya.

2. Peran Perpustakaan Terhadap Peningkatan Hasil Belajar
Matematika
2.1. Perpustakaan Sekolah
Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah, oleh
sekolah, dan untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Perpustakaan sekolah di
samping sebagai pusat informasi edukatif juga seyogianya mampu menjadi pusat integrasi
segala kegiatan pendidikan di mana siswa, guru, dan pustakawan melakukan kerja sama
dalam memperluas dan meningkatkan kualitas pendidikan baik secara individu maupun
kelompok. Perpustakaan sekolah dalam pelayanannya harus mampu mengakomodasi berbagai
kebutuhan para siswa, para pendidik, dan dapat menunjang kurikulum, baik yang berhubungan
dengan kegiatan intrakurikuler maupun yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler.
Pelaksanaan perpustakaan sekolah sebagai fasilitas pelayanan pendidikan sangat berkaitan
dengan berbagai aspek di lingkungan sekolah yaitu: 1) fasilitas administrasi yang lengkap
untuk perpustakaan dapat menunjang pelaksanaan program pendidikan di sekolah, 2) sumber
daya manusia yang diarahkan kepada pengembangan perpustakaan merupakan salah satu cara
untuk mencapai pendidikan yang produktif, 3) integrasi perpustakaan dan kurikulum sekolah
sangat tergantung kepada sumber belajar itu sendiri.
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Perpustakaan sebagai fasilitas pendidikan mempunyai peran dan fungsi yang dapat mendukung
pencapaian prestasi belajar yang tinggi. Secara umum fungsi perpustakaan sekolah meliputi:
1) fungsi pendidikan, yaitu perpustakaan dapat menyediakan materi yang dapat menunjang
kelancaran proses pembelajaran, 2) fungsi informatif, yaitu secara operasional perpustakaan
merupakan suatu media dimana pemakainya mampu berfikir berdasarkan informasi yang
mutakhir, 3) fungsi penelitian, yaitu perpustakaan sekolah sebagai pusat kegiatan belajar
dapat digunakan oleh siswa dalam melakukan penelusuran dan penelitian untuk kepentingan
belajarnya, 4) fungsi rekreatif, yaitu perpustakaan sekolah juga menyediakan koleksi yang
bersifat rekreatif membangun sehingga para siswa dapat mengisi waktu senggangnya dengan
membaca buku yang bersifat hiburan. Keempat fungsi tersebut dapat berpengaruh terhadap
keberhasilan belajar siswa.
Undang Sudarsana & Bastiano (2011:6.25) mengemukakan bahwa dalam sistem pendidikan
modern, fungsi perpustakaan di sekolah adalah untuk: 1) membantu meningkatkan mutu
pendidikan dan pengajaran, 2) menyediakan bahan-bahan bacaan dan audio visual guna
membantu kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, 3) membina anak didik ke arah gemar
membaca, belajar, cara bagaimana belajar yang efisien agar tercapai tingkat pendidikan
seumur hidup, 4) memberikan penjelasan guna kepentingan perkembangan kecerdasan,
kecakapan, keterampilan, dan daya kreasi bagi anak didik. Sedangkan Enco Mulyasa (2009
: 179) berpendapat bahwa perpustakaan merupakan sumber belajar yang paling baik untuk
mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas pembelajaran.

2.2. Hasil Belajar Matematika
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran dasar di setiap jenjang pendidikan yang
memegang peranan penting dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal
ini dikarenakan matematika merupakan alat untuk mengembangkan kemampuan berfikir
logis, analisis, dan sistematis. Karso (2013:1.40) berpendapat bahwa matematika merupakan
suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang
abstrak dan hubungan diantara hal-hal itu. Untuk dapat memahami struktur serta hubunganhubungannya diperlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam matematika.
Hal ini berarti bahwa belajar matematika adalah belajar konsep dan struktur yang terdapat
dalam bahan-bahan yang sedang dipelajari, serta mencari hubungan di antara konsep dan
struktur tersebut.
Belajar matematika adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri
siswa. Dengan belajar matematika pengetahuan, kebiasaan, kegemaran dan sikap seseorang
akan terbentuk dan berkembang menjadi suatu hasil. Belajar matematika juga merupakan
suatu proses kegiatan yang diharapkan mampu memberikan perubahan pada keterampilan
siswa. Proses belajar matematika akan berjalan jika seseorang menguasai atau menerapkan
pengalaman dalam belajar matematika sebelumnya. Matematika harus dipelajari menurut
aturan tingkat kesukaran yang logis dan juga didasarkan pada pengalaman-pengalaman dalam
belajar terdahulu sehingga hasil belajar benar-benar bermakna.
Hasil belajar matematika merupakan suatu yang dicapai melalui proses belajar matematika.
Baik tidaknya hasil belajar yang dicapai seseorang tergantung pada proses belajar itu sendiri
serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar tersebut. Agar siswa dapat mencapai
hasil belajar matematika yang tinggi, perlu diperhatikan factor-faktor yang mempengaruhi
dalam belajar termasuk pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai salah satu fasilitas belajar
di sekolah.
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan peranan perpustakaan sekolah dalam
meningkatkan hasil belajar matematika, 2) mengetahui tingkat pemamfaatan perpustakan
sekolah, 3) mengidentifikasi persepsi siswa terhadap peranan perpustakaan sekolah untuk
meningkatkan hasil belajar matematika.

3. Metode Penelitian
3.1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan
peranan perpustakaan sekolah dan bagaimana persepsi siswa SMA Negeri 1 Bambalamotu
terhadap peranan perpustakaan sekolah untuk meningkatkan hasil belajar matematika.

3.2. Sumber Data
Sumber data penelitian adalah siswa SMA Negeri 1 Bambalamotu, dalam hal ini adalah
persepsi siswa terhadap peranan perpustakaan sekolah. Subjek penelitian adalah siswa kelas
XI sebanyak 6 kelas dengan mengambil sampel sebanyak 30 orang dengan rincian masingmasing 5 orang dari setiap kelas.

3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner skala Likert yang diberikan
kepada siswa yang terpilih.
Kuesioner berisi tentang 3 hal pokok yang ingin diketahui yaitu: 1) peranan perpustakaan
sekolah (5 butir pernyataan), 2) pemanfaatan perpustakaan sekolah (5 butir pernyataan),
3) peranan perpustakaan sekolah terhadap peningkatan hasil belajar matematika (2 butir
pernyataan). Tujuan pengumpulan data dengan kuesioner adalah untuk memperoleh gambaran
secara umum persepsi siswa terhadap keberadaan perpustakaan sekolah.
Kuesioner untuk hal pokok peranan perpustakaan sekolah dan peranan perpustakaan sekolah
terhadap peningkatan hasil belajar matematika menggunakan skala Likert 1 sampai 4 untuk
mewakili respon netral, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Sedangkan kuesioner untuk hal
pokok pemanfaatan perpustakaan sekolah juga menggunakan skala Likert 1 sampai 4 untuk
mewakili tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan selalu.
Hasil kuesioner dipandang sebagai jajak pendapat untuk kemudian direkapitulasi dengan
melihat banyaknya responden yang memilih netral, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju
untuk hal pokok pertama dan ketiga, serta banyaknya responden yang memilih tidak pernah,
kadang-kadang, sering dan selalu untuk hal pokok kedua.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Hasil Kuesioner Pertama
Hasil kuesioner disajikan dalam tabel berikut ini yang menampilkan pencacahan banyaknya
responden yang memilih netral (N), tidak setuju (TS), setuju (S) atau sangat setuju (SS) dari
pernyataan yang diberikan.
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Fokus
Peranan
perpustakaan
sekolah

Pernyataan
Perpustakaan sekolah adalah bagian penting
untuk menunjang proses pendidikan di
sekolah
Perpustakaan merupakan fasilitas sekolah
untuk menambah pengetahuan dan
mengembangkan bakat minat siswa
Perpustakaan merupakan sumber informasi
dan membantu kegiatan belajar mengajar.
Perpustakaan adalah tempat belajar yang
menyenangkan
Perpustakaan dapat membantu dan
mendukung peningkatan kualitas pendidikan
di sekolah

Jumlah
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N

TS

S

SS

1

0

10

19

0

0

13

17

1

0

11

18

9

0

14

7

0

0

12

18

11

0

60

79

Berdasarkan rekapitulasi hasil kuesioner tentang peranan perpustakaan sekolah diperoleh hasil
bahwa untuk pernyataan pertama, sebanyak 1 orang netral, 10 orang setuju dan 19 orang sangat
setuju dengan pernyataan bahwa perpustakaan sekolah adalah bagian penting untuk menunjang
proses pendidikan di sekolah. Untuk pernyataan kedua, sebanyak 13 orang setuju dan 17
orang sangat setuju dengan pernyataan bahwa perpustakaan merupakan fasilitas sekolah untuk
menambah pengetahuan dan mengembangkan bakat minat siswa. Untuk pernyataan ketiga
diperoleh hasil 1 orang netral, 11 orang setuju, dan 18 orang sangat setuju bahwa perpustakaan
merupakan sumber informasi dan membantu kegiatan belajar mengajar. Untuk pernyataa
keempat bahwa perpustakaan adalah tempat belajar yang menyenangkan, 9 orang netral, 14
orang setuju, dan 7 orang sangat setuju. Sedangkan untuk pernyataan kelima,12 orang setuju,
dan 18 orang sangat setuju.
Dari hasil ini, memberikan gambaran bahwa sebagian besar siswa menyatakan setuju dan
sangat setuju bahwa perpustakaan merupakan bagian penting dan memiliki peranan yang besar
untuk menunjang proses pendidikan di sekolah. Ada hal menarik yaitu 9 orang menyatakan
netral untuk pernyataan tentang perpustakaan sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Hal
ini memberikan gambaran bahwa masih ada siswa yang tidak mau belajar di perpustakaan.
Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, diantaranya masih kurangnya referensi atau bahan
sumber belajar di perpustakaan. Selain itu faktor kenyamanan dan belum tersedianya fasilitas
perpustakaan yang memadai sangat berpengaruh dengan hal ini.

4.2. Hasil Kuesioner Kedua
Hasil kuesioner disajikan dalam tabel berikut ini yang menampilkan pencacahan banyaknya
responden yang memilih tidak pernah (TP), kadang-kadang (KK), sering (SR), dan selalu (SL)
dari pernyataan yang diberikan.
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Fokus
Pemamfaatan
Perpustakaan
Sekolah

Pernyataan
Berkunjung ke perpustakaan untuk belajar
secara mandiri
Meminjam buku di perpustakaan untuk
dibaca di rumah
Mengajak teman untuk membaca buku di
perpustakaan
Mencari referensi/bahan di perpustakaan
untuk menyelesaikan tugas – tugas sekolah.
Mengerjakan tugas Matematika di
perpustakaan

Jumlah

TP

KK

SR

SL

0

20

8

2

3

17

9

1

2

19

7

2

2

8

15

5

10

14

6

0

17

78

45

10

Berdasarkan rekapitulasi hasil kuesioner tentang pemamfaatan perpustakaan sekolah diperoleh
hasil bahwa siswa yang kadang-kadang berkunjung ke perpustakaan untuk belajar secara mandiri
sebanyak 20 orang, 8 orang mengatakan sering dan 2 orang mengatakan selalu. untuk pernyataan
kedua, 3 orang siswa menyatakan tidak pernah meminjam buku di perpustakaan untuk dibaca di
rumah, 17 siswa kadang-kadang, 9 siswa menyatakan sering, dan 1 orang selalu meminjam buku di
perpustakaan. Untuk pernyataan ketiga diperoleh hasil 2 orang tidak pernah mengajak teman untuk
membaca buku di perpustakaan, 19 kadang-kadang, 7 orang sering, dan 2 orang selalu. Untuk
pernyataan keempat, diperoleh hasil 2 orang siswa menyatakan tidak pernah mencari referensi/
bahan di perpustakaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, 8 orang siswa kadang-kadang,
15 orang sering, dan 5 orang selalu. Selanjutnya untuk pernyataan kelima, diperoleh hasil 10 orang
siswa menyatakan tidak pernah mengerjakan tugas Matematika di perpustakaan, 14 orang siswa
kadang-kadang, dan 6 orang siswa menyatakan sering.
Dari hasil ini, memberikan gambaran bahwa hampir semua siswa sudah pernah berkunjung ke
perpustakaan. Sebagian siswa kadang-kadang belajar secara mandiri di perpustakaan. Selain
itu beberapa siswa juga meminjam buku untuk dibaca di rumah. Hal menarik dari pendapat
siswa yaitu ada 10 orang yang tidak pernah mengerjakan tugas matematika di perpustakaan.
Hal ini memberikan gambaran bahwa sebagian siswa belum memanfaatkan perpustakaan untuk
mengerjakan tugas tugas khususnya matematika. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal
ini yaitu sebagian siswa belum bisa belajar matematika secara mandiri di perpustakaan, selain
itu guru masih kurang memberikan tugas mandiri untuk mencari referensi mata pelajaran
matematika di perpustakaan.

4.3. Hasil Kuesioner Ketiga
Hasil kuesioner disajikan dalam tabel berikut ini yang menampilkan pencacahan banyaknya responden
yang memilih netral, tidak setuju, setuju atau sangat setuju dari pernyataan yang diberikan.
Fokus
Peranan
perpustakaan
sekolah untuk
meningkatkan
hasil belajar
Matematika
Jumlah

Pernyataan

N

TS

S

SS

Perpustakaan sekolah dapat membantu untuk
menyelesaikan tugas Matematika

16

0

12

2

Perpustakaan sekolah dapat meningkatkan
hasil belajar Matematika

7

0

20

3

23

0

32

5
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Berdasarkan rekapitulasi hasil kuesioner tentang peranan perpustakaan sekolah untuk
meningkatkan hasil belajar Matematika diperoleh hasil untuk pernyataan pertama bahwa
perpustakaan sekolah dapat membantu untuk menyelesaikan tugas Matematika, 16 orang
menyatakan netral, 12 orang menyatakan setuju dan 2 orang menyatakan sangat setuju.
Sedangkan untuk pernyataan kedua bahwa perpustakaan sekolah dapat meningkatkan hasil
belajar Matematika, 7 orang menyatakan netral, 20 orang menyatakan setuju, dan 3 orang
sangat setuju.
Hasil ini memberikan gambaran sebagian besar siswa menyatakan setuju dengan parnyataan
bahwa perpustakaan sekolah dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Untuk pernyataa
bahwa perpustakaan dapat membantu untuk menyelesaikan tugas Matematika 16 orang
memilih netral. Hal ini disebabkan karena matematika merupakan ilmu yang sifatnya abstrak
dan penuh simbol sehingga siswa cenderung beranggapan bahwa matematika tidak bisa
dipelajari dengan sekedar dibaca saja. Tentunya matematika memerlukan pemahaman teori
dan konsep sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah atau tugas-tugas matematika dengan
baik. Selain itu beberapa faktor yang menyebabkan sebagian siswa kurang memanfaatkan
perpustakaan untuk belajar yaitu masih kurangnya kesadaran akan pentingnya membaca.
Minat baca siswa masih tergolong rendah sehingga hal ini mempengaruhi tingkat penggunaan
perpustakaan untuk belajar secara mandiri.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
a.

Perpustakaan sekolah merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk belajar secara
mandiri bagi siswa

b.

Perpustakaan sekolah mempunyai peranan yang penting untuk mendukung dan
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

c.

Sebagian besar siswa sudah mempunyai persepsi yang baik terhadap keberadaan
perpustakaan di sekolahnya.

d. Beberapa siswa SMAN 1 Bambalamotu belum memanfaatkan perpustakaan untuk
belajar Matematika yang disebabkan oleh masih rendahnya minat baca siswa , selain itu
sebagian siswa masih kesulitan belajar matematika secara mandiri di perpustakaan karena
matematika sifatnya abstrak dan penuh dengan simbol.
e.

Pada umumnya siswa mempunyai persepsi bahwa perpustakaan sekolah dapat
meningkatkan hasil belajar matematika

5.2 Saran
a.

Perpustakaan sekolah harus memberikan pelayanan yang baik agar siswa tertarik
memanfaatkan perpustakaan untuk belajar secara mandiri.

b.

Guru sebagai motivator di sekolah perlu mendorong siswa untuk memanfaatkan sarana
perpustakaan, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.

c.

Perlu adanya perhatian dan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, dan
pustakawan untuk mengembangkan perpustakaan sehingga memberikan manfaat yang
maksimal bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TIPE COURSE REVIEW HORAY
UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI DAN AKTIVITAS
BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS 6B SD
NGRUKEMAN BANTUL
Harsiana Wardani
SD Ngrukeman, Bantul; harsiana.kaliey@gmail.com

Abstrak. Siswa kelas 6B SD Ngrukeman masih kurang aktif dalam pembelajaran. Hal
ini disebabkan karena guru tidak menggunakan model pembelajaran yang bervariasi
sehingga berdampak pada prestasi belajar siswa yang rendah Tujuan penelitian ini adalah:
1) meningkatkan prestasi belajar matematika siswa; 2) meningkatkan aktivitas belajar
matematika siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review
Horay. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan
dalam dua siklus masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Subyek penelitian
ini sebanyak 30 orang siswa. Data dikumpulkan menggunakan lembar observasi, tes,
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay dapat meningkatkan prestasi
belajar Matematika siswa kelas 6B SD Ngrukeman Bantul. Hal tersebut ditunjukkan
dengan adanya perubahan hasil belajar kegiatan pra tindakan sebesar 66,86 kemudian
meningkat menjadi 78,43 pada siklus 1 dan 85,86 pada siklus 2. Persentase ketuntasan
hasil belajar siswa meningkat dari 40% pada pra siklus menjadi 60% pada siklus I dan
90% pada siklus II; 2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review
Horay dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal tersebut terlihat dengan adanya
peningkatan persentase aktivitas siswa dari 49,70% pada siklus I menjadi 74,69% pada
siklus II.
Kata kunci: course review horay, pembelajaran kooperatif, prestasi belajar, aktivitas
belajar.

1. Pendahuluan
Dalam pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Dasar (SD), semua pihak yang berkaitan dengan
pendidikan yakni guru, siswa, pemerintah harus dapat memenuhi tuntutan kurikulum agar
tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Berbagai upaya untuk memenuhi tuntutan kurikulum
yaitu salah satunya dengan menyelenggarakan berbagai mata pelajaran dalam pembelajaran
yang sesuai Standar Nasional Pendidikan, begitu juga halnya dalam pembelajaran matematika
di sekolah dasar.
Masa sekolah dasar adalah masa dimana perkembangan fisik, pengetahuan, serta kepribadiannya
cukup pesat. Pada masa ini juga biasa dikatakan masa bermain. Oleh karena itu, kegiatan
pembelajaran di Sekolah Dasar hendaknya dilaksanakan secara menyenangkan. Pembelajaran
hendaknya menggunakan pendekatan yang berorientasi pada siswa (student centered). Guru
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sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah dasar hendaknya dapat menempatkan diri dengan
baik serta memiliki peran yang tepat sebagai pembimbing belajar. Guru dalam pembelajaran
mentransfer ilmu tidak dapat langsung berhasil karena untuk semua siswa di dalam kelas
terdapat bermacam-macam karakter yang berbeda satu sama lain. Guru dalam kegiatan belajar
mengajar hendaknya menguasai metode dan model pembelajaran, menggunakan media atau
alat peraga dan menguasai materi pelajaran. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang
tepat agar dalam proses belajar mengajar di kelas dapat mencapai tujuan pembelajaran yang
maksimal.
Penggunaan model pembelajaran merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh seorang
guru karena model pembelajaran menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan guru
dalam mengajar. Demikian pula dengan kondisi yang ada di SD Ngrukeman pada kelas 6B,
penulis masih mengajar dengan cara yang konvensional yaitu menjelaskan materi, siswa
memperhatikan, mencatat, kemudian siswa ditugaskan untuk mengerjakan soal. Kegiatan
belajar seperti itu membuat siswa merasa bosan. Siswa cenderung pasif dalam proses
pembelajaran.
Data hasil belajar ulangan harian siswa kelas 6B SD Negeri Ngrukeman Kasihan Bantul
pada tanggal 8 Agustus 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas 6B SD Negeri
Ngrukeman Kasihan Bantul dalam pembelajaran Matematika belum mencapai nilai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Rata-rata hasil belajar
mata pelajaran Matematika siswa kelas 6B SD Negeri Ngrukeman Kasihan Bantul dari 30
siswa hanya 12 siswa (40%) yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM), sedangkan 18 siswa (60%) belum tuntas atau nilainya di bawah KKM (75). Dari
gambaran tersebut menunjukkan bahwa prestasi belajar Matematika siswa kelas 6B SD Negeri
Ngrukeman Kasihan Bantul masih rendah, untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran salah satunya dengan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan
karakteristik siswa, mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan
prestasi dan aktivitas belajar siswa khususnya untuk mata pelajaran Matematika. Melihat
permasalahan dalam pembelajaran Matematika di kelas 6B SD Negeri Ngrukeman Kasihan
Bantul tersebut, penulis sebagai guru kelas berinisiatif menetapkan alternatif tindakan untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika dengan cara meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar siswa.
Dalam kegiatan untuk memperbaiki pembelajaran ini penulis menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay. Penggunaan model pembelajaran ini
digunakan penulis untuk meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa kelas 6B SD Negeri
Ngrukeman Kasihan Bantul. Menurut Agus Suprijono, (2012:45-46) model pembelajaran
merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan
teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan
implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran kooperatif tipe Course
Review Horay dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan. Kelebihan
model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay antara lain: (1) strukturnya yang
menarik dan dapat mendorong siswa untuk dapat terjun ke dalam pembelajaran, (2) metode
yang tidak monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana tidak menegangkan, (3)
semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan,
dan (4) skill kerja sama antarsiswa yang semakin terlatih.
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Model pembelajaran Course Review horay merupakan model pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan
cara siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, yang anggotanya
terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.
Model pembelajaran ini dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan
karena setiap siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan berteriak horee atau yel-yel lain
yang disukai. Model ini berusaha menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal, dimana
jawaban soal tersebut dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor. Siswa atau
kelompok yang memberi jawaban benar harus langsung berteriak horee atau menyanyikan yelyel kelompoknya. Metode ini juga membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik
melalui diskusi kelompok.
Langkah-langkah model pembelajaran Tipe Course Review Horay adalah sebagai berikut seperti
yang dijelaskan oleh Miftahul Huda, (2013:229): (a) Guru menyampaikan kompetensi yang
ingin dicapai; (b) Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik dengan tanya
jawab; (c) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok; (d) Untuk menguji pemahaman,
siswa diminta membuat kartu atau kotak sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut
kemudian diisi dengan nomor yang ditentukan guru; (e) Guru membaca soal secara acak dan
siswa menuliskan jawabannya di dalam kartu atau kotak yang nomornya disebutkan guru; (f)
Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa ditulis di dalam kartu atau kotak, guru dan siswa
mendiskusikan soal yang diberikan tadi; (g) Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar,
siswa memberi tanda Check list dan langsung berteriak horee atau menyanyikan yel-yelnya;
(h) Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak horee; (i) Guru
memberikan reward pada kelompok yang mendapat nilai tertinggi.
Menurut Syaiful Bahri Djamarah, (2012:19) prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang
terdiri dari dua kata, yakni prestasi dan belajar. Antara kata prestasi dan belajar mempunyai
arti yang berbeda. Syaiful Bahri Djamarah, (2012:21) menyimpulkan bahwa prestasi adalah
hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati yang
diperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik secara individual maupun kelompok dalam bidang
kegiatan tertentu. Sedangkan belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk
mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Prestasi belajar merupakan
bukti keberhasilan yang telah dicapai seseorang dalam proses belajar itu sendiri. Maka prestasi
belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usahausaha belajar. Sedangkan prestasi belajar Matematika pada penelitian ini adalah keberhasilan
siswa dalam mempelajari materi pelajaran Matematika di sekolah yang dinyatakan dalam
bentuk nilai atau skor yang diperoleh dari hasil tes mata pelajaran Matematika. Seorang
siswa yang telah melakukan kegiatan belajar Matematika, dapat diukur prestasinya dengan
menggunakan suatu alat evaluasi. Jadi prestasi belajar Matematika merupakan hasil belajar
yang dicapai oleh siswa setelah mempelajari Matematika dalam kurun waktu tertentu dan
diukur dengan menggunakan alat evaluasi.
Sardiman (2011:100) mengatakan aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik
maupun mental. Di dalam sebuah proses pembelajaran harus ada keterkaitan antara fisik
dan mental tersebut. Pelaksanaan pembelajaran yang melibatkan fisik dan mental secara
seimbang akan menghasilkan hasil belajar yang optimal. Keaktifan siswa dalam mengikuti
pembelajaran menjadi salah satu unsur tercapainya tujuan pembelajaran. Sedangkan aktivitas
belajar Matematika pada penelitian ini adalah keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran
Matematika di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau skor yang diperoleh dari hasil
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observasi. Jadi aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika merupakan keaktifan yang
dicapai siswa setelah mempelajari Matematika dalam kurun waktu tertentu dan diukur dengan
menggunakan instrumen observasi.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini
yaitu: 1) Apakah penerapan model pembelajaran course review horray dapat meningkatkan
prestasi belajar matematika siswa kelas 6B SD Ngrukeman?, 2) Apakah penerapan model
pembelajaran course review horray dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa
kelas 6B SD Ngrukeman?. Sehingga tujuan penelitian ini adalah: 1) Meningkatkan prestasi
belajar mata pelajaran matematika siswa kelas 6B SD Ngrukeman menggunakan model
pembelejaran course review horray, 2) Meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa
kelas 6B SD Ngrukeman menggunakan model pembelajaran course rewiew horray.
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1) Bagi siswa, memperoleh kegiatan pembelajaran yang
lebih menyenangkan, siswa akan mempelajari mata pelajaran matematika dengan menggunakan
model pembelajaran yang membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Dengan demikian
diharapkan prestasi dan aktivitas belajar siswa akan meningkat., 2) Bagi guru, meningkatkan
profesionalisme guru serta memperbaiki kualitas pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari
kegiatan ini tentu saja akan menambah dan memperkaya pengalaman di dalam menggunakan
model pembelajaran pada mata pelajaran matematika, 3) Bagi kepala sekolah, Hasil dari
penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah, memotivasi ataupun pembinaan guru
didalam mengembangkan, menggunakan, maupun memilih model pembelajaran yang tepat
digunakan dalam pembelajaran tertentu.

2. Metode Penelitian
Penelitian mengenai penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay
sebagai upaya meningkatkan prestasi Matematika pada siswa kelas 6B SD Negeri Ngrukeman
Kasihan Bantul merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Penelitian
Tindakan Kelas ini dilakukan secara kolaboratif. Adapun desain penelitian yang peneliti
gunakan adalah desain penelitian tindakan kelas yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto
(2010) yaitu: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) observasi, dan 4) refleksi.
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6B SD Negeri Ngrukeman Kasihan Bantul
tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 11
siswa perempuan.
Data dan sumber data serta instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
secara terperinci terlihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Data dan Sumber Data Penelitian
No

Data

1.

Penggunaan
model
pembelajaran
coures review
horray

Sumber
Data
Guru dan
siswa

Teknik
Pengumpulan
Data
observasi,
dokumentasi,
.

Instrumen
Lembar observasi pelaksanaan
pembelajaran menggunakan model
pembelajaran course review horray.
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No
2.

Prestasi
belajar

3.

Aktivitas
belajar

Teknik
Pengumpulan
Data
Tes

Sumber
Data

Data

Siswa
Siswa

Observasi,
wawancara

341

Instrumen
Lembar tes
Lembar observasi aktivitas belajar
siswa, lembar wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi,
tes, wawancara dan dokumentasi.
Tes setiap akhir siklus digunakan untuk mengukur seberapa jauh peningkatan prestasi siswa..
Dalam penelitian ini, peningkatan prestasi belajar siswa dianalisis dengan mencari nilai ratarata atau mean dengan rumus:

X =

∑x

i

n

Keterangan:

X = Rata-rata/mean

∑x

n

i

= Jumlah nilai semua siswa
= Jumlah siswa

(Sudjana, 2005:67)

Sedangkan untuk menilai aktititas belajar siswa dilakukan pengamatan saat proses
pembelajaran yang mengacu pada RPP. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi
aktivitas siswa. Kriteria pensekoran yang digunakan adalah menggunakan penilaian

observasi kelompok dengan tingkatan 0, 1, 2, 3, 4. Keterangan pemberian skor:
0

: jika tidak satu pun siswa yang melakukan aktivitas

1

; jika hanya satu siswa yang melakukan aktivitas

2

: jika 2 siswa yang melakukan aktivitas

3

: jika 3 siswa yang melakukan aktivitas

4

: jika 4 atau lebih siswa yang melakukan aktivitas

Proses perhitungan persentase dilakukan dengan cara membandingkan frekuensi yang
diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan. Persentase dihitung dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:

Penilaian

=

100 %

Keberhasilan ditandai dengan adanya perubahan ke arah perbaikan, baik terkait dengan
suasana pembelajaran maupun prestasi belajar. Prestasi belajar siswa dikatakan meningkat
jika persentase belajar mengalami peningkatan di akhir pembelajaran dengan tingkat kenaikan
dihitung sebagian besar siswa sudah meningkat ke arah perbaikan. Untuk indikator keberhasilan

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

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

342

penelitian jika prestasi belajar siswa>75% siswa sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal
yaitu 75.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1. Penerapan Model Pembelajaran Course Review Horray untuk Meningkatkan
Hasil Belajar
Untuk mengetahui perubahan prestasi belajar sebelum dan sesudah dikenai tindakan kita
dapat membandingkan antar dokumen nilai (pra tindakan) dengan hasil kegiatan pembelajaran
siklus satu dan dua. Data perbandingan tersebut tersaji pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2. Perbandingan Data Prestasi Belajar Pra Tindakan, Siklus I, dan Siklus II
Nama
Siswa
1
AJ
2
YG
3
DD
4
AG
5
AK
6
BM
7
AF
8
LN
9
IK
10
IF
11
SW
12
IM
13
AG
14
AL
15
AR
16
AR
17
AY
18
DE
19
FJ
20
DH
21
BE
22
NE
23
TR
24
TS
25
RS
26
KU
27
RE
28
CN
29
FR
30
AG
Rata-rata
Persentase

No

Nilai
70
50
70
50
90
66
90
75
60
60
80
80
80
90
90
50
50
50
65
90
50
90
70
30
75
60
30
40
90
65

Pra Siklus
Keterangan
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
66,86
40%

Nilai
78
51
78
78
90
88
90
76
73
66
90
83
73
90
95
54
71
71
66
76
66
90
90
90
90
88
71
73
90
68

Siklus I
Keterangan
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
78,43
60%

Siklus II
Nilai
Keterangan
80
Tuntas
78
Tuntas
78
Tuntas
80
Tuntas
93
Tuntas
85
Tuntas
93
Tuntas
80
Tuntas
93
Tuntas
78
Tuntas
95
Tuntas
76
Tuntas
93
Tuntas
95
Tuntas
95
Tuntas
68
Belum Tuntas
76
Tuntas
73
Belum Tuntas
68
Belum Tuntas
90
Tuntas
83
Tuntas
93
Tuntas
93
Tuntas
96
Tuntas
95
Tuntas
93
Tuntas
83
Tuntas
95
Tuntas
93
Tuntas
85
Tuntas
85,86
90%
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Peningkatan prestasi belajar yang ditunjukkan dengan persentase terlihat mencolok pada
kegiatan pra tindakan dimana belum diberikan tindakan dengan persentase siswa tuntas siklus
1 dan 2. Ketuntasan mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 20% pada siklus 1 dan
30% pada siklus 2.
Perubahan persentase ketuntasan siswa dapat dilihat dalam gambar diagram berikut:

Gambar 1.
Persentase ketuntasan siswa dalam Kegiatan Pra Tindakan, Siklus 1, dan Siklus 2
Dari gambar tersebut terlihat dengan sangat jelas bahwa penerapan model pembelajaran
course review horray dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Grafik siswa tuntas terlihat
meningkat Dari data yang diperoleh menunjukkan hasil dari penelitian ini adalah model
pembelajaran Course Review Horay berpengaruh positif terhadap prestasi belajar Matematika
siswa kelas 6B SD N Ngrukeman Kasihan Bantul, serta model pembelajaran Course Review
Horay dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran Matematika.

3.2 Penerapan Model Pembelajaran Course Review Horray Untuk
Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa
Peningkatan aktivitas siswa dapat diamati melalui lembar observasi siswa dan pedoman
wawancara siswa. Hasil dari lembar observasi siswa menunjukkan bahwa penggunaan model
pembelajaran Course Review Horay pada mata pelajaran Matematika mengalami peningkatan
aktivitas siswa yaitu pada siklus I 49,70% menjadi 74,69% pada siklus II. Peningkatan terjadi
di beberapa aspek aktivitas siswa. Beberapa aktivitas siswa yang mengalami peningkatan
diantaranya aktivitas siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru sesuai dengan pemahaman
awal, siswa aktif menjawab pertanyaan guru, siswa bersama kelompok mengerjakan tugas
yang diberikan oleh guru, Siswa mendiskusikan soal dengan anggota kelompoknya dan siswa
menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Melalui wawancara yang dilakukan terhadap siswa
dapat dirangkum bahwa sebagian besar siswa menyukai penggunaan model pembelajaran
Course Review Horay. Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan model pembelajaran Course

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

343

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

344

Review Horay dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran di
kelas.
Perubahan aktivitas siswa siklus 1 dan 2 dapat dilihat dalam gambar diagram berikut:

Gambar 2. Perbandingan Kategori Percaya Diri pada Tiap Siklus
Peningkatan prestasi belajar siswa meningkat setelah menggunakan model pembelajaran
Course Review Horay karena dengan model pembelajaran Course Review Horay, setelah
selesai penyampaian materi guru menguji pemahaman siswa dengan soal yang membuat
siswa lebih termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran dan bersaing sehat dengan kelompokkelompok lain untuk mendapatkan nilai yang baik. Peningkatan aktivitas siswa terjadi karena
dengan model pembelajaran Course Review Horay siswa lebih terlihat aktif dalam kegiatan
pembelajaran, aktif bertanya dan bekerja sama dalam kelompoknya.

4. Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan
Hasil penelitian tindakan kelas pada kelas 6B SD Negeri Ngrukeman Kasihan Bantul adalah
sebagai berikut:
1) dengan menggunakan model pembelajaran Course Review Horay pada pembelajaran
Matematika dapat meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa. Model pembelajaran
kooperatif tipe Course Review Horay dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah
dan menyenangkan sehingga semangat belajar siswa menjadi lebih meningkat. Nilai ratarata hasil evaluasi belajar siswa meningkat dari 66,86 pada pra siklus menjadi 78,43 pada
siklus I dan 85,86 pada siklus II. Persentase ketuntasan hasil tes evaluasi belajar siswa
meningkat dari 40% pada pra siklus menjadi 60% pada siklus I dan 90% pada siklus II.
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2) dengan model pembelajaran Course Review Horay, skill kerja sama antarsiswa semakin
terlatih karena siswa aktif bekerja sama dengan kelompoknya dalam mengerjakan lembar
kerja siswa. Aktivitas siswa mengalami peningkatan dari 49,70% pada siklus I menjadi
74,69% pada siklus II.
Kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi siswa dapat meningkatkan prestasi belajar
siswa. Hal ini dibuktikan dengan aktivitas dan nilai evaluasi belajar siswa yang meningkat
selama proses pembelajaran.

4.2 Saran
Saran yang dapat disampaikan kepada semua pihak dalam hal ini pembaca setelah
dilaksanakannya penelitian tindakan kelas ini adalah : (1) Bagi sekolah, Pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran Course Review Horay dapat dijadikan alternatif pengajaran
yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah; (2) Bagi Guru,
Model pembelajaran Course Review Horay dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran
untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar siswa.
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM
PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA MATERI
PANGKAT DAN BENTUK AKAR DENGAN MODEL
COOPERATIVE TIPE STAD SISWA KELAS IXA MTs
NEGERI 1 PASER: PRAKTIK LESSON STUDY

Helmi Nurul Hikmah
MTs Negeri 1 Paser, Jalan Padat Karya, Tanah Grogot, Kab. Paser; helmiayyashi@gmail.com
Abstrak. Pendidikan karakter merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembelajaran
matematika. Hal ini tergambar dalam praktik lesson study di kelas IXA MTs Negeri
1 Paser. Lesson study memiliki tiga tahapan, yakni plan – perencanaan, do – praktik
pembelajaran (open class), dan see – observasi dan refleksi. Tahapan plan dilaksanakan
dengan melibatkan teman sejawat mulai dalam membuat perencanaan pembelajaran yang
memuat tujuan membentuk karakter siswa, menentukan model pembelajaran, waktu
pelaksanaan, dan guru model yang akan mengajar, serta observer yang terlibat pada
kegiatan lesson study nantinya. Tahapan selanjutnya adalah do. Dalam tahap ini guru
model menyampaikan materi Pangkat dan Bentuk Akar dengan menggunakan model
pembelajaran cooperative tipe STAD. Observer mengamati dan mencatat fakta-fakta
selama open class berlangsung. Pembelajaran berlangsung cukup menarik dan karakter
siswa yang diharapkan seperti jujur, kritis, terbuka, bertanggung jawab, dapat bekerjasama
dalam kelompok, dan karakter positif lainnya dapat teramati oleh observer. Tahapan yang
terakhir adalah see. Tahapan ini merupakan bagian yang sangat penting dari lesson study
karena dalam kegiatan refleksi secara kolaboratif ini dapat meningkatkan ketrampilan dan
kemampuan berpikir reflektif guru.
Kata Kunci. Pendidikan Karakter, STAD, Lesson study.

1. Pendahuluan
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayan 2015-2019,
diungkapkan bahwa permasalahan pembangunan pendidikan dan kebudayaan diantaranya
adalah memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa (Kemdikbud, 2015). Karakter dasar
seperti religius, jujur, disiplin, dan tanggung jawab semakin hilang. Perilaku siswa seperti
menyontek, tawuran siswa antarsekolah, bullying, serta bertindak kurang sopan terhadap guru
dan orang tua menjadi hal yang semakin lumrah terjadi. Peristiwa-peristiwa menyimpang yang
terjadi saat ini menunjukkan betapa Indonesia berada pada kondisi darurat, mulai dari korupsi,
narkoba, terorisme, pornografi, tawuran, dan tindak kriminal lainnya.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
mencanangkan paradigma pendidikan dan kebudayaan, yaitu: 1) pendidikan untuk semua, 2)
pendidikan sepanjang hayat, 3) pendidikan sebagai suatu gerakan, 4) pendidikan menghasilkan
pembelajar, 5) pendidikan membentuk karakter, 6) sekolah yang menyenangkan, dan 7)
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pendidikan membangun kebudayaan. Sekolah, sebagai garda terdepan setelah keluarga,
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk karakter siswa agar
permasalahan bangsa di masa yang akan datang tidak semakin bertambah parah.
Karakter dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tabiat; watak; sifat-sifat kejiwaan,
akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Pendidikan karakter di
sekolah memerlukan pemahaman tentang konsep, teori, metodologi, dan aplikasi yang relevan
dengan pembentukan karakter (character building) dan pendidikan karakter (character
education). Pendidikan karakter sesungguhnya bukan sekedar mendidik benar dan salah, tetapi
mencakup proses pembiasaan tentang perilaku yang baik sehingga siswa dapat memahami,
merasakan, dan mau berperilaku baik sehingga terbentuklah tabiat yang baik (Listyarti, 2012).
Mulai tahun 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan
karakter. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter bangsa yaitu: religius,
jujur, toleransi, disipin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikasi, cinta damai, gemar
membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Negeri 1 Paser sebagai salah satu sekolah di kabupaten yang telah menerapkan kurikulum
2013 dengan pendidikan karakternya sejak tahun 2014 berusaha untuk menerapkan nilai-nilai
yang terkandung dalam pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari dan dalam setiap
keseharian siswa di sekolah.
Implentasi pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika berkaitan dengan fungsi
guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi terbentuknya karakter melalui substansif mata
pelajaran. Matematika sebagai salah satu pelajaran di sekolah dapat dimanfaatkan untuk
membentuk karakter positif dan unggul seperti konsisten, jujur, taat azas, kritis, terbuka,
tanggung jawab, dan lain-lain. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan perangkat
pembelajaran yang memuat nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter tersebut.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan lesson study. Lesson study
merupakan model pembinaan profesionalitas guru yang berlandaskan prinsip kolegial, dan
mutual learning. Lesson study ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara
kolaboratif dan berkelanjutan. Lesson study bukan merupakan metode pembelajaran atau
pendekatan pembelajaran (Ibrohim, 2103). Menurut Subanji dan Isnandar (2010), perubahan
perilaku guru yang diharapkan setelah menerapkan lesson study adalah: 1) terciptanya budaya
akademik yang positif dalam membuat rencana pembelajaran yang kolaboratif, 2) terciptanya
budaya “terbuka” dengan adanya open class, 3) tumbuhnya kebiasaan untuk selalu refleksi
dan memperbaiki pembelajaran, 4) adanya upaya untuk meningkatkan potensi diri untuk
selalu belajar, dan 5) membiasakan pembelajaran dengan melibatkan siswa sebagai subjek
pembelajaran.
Penerapan model pembelajaran Cooperative tipe STAD diharapkan dapat meningkatkan
keaktifan siswa dan mampu membentuk karakter siswa; diantaranya religius, jujur, toleransi,
disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat/komunikasi,
peduli sosial dan, tanggung jawab.
Adapun langkah-langkah pada model pembelajaran cooperative tipe STAD menurut Slavin
(dalam Subanji, 2013) adalah: 1) membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang secara
heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan sebagainya), 2) guru
menyajikan materi, 3) guru memberikan tugas kepada kelompok dan anggota yang sudah
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mengerti diminta utuk menjelaskan kepada anggota yang lain sampai semua anggota mengerti,
4) guru memberikan kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa secara individu, 5) guru mengoreksi
hasil kuis, 7) guru mengumumkan hasil kuis dan pemenangnya, dan 8) kesimpulan.

2. Langkah-Langkah Kegiatan Lesson study
a.

Plan (Perencanaan)

Pada kegiatan lesson study ini diawali dengan tahap plan (perencanan). Dalam tahapan ini,
penulis beserta teman sejawat mendiskusikan materi yang dipilih, model pembelajaran,
skenario pembelajaran, lembar kerja siswa, serta kelas yang akan digunakan untuk open class.
Disepakati, materi yang dipilih sesuai dengan materi yang berjalan saat itu yaitu Pangkat dan
Bentuk Akar dengan model pembelajaran cooperative tipe STAD. Adapun kelas yang akan
digunakan adalah kelas IX A MTs Negeri 1 Paser dengan guru model Helmi Nurul Hikmah,
S.Pd.

b.

Do (Pelaksanaan)

Tahapan kedua yaitu do (pelaksanaan) yang berupa open class. Open class dilaksanakan pada
hari Selasa, 1 Agustus 2017 di MTs Negeri 1 Paser kelas IX A dengan materi Pangkat dan
Bentuk Akar pada pokok bahasan merasionalkan Bentuk Akar. Open class diikuti 5 orang
observer yang mengamati kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung.
Kegiatan pendahuluan dimulai dengan berdoa. Selanjutnya, guru menanyakan kesiapan siswa
untuk mengikuti pembelajaran. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya kepada 2 orang
siswa secara bergantian mengenai materi sebelumnya yaitu mengenai operasi bentuk akar yang
terdiri dari perkalian dan pembagian bentuk akar, serta penjumlahan dan pengurangan bentuk
akar. Tidak lupa guru menyampaikan tujuan pembelajaran yakni merasionalkan bentuk akar.
Pada kegiatan inti, guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 – 5 orang siswa. Guru
memberikan materi pembelajaran dimulai dengan mengenalkan bilangan-bilangan
rasional dan irasional dikaitkan dengan hal-hal pada kehidupan sehari-hari untuk melihat
perbedaannya. Sebagai contoh,

9 adalah bilangan rasional karena 9 = 3 , dan 3 merupakan

bilangan rasional karena 3 bisa dinyatakan dengan
bilangan irasional adalah

a
9 12 27 .... Untuk contoh
seperti , ,
,
b
3 4 9

2 . Dengan menggunakan kalkulator, guru menunjukan

2 = 1,4142135624... . Pada saat guru menjelaskan, salah satu siswa mengangkat tangan
mohon ijin untuk berbicara dan guru mempersilakan. Menurutnya, bilangan rasional adalah
bilangan yang masuk akal, contohnya 3. Kita dapat mengatakan misalkan spidol saya ada
3, sekarang pukul 3, dan seterusnya. Adapun bilangan irasional adalah bilangan yang tidak
masuk akal, misalnya tidak mungkin kita mengatakan bahwa spidolnya sebanyak 2 dan
seterusnya. Mendengar pernyataan siswa tersebut, guru membenarkan pemahamannya dan
siswa tersebut diberi applaus.
Selanjutnya, guru menjelaskan cara merasionalkan bentuk akar. Bentuk akar yang dirasionalkan
dalam hal ini adalah penyebutnya disertai dengan beberapa contoh soal dan membahasnya
bersama-sama siswa. Disela-sela pembahasan soal, guru sesekali bertanya apabila ada siswa
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yang kurang memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Kesulitan yang dialami
beberapa siswa adalah dalam melakukan operasi perkalian dua suku pada pembilang.
Setelah guru memberikan penjelasan dan memberikan contoh soal, siswa diberikan lembar
kerja siswa (LKS) untuk dikerjakan secara berkelompok. Siswa berdiskusi dengan anggota
kelompoknya dan bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal.
Guru menjelaskan kepada masing-masing kelompok secara bergantian. Diskusi berlangsung
dengan tertib. Setelah mengerjakan LKS, perwakilan kelompok menuliskan jawaban di papan
tulis dan menjelaskannya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya.
Guru memberikan penguatan dan memberikan reward untuk kelompok yang telah menuliskan
jawaban di papan tulis.
Pada kegiatan akhir, guru memberikan soal untuk diselesaikan secara mandiri di rumah dan
bersama-sama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari tersebut. Dan selanjutnya,
pembelajaran pada hari tersebut ditutup dengan berdoa.

c.

See (Refleksi)

Tahap terakhir pada kegiatan lesson study adalah see (refleksi). Dalam tahap ini, guru model
dan observer berkumpul setelah pelaksanaan open class untuk melaksanakan refleksi. Refleksi
dipimpin oleh seorang moderator dengan satu orang notulen yang mencatat hasil refleksi.
Refleksi diawali ucapan terima kasih dan selamat kepada guru model yang telah melaksanakan open
class. Selanjutnya, moderator memberikan kesempatan kepada guru model untuk mengungkapkan
perasaan setelah melaksanakan pembelajaran. Guru model mengungkapkan bahwa pembelajaran
dengan model pembelajaran cooperative tipe STAD memudahkan guru dalam memberikan
pemahaman tentang materi pelajaran kepada siswa karena siswa tidak selalu bertanya kepada
guru apabila mengalami kesulitan, tetapi juga dapat bertanya kepada teman dalam satu kelompok
sehingga penanaman pendidikan karakter kepada siswa juga lebih mudah.
Selanjutnya, moderator memberikan kepada masing-masing observer untuk menyampaikan
hasil pengamatannya selama proses pembelajaran berlangsung dan notulen mencatat hasil
observasi yang disampaikan oleh observer. Selain guru model dan observer, pelaksanaan
tahap see (refleksi) juga disaksikan oleh guru-guru lain di lingkungan MTs Negeri 1 Paser.

3. Hasil
Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi didapat hal-hal sebagai berikut.

a.

Kegiatan Pendahuluan

Dari awal siswa sudah siap dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari antusiame
siswa ketika guru model dan observer memasuki kelas. Buku tulis maupun buku teks dan
alat tulis sudah ada di setiap meja siswa. Respon siswa ketika guru menyampaikan apersepsi,
kondisi kelas cukup tenang. Siswa berusaha mengingat materi sebelumnya dan menjawab
pertanyaan guru. Karakter yang muncul menurut observer diantaranya adalah 1) disiplin;
masuk kelas tepat waktu dan membawa buku serta alat tulis, 2) religius; menjawab salam dan
berdoa sebelum memulai pembelajaran, dan 3) rasa ingin tahu; ketika guru bertanya berusaha
mengingat dan mencari jawaban.
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b. Kegiatan Inti
Pada kegiatan inti terjadi interaksi yang baik antara siswa dengan siswa yang lain dan antara
guru dengan siswa. Interaksi dengan siswa dimulai ketika guru mengajukan pertanyaan. Siswa
saling melengkapi dan mengoreksi jawaban dari temannya dan ketika dibentuk kelompok
belajar. Pemicu terjadinya interaksi antarsiswa diantaranya adalah saat guru memberikan
permasalahan berupa soal tetapi beberapa siswa memiliki jawaban yang berbeda satu sama
lain sehingga memicu siswa untuk mencari jawaban dan saling mengoreksi sampai diperoleh
jawaban yang benar.
Adapun interaksi antara guru dengan siswa adalah saat siswa merespon pertanyaan yang
diajukan oleh guru dengan meminta untuk dikoreksi hasil pekerjaan yang telah dilakukannya.
Interaksi selama proses pembelajaran berlangsung baik. Siswa cukup aktif bertanya bila
kurang memahami materi dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.

c.

Siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran

Menurut observer, ada kurang lebih 5 siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan
baik. Penyebab diantaranya adalah mengganggu teman lainnya, asyik dengan dirinya sendiri,
sering melamun, bercanda dengan teman lainnya, tidak mendengarkan penjelasan guru, dan
tidak fokus/konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran.

d. Upaya guru model dalam mengatasi gangguan belajar
Menurut observer, guru model sudah berupaya untuk mengatasi gangguan belajar yang
dialami oleh siswa, diantaranya dengan menegur siswa dan memindahkan tempat duduk
siswa di depan, menegur siswa sehingga siswa kembali fokus terhadap materi pembelajaran,
mengulang penjelasan secara singkat, dan membimbing secara langsung beberapa siswa yang
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal.

e.

Alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan belajar

Menurut observer, alternatif dalam mengatasi siswa yang terganggu dalam belajar diantaranya
dengan melakukan pendekatan persuasif sehingga ketika ditegur siswa yang mengganggu
tidak merasa malu, memberikan hukuman untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan
materi di depan kelas atau papan tulis, membimbing siswa untuk kembali fokus terhadap
materi, memberikan motivasi kepada siswa bahwa materi tersebut tidak sulit dan mudah untuk
dipahami, memberikan metode penyelesaian soal agar mudah dipahami oleh siswa, serta
menanyakan penyebab kondisi dari siswa yang bersangkutan.

f.

Karakter siswa yang muncul pada saat kegiatan inti

Karakter siswa yang muncul pada saat pembelajaran menurut observer sebagai berikut:
1) komunikatif, terjadi interaksi yang baik antarsiswa dan antara guru dengan siswa;
2) konsisten dengan jawaban;
3) jujur, mengerjakan soal yang diberikan guru berdasarkan kemampuan sendiri dan bertanya
apabila mengalami kesulitan;
4) kerja keras, siswa menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam belajar;
5) kreatif, mencari cara penyelesaian lain dari pertanyaan yang diajukan guru berdasarkan
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buku teks yang dimiliki siswa dan berdasarkan diskusi dengan teman sesama anggota
kelompok maupun dengan kelompok yang lain;
6) kritis, terlihat dari siswa yang mengoreksi pekerjaan dari siswa lainnya, bertanya, maupun
dalam memberikan pendapatnya;
7) tanggung jawab dalam menyelesaikan soal dan mempresentasikannya;
8) terbuka terhadap masukan maupun kritik yang disampaikan oleh guru maupun siswa
lainnya.

g.

Hal-hal unik yang terjadi saat proses pembelajaran

Berdasarkan pengamatan observer, hal-hal unik yang terjadi pada saat proses pembelajaran
antara lain ketika ada siswa yang mengalami kekeliruan dalam mengerjakan soal, guru
menjelaskan dengan rinci sehingga siswa tersebut menyadari bahwa penyelesaiannya ternyata
mudah. Ketika pembentukan kelompok, siswa sangat antusias dan ketika ada kelompok yang
salah dalam menyelesaikan soal, kelompok lain dengan semangat mengacungkan jari tangan
untuk memberikan jawaban yang benar.

h. Kegiatan penutup
Dalam kegiatan penutup, siswa ikut serta secara aktif menyimpulkan materi dan mendengarkan
dengan baik arahan dari guru serta senang menerima tugas yang disampaikan oleh guru.

i.

Hikmah pembelajaran

Pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh observer dari pengamatan pembelajaran saat itu
adalah:
1) observer dapat mengetahui secara langsung tentang praktik lesson study;
2) memecahkan suatu masalah tidak hanya menggunakan satu cara;
3) pembelajaran yang menyenangkan merupakan kunci keberhasilan;
4) pendekatan persuasif dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa;
5) gangguan belajar yang dialami siswa membuat guru harus kreatif dalam mencari solusi;
6) dengan model pembelajaran cooperative tipe STAD, siswa dapat lebih aktif dalam
mengikuti pembelajaran dan dapat saling membantu antara siswa yang satu dengan siswa
yang lain.

4. Pembahasan
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer, pelaksanaan lesson study
dengan menggunakan model pembelajaran cooperative tipe STAD merupakan salah satu
implementasi pendidikan karakter sebagaimana dicanangkan dalam Renstra Kemendikbud
2015-2019. Karakter-karakter positif siswa muncul selama pelaksanaan pembelajaran seperti
siswa yang aktif, kreatif, komunikatif, jujur, kritis, bertanggung jawab, dan terbuka. Siswa,
yang merupakan generasi muda saat ini, diharapkan mampu mengemban tugas dimasa
yang akan datang dengan tetap mengedepankan karakter-karakter positif dan unggul untuk
menunjang terwujudnya Indonesia emas 2045.
Dalam pembelajaran dengan menggunakan model cooperative tipe STAD, siswa dapat berperan
aktif, terjadi interaksi yang baik antara siswa dengan guru, dan siswa dalam satu kelompok
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dapat saling membantu. Guru sebagai fasilitator berupaya untuk mendampingi siswa dengan
tetap memberikan porsi yang lebih besar kepada siswa dalam belajar. Namun demikian,
pelaksanaan diskusi kelompok tidak sepenuhnya berjalan lancar. Tidak semua soal mampu
dijawab dengan baik sehingga guru perlu memberikan penjelasan ulang dan mengarahkan
siswa pada jawaban yang benar. Ketika bekerja dalam kelompok, tidak semua siswa dapat
terlibat secara aktif. Ada kelompok yang bekerja sendiri-sendiri dengan membagi soal kepada
anggota kelompoknya. Ada juga siswa yang hanya menonton ketika anggota kelompoknya
sedang berdiskusi untuk menyelesaikan soal.
Dengan adanya kegiatan lesson study dapat dikembangkan suatu pembelajaran yang kreatif,
inovatif, dan menyenangkan yang dapat membentuk karakter positif dan unggul pada diri
siswa maupun guru.

5. Penutup
Implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran matematika penting untuk membentuk
karakter positif dan unggul pada diri siswa sehingga Indonesia emas 2045 dapat terwujud. Hal
ini dapat dimulai dengan pelaksanaan lesson study dengan memasukkan unsur pendidikan
karakter dalam proses pembelajaran yang selanjutnya dapat diterapkan dalam pembelajaran
sehari-hari di sekolah sehingga pendidikan karakter tidak hanya berhenti pada saat kegiatan
lesson study saja.
Penerapan model pembelajaran cooperative tipe STAD dalam kegiatan lesson study di MTs
Negeri 1 Paser menunjukkan adanya interaksi yang baik antarsiswa dan antara guru dengan
siswa yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
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PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS IX SMP N
1 PAGADEN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TIPE STAD BERBANTUAN EDMODO

Hendra Nugraha, M. Pd
SMP Negeri 1 Pagaden, Kabupaten Subang
hendraspenpag2011@gmail.com

Abstrak. Partisipasi siswa kelas IX H dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan siswa
terlihat pasif, mayoritas siswa tidak mau bertanya maupun mengerjakan dan menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh guru. Sementara itu, hasil belajar siswa kelas IX H
dalam kegiatan pembelajaran matematika berdasarkan perolehan nilai UTS semester
ganjil tahun pelajaran 2014/2015 menunjukkan hasil kurang baik. Dari permasalahan
tersebut penulis melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengetahui bagaiman model
pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan Edmodo meningkatkan partisipasi dan
prestasi belajar matematika siswa. Terjadi peningkatan aktivitas siswa sebesar 29,40%
yaitu awal siklus I adalah 58,60% menjadi 88,00% pada akhir siklus 2. Hal ini terjadi
setelah guru memberikan apresiasi terhadap keberanian siswa dalam mengemukakan
pendapat dan melakukanpresentasi dengan memberikan lencana (badge) pada profil diri
siswa di Edmodo. Siswa menjadi bangga memperoleh penghargaan dan bersemangat
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Ketuntasan belajar siswa
sebelum pelaksanaan tindakan hanya mencapai 40%. Setelah dilakukan tindakan berupa
pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan Edmodo, ketuntasan siswaq menjadi
67,50%. Berarti ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 30%.Sementara
itu siswa yang belum tuntas mengalami penurunan sebesar 30% yaitu dari 60% pada
siklus 1 menjadi 30%.
Kata Kunci. kooperatif tipe STAD, Edmodo, hasil belajar, partisipasi

1. PENDAHULUAN
Partisipasi siswa kelas IX H dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan siswa terlihat pasif,
mayoritas siswa tidak mau bertanya maupun mengerjakan dan menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh guru. Sementara itu, hasil belajar siswa kelas IX H dalam kegiatan pembelajaran
matematika berdasarkan perolehan nilai UTS semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015
menunjukkan hasil kurang baik yaitu hanya mencapai rata-rata 60 artinya hasil belajar siswa
masih jauh dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 72. Kondisi tersebut disebabkan
oleh beberapa hal berikut:
a.

Kurang efektifnya kegiatan diskusi kelompok dalam kegiatan pembelajaran matematika
yang selama ini telah dilaksanakan di kelas tersebut. Siswa yang pasif dan lemah dalam
kemampuan belajar sering mengandalkan siswa yang lebih pandai dalam kelompoknya.
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b.

Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang mampu menarik minat dan keberanian
siswa dalam mengungkapkan pendapat, mengemukakan jawaban, maupun mengajukan
pertanyaan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut peneliti melakukan dua hal yang diprediksi dapat
meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar matematika. Pertama dengan melakukan model
pembelajaran kooperatif. Penulis memilih pembelajaran kooperatif karena adanya beberapa
kelebihan. Salah satunya adalah dalam pembelajaran kooperatif setiap siswa memiliki
kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan poin kelompoknya. Jadi
akan lebih menghindari kelemahan diskusi kelompok biasa yang tidak memiliki acuan khusus
dalam melakukan penilaian sehingga sering terjadi siswa mengandalkan salah satu anggota
kelompok yang paling pandai dan paling rajin.
Salah satu teknik atau tipe dalam model pembelajaran kooperatif adalah tipe Student Team
Achievement Division (STAD) yang merupakan tipe paling sederhana. STAD dipilih karena
dalam pembelajaran matematika peran guru masih sangat diperlukan agar tidak terjadi
miskonsepsi apalagi jika hal yang dipelajari merupakan konsep-konsep baru yang belum
dipelajari sebelumnya.
Kedua, penggunaan media pembelajaran yang disukai dan populer dikalangan pergaulan
siswa. Media pembelajaran yang dimaksud adalah media pembelajaran menggunakan jejasring
sosial (social networking) yaitu edmodo (www.edmodo.com) yang memiliki tampilan hampir
mirip dengan Facebook.
Diskusi kelompok dan kegiatan belajar individu dapat dilakukan secara bersamaan di Edmodo.
Siswa dapat saling berdiskusi secara online yang waktunya disesuaikan dengan kondisi dan
kesempatan belajar masing-masing yang berbeda-beda. Siswa mempunyai kesempatan
yang cukup fleksibel untuk memberikan pendapat, menjawab pertanyaan, mengisi soal kuis,
mengerjakan tugas kelompok dan sebagainya sesuai tenggang waktu yang telah diumumkan
oleh guru di dalam kelas virtual di edmodo.
2.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi dan Prestasi Belajar
Budiharjo (2008) menyimpulkan bahwa partisipasi belajar matematika adalah peran serta,
keterlibatan dan ke ikutsertaan siswa dalam belajar matematika secara terbuka, terarah, akrab,
salingmenghargai, saling membantu dan saling belajar sehingga suasana belajar menjadi
efektif dan menyenangkan.
Partisipasi belajarsiswa yang dimaksud mencakup aktivitas dan tanggapan siswaq dalam
kegiatan pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD
berbantuan Edmodo.
Prestasi belajar sebagaimana diiyakan oleh Zaenal Arifin dan Budiharjo (2008) berasal dari
bahasa Belanda yaitu prestatie, dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi kata prestasi yang
berarti hasil usaha. Dalam berbagai hal prestaasi kemudian diartikan dengan kemampuan,
keterampilan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal.
Prestasi belajar siswa yang diteliti adalah sskor/nilai yang diperoleh dari hasil tes awal dan tes akhir
penelitian, perolehan poin tim atau kelompok setiap siklus, serta ketuntasan belajar siswa.
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2.2 Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions)
Pembelajaran kooperatif merupakan salah bentuk pembelajaran yang menganut teori belajar
kontruktivisme. Slavin dalam Purwana (2003) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif
adalah suatu model pembelajaran yang siswanya belajar bekerja kelompok-kelompok kecil
secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 atau 5 orang, dengan kelompok hiterogen.
McKee (1999) menyatakan bahwa, “Cooperative Learning is a teaching arrangement that
refers to small, heterogeneous groups of students working together to learn and are responsible
for teammates’ learning as well as their own”
Artz & Newman dalam Miller & Peterson (2002) mendefinisikan kooperatif learning sebagai
pembelajar yang bekerja bersama-sama dalam kelompok kecil sebagai suatu tim untuk
memecahkan permasalahan, melengkapi tugas, atau penyelesaian suatu tujuan.
Berdasarkan pemikiran McKee dan Miller & Peterson tersebut, pembelajaran kooperatif
memang dirancang untuk terjalinnya suatu kerjasama dalam group kecil yang hiterogen, yang
bekerja bersama-sama saling membantu dalam menyelesaikan tugas, dan saling mengisi untuk
mencapai tujuan pemebelajaran yang diharapkan.
Pembelajaran kooperatif menurut Arends (2008) ditandai oleh adanya fitur-fitur berikut:
a.

Siswa bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan belajar.

b. Tim-tim itu terdiri atas siswa-siswa yang berprestasi rendah, sedang, dan tinggi
c.

Bilamana mungkin, tim-tim itu terdiri atas campuran ras, budaya, dan gender.

d. Sistem reward-nya berorientasi kelompok maupun individu.
Sintaksis model pembelajaran kooperatif menurut Arends (2008) diperlihatkan pada tabel 1.
Tabel. 1
Langkah
Indikator
Tingkah Laku Guru
Langkah 1
Menyampaikan tujuan dan memotivasi Guru menyampaikan tujuan
siswa.
pembelajaran dan mengkomunikasikan
kompetensi dasar yang akan dicapai
serta memotivasi siswa.
Langkah 2

Menyajikan informasi

Langkah 3
Langkah 4

Mengorganisasikan siswa ke dalam
kelompok-kelompok belajar
Membimbing kelompok belajar

Langkah 5

Evaluasi

Langkah 6

Memberikan penghargaan

Guru menyajikan informasi kepada
siswa
Guru menginformasikan
pengelompokan siswa
Guru memotivasi serta memfasilitasi
kerja siswa dalam kelompok kelompok
belajar
Guru mengevaluasi hasil belajar
tentang materi pembelajaran yang
telah dilaksanakan
Guru memberi penghargaan
hasil belajar individual dan kelompok.
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2.3 Media Pembelajaran Interaktif Edmodo
Edmodo merupakan social networking berbasis lingkungan sekolah (school based environment)
yang dikembangkan oleh Nicholas Borg dan Jeff O’Hara yang dapat diakses di http://edmodo.
com untuk versi desktop dan http://edmodo.com/mobile untuk versi perangkat mobile seperti
hand phone atau tablet PC (Marfuah, 2011)

Edmode memiliki kelebihan diantaranya :
a.

Mempunyai jaringan kelas-kelas dan sekolah-sekolah virtual diseluruh dunia yang dapat
diakses oleh siswa asalkan mengetahui kode group yang sesuai dengan kelas atau sekolah
virtual yang diinginkan.

b.

Siswa dapat belajar dengan mudah dimana saja tidak harus didalam kelas, mudah diakses
asal tersedia jaringan internet bahkan dapat diakses dari handphone.

c.

Memiliki tim privasi yang tinggi dalam keanggotaan dengan adanya kode group sehingga
hanya siswa yang telah mengetahui kode group tersebut saja yang dapat mengikuti
pembelajaran dikelas virtual (kelas tiruan didunia maya)

d. Terdapat fitur gradebook yang berfungsi sebagai buku nilai untuk melihat hasil kuis
maupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dengan kata lain gradebook merupakan
buku nilai virtual guru yang dapat dicetak hasilnya.
e.

Siswa mampu menjawab soal kuis maupun tugas dengan baik akan memperoleh reward
berupa badge atau lencana yang dapat dipilih oleh guru disesuaikan dengan perolehan
nilai dan keaktifan masing-masing.

f.

Kegiatan belajar online dapat dilakukan secara kolaboratif dengan beberapa guru
matematika.

g. Orang tua siswa dapat menjadi anggota dengan kode khusus yaitu parents code dalam
virtual sehingga mereka dapat memantau aktivitas putra-putrinya.

2.4 Model Pembelajaran E-learning
Cisco dalam R. Poppy Yaniawati (2010), mendeskripsikan e-learning dalam berbagai
karakteristik, antara lain:
a. E-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan
secara online.
b.

E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya hasil-hasil belajar yang
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dieroleh hanya secara konvensional, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan
globalisasi;
c.

E-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional didalam kelas, tetapi
memperkuat model belajar konvensional melalui pengayaan konten dan pengembangan
teknologi pendidikan;

d. E-learning akan menyebabkan kapasitas peserta didik bervariasi bergantung pada
bentuk konten dan alat penyampaiannya. Makin baik keselarasan antara konten dan alat
penyampaian dengan gaya belajar peserta didik, maka akan lebih baik kapasitas peserta
didik yang pada gilirannya akan memberikan hasil yang lebih baik.
Model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan Edmodo adalah gabungan antara
pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dilakukan dalam kegiatan tatap muka dikelas dan
kegiatan belajar di Edmodo yang dapat dilakukan oleh siswa diluar lingkungan dan waktu
belajar di sekolah, jadi dapat diakses dirumah, diwarnet, atau dimana saja asalkan terjangkau
oleh layanan jaringan internet.

3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan prosedur penelitian
yang dilakukan berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut :
a.

Mengidentifikasi faktor-faktor hambatan dan kemudahan yang ditemui pada pembelajaran
matematika sebelumnya.

b.

Memutuskan alternatif tindakan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran matematika
sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar siswa yaitu :
1) Menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu melakukan
pengelompokan siswa secara heterogen sesuai kriteria kelompok kooperatif. Dengan
demikian diperoleh 8 kelompok heterogen yang terdiri dari 5 anggota, hasil tersebut
diumumkan kepada siswa agar siswa lebih siap dalam melakukan diskusi kelompok
dalam kegiatan pembelajaran.
2) Membuat kelas virtual di Edmodo dan melakukan sosialisasi cara mengakses kelas
virtual Edmodo bagi siswa dan observer.

c.

Menyusun unit program pembelajaran berupa RPP, LKS, tugas kelompok, intrumen tes,
non tes (angket sikap siswa).

d. Menentukan teknis observasi di dalam kelas dan secara online di Edmodo
e.

Menetapkan jenis data dan cara mengumpulkan data. Untuk data kuantitatif diperoleh
melalui tes, tugas kelompok. Dan kuis secara online dan offline. Untuk data kualitatif
dilakukan melalui hasil observasi secara online dan offline

f.

Menetapkan alat bantu observasi yang digunakan yaitu berupa lembar observasi.
Menetapkan cara waktu pelaksanaan refleksi yang dilakukan oleh peneliti, observer, dan
rekan seprofesi.

Tahap Pelaksanaan Tindakan
Pembelajaran pada siklus 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan persiapan yang telah dirancang
dalam tahap perencanaan tindakan.

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

359

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

360

Tahap Observasi dan Evaluasi
Pada tahap ini dilakukan pengamatan dan evaluasi kegiatan pembelajaran meliputi aktivitas
belajar siswa baik diruang kelas IX H maupun di kelas virtual.

Tahap Analisis dan Refleksi
Data yang diperoleh pada siklus 1 dianalisis dan dijadikan sebagai refleksi untuk perbaikan
pada siklus 2.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Siklus 1
Beberapa temuan peneliti pada siklus 1 adalah :
a.

Pada awal siklus 1 masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan untuk masuk (log in)
ke Edmodo, penyebabnya adalah karena siswa lupa terhadap username dan password
yang digunakan ketika sign up.

b.

Beberapa siswa mencuri-curi kesempatan untuk membuka facebook saat belajar dilakukan
di laboratorium komputer.

c.

Sebagian siswa mengeluhkan keterbatasan mereka terhadap jaringan internet dengan
beberapa alasan, diantaranya adalah sinyal jaringan provider kartu seluler tidak stabil
ditempat tinggal mereka, tidak terjangkau jaringan internet menggunakan telepon rumah,
tidak memiliki komputer dan modem, tidak memeiliki handphone atau tidak memiliki
uang lebih untuk kewarnet.

Solusi yang ditempuh diantaranya :
a.

Guru meminta siswa untuk mencatat username dan password mereka serta mengingatkan
kembali bahwa waktu yang digunakan dalam pembelajaran terbatas.

b.

Siswa diminta untuk benar-benar memperhatikan pengarahan yang diberikan agar ketika
mereka tidak mengalami kesulitan saat mengikuti aktivitas pembelajaran virtual di
Edmodo. Guru juga mengingatkan kembali kepada siswa saat pembelajaran di Edmodo
dilakukan diluar jam belajar di sekolah. Jadi siswa dapat terus belajar dirumah bersama
kelompok ataupun sendiri secara mandiri.

c.

Dengan ijin dari kepala sekolah, guru memberi kesempatan bagi siswa untuk mengakses
Edmodo di laboratorium komputer sepulang sekolah dengan waktu yang dibatasi satu jam.
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4.2 Siklus 2
Temuan guru pada siklus 2 adalah peningkatan kemampuan siswa dalam mengoperasikan
profil diri di Edmodo menyebabkan beberapa siswa iseng mengubah photo yang kurang
sopan ditampilkan dalam forum belajar. Beberapa siswa menggunakan nama samaran yang
menyebabkan guru kesulitan mengidentifikasi identitas siswa tersebut. Menghadapi kondisi
seperti ini guru memberikan teguran kepada siswa agar mengganti photo dan nama samaran
mereka dengan foto yang sopan dan menggunakan nama asli mereka.
Aktifitas siswa dan guru pada siklus 2 yang ditelah diamati oleh observer diantaranya:
a.

Aktifitas Siswa
1) Umumnya siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang dilakukan
secara berkelompok atau proyek 1 pendataan jenis iklan yang tayang di televisi dan
menyajiakan dalam tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Langkah yang
ditempuh guru adalah dengan memberikan panduan berupa materi yang sesuai
dengan tugas serta mengajak siswa untuk mempraktekan cara membuat diagram
dengan menggunakan Microssoft Word dan Excel.
2) Kerja sama kelompok cukup solid ketika salah satu teman mereka yang menjadi
perwakilan kelompoknya menerangkan hsil diskusi (Gambar 3), anggota lainnya
membantu dengan menambahkan hal-hal yang terlewatkan dalam presentasi.

Gambar 3. Presentasi Kelompok yang diupload di Edmodo
b.

Aktivitas Guru
1) Ruang gerak guru cukup leluasa karena penataan tempat duduk kelompok yang sudah
diperbaiki sehingga memberikan ruang untuk bergerak.
2) Penghargaan (reward) berupa badge atau lencana ternyata cukup berpengaruh
terhadap peningkatan keaktifan siswa dalam kelompok.
3) Guru sudah mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang
sudah direncanakan.
4) Guru sudah berhasil memancing keaktifan kelompok yang semula pasif dan terlihat
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

361

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

362

malas menjadi berani tampil meskipun membutuhkan waktu presentasi yang lebih
lama dibandingkan kelompok lainnya.
Hasil rekap aktifitas siswa, tanggapan siswa, dan hasil belajar siswa pada siklus 2 terdapat
pada tabel 2, tabel 3, tabel 4, dan tabel 5 yang terdapat pada bagian pembahasan antar siklus.

5. Pembahasan Antar Siklus
a.

Partisipasi Belajar Siswa
1) Aktivitas Siswa
Tabel 2. Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Siklus I dan II
Siklus

Pertemuan

Rata-rata

1

1
2
1
2

58,60%
69,60%
74,60%
88,00%

2

Terjadi peningkatan aktivitas siswa sebesar 29,40% yaitu awal siklus I adalah 58,60%
menjadi 88,00% pada akhir siklus 2. Hal ini terjadi setelah guru memberikan apresiasi
terhadap keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat dan melakukanpresentasi
dengan memberikan lencana (badge) pada profil diri siswa di Edmodo. Siswa menjadi
bangga memperoleh penghargaan dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran yang dilaksanakan
Perolehan skor siswa telah memberikan konstribusi pada peningkatan poin kelompok
sehingga setiap kelompok mendapatkan penghargaan seperti pada tabel 3
Tabel 3. Penghargaan Kelompok
Banyaknya Kelompok

Kategori kelompok

Siklus 1

Siklus 2

Baik

1

-

Hebat

4

2

Super

5

8

2) Tanggapan Siswa
Tabel 4. Rekap tanggapan siswa
Waktu
Pengamatan
Siklus 1
Siklus 2
Peningkatan
atau
penurunan

Kelompok Jawaban
A
B
152 ( 63,33%)
53
(22,08%)
10

(4,17%)

Menurun 59,16%

190

Keterangan
A: Sulit, Bingung, takut
B: mudah, Jelas, berani

(54,42%)

Meningkat 32,34%

Tanggapan siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan Model
pembelajaran Kooperatif Tipe STAD berbantuan Edmodo menunjukan hasil yang
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cukup baik dengan peningkatan sekitar 32,34% untuk tanggapan positif. Sedangkan
tanggapan negatif terhadap pembelajaran satistika mengalami penurunan sebesar
59,16%
b.

Prestasi Belajar Siswa
Tabel 5. Ketuntasan Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Tindakan
TES
Siklus 1

Banyak Siswa Tuntas
16 Orang (40%)

Siklus 2

27 Orang (67,50%)

Keterangan

Meningkat 30%

Banyak Siswa Belum Tuntas
24 Orang (60%)
15 Orang

(32,50%)

Menurun 30%

Ketuntasan belajar siswa sebelum pelaksanaan tindakan hanya mencapai 40%. Setelah
dilakukan tindakan berupa pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan Edmodo,
ketuntasan siswaq menjadi 67,50%. Berarti ketuntasan belajar siswa mengalami
peningkatan sebesar 30%.
Sementara itu siswa yang belum tuntas mengalami penurunan sebesar 30% yaitu dari 60%
pada siklus 1 menjadi 30%

6. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah diulas pada bagian sebelumnya,
pemebelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan
Edmodo memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untik berdiskusi, mengerjakan
soal kuis secara fleksibel disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Hal tersebut menjadi
salah satupemicu sehingga siswa lebih berani dan kreatif dalam mengungkapkan ide-idenya.
Keadaan yang jarang ditemukan dalam pembelajaran sebelum penelitian.
Di kelas virtual, siswa tidak merasa malu untuk berbicara, mereka dapat merancang pertanyaan
maupun jawaban dengan lebih baik dibandingkan dikelas biasanya.
Pembelajaran kooperatif tipe STAD yang memberikan penghargaan kelompok berdasarkan
kontribusi anggota kelompoknya memberikan kesadaran pada setiap anggota untuk terlibat
aktif dan tidak mengandalkan salah seorang teman dalam kelompok tersebut.
Kondisi demikian memberikan hasil cukup baik dengan adanya peningkatan partisipasi dan
prestasi belajar matematika siswa sehingga secara umum kualitas pemebelajaran matematika
dikelas IX H lebih meningkat dari sebelum pelaksanaan penelitian tindakan kelas .
Namun ada beberapa hal yang yang penting untuk diperhatikan bagi guru yang akan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantu Edmodo :
a.

Kemampuan guru dalam menguasai media berbasis teknologi dan informasi seperti
edmodo sangat diperlukan kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar dan sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai.

b.

Pembelajaran kooperatif dengan menggunakan Edomodo sebagai medianya perlu
memperhatikan ketersediaan perangkat komputer yang terhubung kejaringan internet. Jika
siswa tidak memeiliki perangkat yang diperlukan maka hendaknya guru memfasilitasi
dengan memberikan kemudahan bagi siswa untuk dapat mengakses Edmodo menggunakan
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laboratorium komputer atau multimedia yang ada disekolah.
c.

Perlu ada kerjasama yang baik antara guru dan orangtua siswa untuk memantau aktifitas
pembelajaran menggunakan Edmodo agar siswa tetap focus pada kegiatan belajar.

Karena salah satu kelebihan pembalajaran menggunakan media Edmodo diantaranya adalah
mampu memfasilitasi kegiatan belajar harus bertatap muka antara guru dan siswa, maka baik
sekali untuk diimplementasikan di SMP Terbuka. Dengan demikian dapat mengantisipasi
kendala jarak waktu yang sering dialami oleh guru dan siswa di SMP Terbuka
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA
SISWA SMKN 1 SULAWESI SELATAN MELALUI
PENGEMBANGAN LKS MODEL TRAFFIC LIGHT
Herwelis1)
1)

SMK Negeri 1 Sulawesi Selatan, Jl Bonto Manai No 14, Makassar, willis.lp3gi@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) bagaimana desain LKS Model
Traffic Light yang dikembangkan pada SMK Negeri 1 Sulawesi Selatan ; (2) bagaimana
LKS Model Model Traffic Light dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa
SMK Negeri 1 Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan
pengembangan (Research and Development / R&D) yang dilaksanakan di SMK Negeri
1 Sulawesi Selatan tahun pelajaran 2016/2017. Model pengembangan yang digunakan
adalah model 4D yang diperkenalkan oleh Thiagarajan. Model pengembangan 4D
merupakan kepanjangan dari Define, Design, Development dan Disseminatio. Data
dikumpulkan dengan teknik observasi, tes dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa
LKS Model Traffic Light, Lembar validasi pakar,dan lembaran tugas/soal . Data yang
terkumpul dianalisis menggunakan analisis validitas instrument dan respon penggunaan
LKS kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Instrumen LKS
Matematika Model Traffic Light yang dikembangkan di SMK Negeri 1 Sulawesi Selatan
ini dengan koefisien validasi isi antar validator 0,86 dinyatakan memenuhi validitas isi
versi Gregori; (2) memindahkan tugas berupa soal dari LKS ke kotak soal menyerupai
Traffic Light dengan teknik bermain membuat siswa dalam menyelesaiakan soal antusias
dan bersemangat ;(3) hasil belajar matematika dengan KD sesuai yang terdapat dalam
LKS menunjukkan hasil yang baik karena dari 27 siswa pada kelas X TGB 24 siswa atau
88,89% siswa berada pada kategori tuntas dan hanya 3 siswa atau 11,11% yang dinyatakan
belum tuntas ;(4) hasil observasi penulis tentang respon siswa dengan penggunaan LKS,
bahwa penyelesaian soal-soal dengan model traffic light, membuat siswa merasa senang
dan tertantang.
Kata Kunci. LKS, Traffic Light, Kotak Soal

1. Pendahuluan
Pembelajaran dilaksanakan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai macam upaya dilakukan agar pembelajaran dapat
dilakukan dengan lancar. Termasuk didalamnya adalah penggunaan berbagai macam sumber,
bahan, alat dan media pembelajaran yang sesuai dan mendukung jalannya pembelajaran.
Penggunaan bahan ajar cetak seperti buku, modul, diktat dan sejenisnya memang sudah
sangat umum dan efektif digunakan pada hampir seluruh materi pembelajaran. Salah satu
bahan ajar berbentuk cetak adalah Lembar Kerja Siswa yang biasa disingkat LKS. Lembar
Kerja Siswa pada umumnya didesain agar siswa belajar dengan banyak melakukan dan
mengerjakan latihan soal. Meskipun pada LKS juga biasanya dicantumkan materi. LKS pada
dasarnya menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran, bukan seperti LKS pada umumnya
yang banyak diterbitkan oleh penerbit yang hanya menyediakan latihan soal untuk dikerjakan
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siswa. Idealnya LKS harusnya dibuat sendiri oleh guru karena guru tersebut telah memahami
kemampuan dan karakteristik siswa yang diajarnya, guru juga memahami silabus tentang
kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa tiap pertemuan. Yang banyak terjadi,
guru-guru biasanya langsung menggunakan LKS yang didapatkan dari penerbit buku, yang
tentu saja isi dari LKS tersebut belum tentu sesuai, baik dari segi materi maupun karakteristik
siswa yang diajarnya.
Olehnya itu guru diharapkan dapat menyusun sendiri lembar kerja siswa disetiap pertemuan
sesuai kompetensi yang akan dicapai dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lembar
kerja siswa yang menoton (model itu-itu saja disetiap pertemuan) akan membuat siswa
kurang bersemangat dan cepat bosan dalam mengerjakannya, Namun lembar kerja siswa
yang bervariasi dan inovatif akan membuat siswa lebih bersemangat dalam menyelesaikannya
dan kebosangan siswa dapat dihindari. Apalagi jika materi pembelajaran disampaikan secara
menyenangkan, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan LKS yang bervariasi dengan
model permainan/game, maka tentunya aktivitas dan hasil belajar siswa akan meningkat.
Lembar kerja siswa yang akan dikembangkan berupa lembar kerja siswa Model Traffic
Light. Istilah Model Traffic Light dengan menggunakan peran lampu indikatornya, yakni
warna merah, kuning dan hijau. Siswa dianggap tuntas dalam suatu kompetensi dasar setelah
menyelesaikan soal-soal yang ada pada kotak hijau. Namun syaratnya menyelesaikan soal
pada kotak hijau, siswa harus menyelesaikan soal dulu pada kotak kuning, demikian juga
untuk menyelesaikan soal yang ada di kotak kuning, siswa harus menyelesaikan dulu soal
yang ada di kotak merah. Soal-soal yang ada pada kotak Merah identik dengan kumpulan
soal-soal dengan kategori mudah, kemudian soal-soal yang ada pada kotak kuning identik
dengan soal-soal kategori sedang, selanjutnya soal-soal yang ada pada kotak hijau identik
dengan soal-soal kategori sukar. Diharapkan dengan pengembangan lembar kerja siswa model
Traffic Light dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa di SMK Negeri 1 Sulawesi
Selatan.
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
Model LKS Traffic Light yang dikembangkan pada SMK Negeri 1 Sulawesi Selatan dan
bagaimana LKS Model Traffic Light dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa
SMK Negeri 1 Sulawesi Selatan

2. Landasan Teori
2.1 Lembar Kerja Siswa
Menurut latihan kerja guru inti (LKGI) 1990, lembar kerja siswa yang kemudian disingkat
LKS adalah merupakan lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melaksanakan kerja
atau tugas yang terprogram, Ratna Wilis Dahar (1991) mengungkapkan bahwa lembar kerja
yang berisikan informasi dan instruksi dari guru kepada siswa agar siswa dapat mengerjakan
sendiri suatu aktivitas belajar, melalui praktik atau penerapan hasil belajar untuk mencapai
tujuan pembelajaran.
Lembar kerja siswa (LKS) merupakan salah satu jenis alat bantu pembelajaran. (Hidayah dan
Sugiarto, 2006). Secara umum LKS merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap/
sarana pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran (RPP). LKS sebaiknya dirancang oleh
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guru sendiri sesuai dengan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran. LKS dalam kegiatan
belajar mengajar dapat dimanfaatkan pada tahap pemahaman konsep, karena LKS dirancang
untuk membimbing siswa dalam mempelajari suatu topik.
Hendaknya LKS yang digunakan siswa harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat
dikerjakan siswa dengan baik dan dapat memotivasi belajar siswa. Hal yang perlu diperhatikan
dalam penyusunan LKS adalah :
a.

Buku pegangan siswa

b.

Mengutamakan bahan yang penting

c.

Menyesuaikan dengan tingkat kematangan berfikir siswa.

LKS biasanya berupa petunjuk, langkah untuk menyelesaikan suatu tugas yang diperintahkan
dalam lembar kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapai (Depdiknas, 2004).
Selanjutnya Menurut Achmadi, (1996) tujuan Lembar Kerja Siswa (LKS)
-

Mengaktifkan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran

-

Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses.

-

Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.

-

Membantu siswa dalam memperoleh informasi tentang konsep yang dipelajari melalui
proses kegiatan pembelajaran secara sistematis.

-

Membantu siswa dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari melalui kegiatan
pembelajaran.

Dari beberapa pengertian tentang LKS maka dapat disimpulkan bahwa lembar kerja
siswa (LKS) adalah suatu media pembelajaran berwujud lembaran berisi tugas-tugas guru
kepada siswa yang disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai dengan tujuan
untuk mengaktifkan siswa, memungkinkan siswa belajar sendiri menurut kemampuan dan
minatnya, merangsang kegiatan belajar dan juga merupakan variasi pengajaran agar siswa
tidak menjadi bosan

2.2 LKS Model Traffic Light yang Akan Dikembangkan
LKS yang dikembangkan sekarang ini banyak sekali modelnya, sehingga belum ada model
khusus untuk kebutuhan mata pelajaran tertentu yang ideal untuk semua mata pelajaran. LKS
dibuat harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan LKS. Lembar kerja siswa berupa lembaran
berisi kegiatan siswa sesuai kompetensi yang ingin dicapai untuk mengaktifkan siswa.
Lembar kerja siswa yang akan dikembangkan berupa lembar kerja siswa Model Traffic Light.
Istilah Model Traffic Ligh dengan menggunakan peran lampu indikatornya, yakni warna
Merah, Kuning dan Hijau. Siswa dianggap tuntas dalam suatu kompetensi dasar setelah
menyelesaikan soal-soal yang ada pada kotak Hijau. Namun syaratnya menyelesaikan soal
pada kotak hijau, siswa harus menyelesaikan soal dulu pada kotak Kuning, demikian juga
untuk menyelesaikan soal yang ada di kotak Kuning, siswa harus menyelesaikan dulu soal
yang ada di kotak Merah. Soal-soal yang ada pada kotak Merah identik dengan kumpulan
soal-soal dengan Kategori Mudah, kemudian soal-soal yang ada pada kotak Kuning identik
dengan soal-soal Kategori Sedang, selanjutnya soal-soal yang ada pada kotak Hijau identik
dengan soal-soal Kategori Sukar.
Penggunaan LKS ini nantinya, juga memanfaatkan tutur sebaya. Dimana siswa-siswa yang
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lebih dahulu menyelesaikan LKS pada semua kotak, baik kotak merah (kategori soal mudah),
kotak kuning (kategori soal sedang maupun kotak hijau (kategori soal sukar) diberi kesempatan
menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Akan diberikan format pendampingan kepada
rekan-rekannya. Dengan bantuan dari tutur sebaya ini, diharapkan siswa-siswa yang mengalami
kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal di masing-masing kotak dapat diatasi dengan segera.
Tentunya dengan pengembangan lembar kerja siswa model Traffic Light diharapkan dapat
meningkatkan hasil belajar matematika siswa di SMK Negeri 1 Sulawesi Selatan.
Menurut Sidin dan Khaeruddin (2012), suatu instrument tes yang baik memiliki butir dengan
tingkat kesukaran yang proporsional. Instrumen yang baik memiliki tingkat kesukaran
dengan perbandingan : mudah : sedang : sukar = 1 : 2 : 1. Dalam menyelesaikan LKS ini
dalam suatu kompetensi dasar, untuk bisa tuntas dalam KD tersebut, siswa minimal harus
menyelesaikan dulu 1 soal dari kotak merah (kategori mudah), 2 soal dari kotak kuning
(kategori sedang) dan 1 soal dari kotak hijau (kategori sukar). Demikian juga penyelesaikan
LKS-LKS ini, dilakukan dengan model permainan dengan bantuan tutur sebaya. Sehingga
kegiatan belajar berlangsung secara santai dan menyenangkan, namun target ketuntasan materi
setiap kompetensi dasar diharapkan dapat dicapai. Di bawah ini desain kotak menyimpan
kumpulan soal-soal menyerupai Traffic Light :

Gambar 1. Desain kotak soal-soal menyerupai Traffic Light

2.3 Kerangka Pengembangan
Kerangka pengembangan LKS Model Traffic Light mengikuti model 4D yakni : Define,
Design, Development dan Dessimination. Berikut rancangan kerangka pengembangan LKS
Model Traffic Light.
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Gambar 2. Kerangka pengembangan LKS Model Traffic Light

3. Metode Penelitian
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melalui penelitian dan studi literatur. Design (perancangan), berisi kegiatan untuk membuat
rancangan terhadap produk yang telah ditetapkan. Development (pengembangan) berisi
kegiatan membuat rancangan menjadi produk dan menguji validitas produk secara berulangulang sampai dihasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Dissemination
(diseminasi) berisi kegiatan menyebarluaskan produk yang telah teruji untuk dimanfaatkan
orang lain. Adapun prosedur pengembangan LKS Model Traffic Light sebagai berikut :
Tabel 1. Tahapan prosedur pengembangan LKS Model Traffic Light
Tahapan Pengembangan
Model 4D
Define

Design

Deskripsi Pengembangan Model
Pengembangan LKS Matematika Model Traffic Light dengan
melakukan kajian teoritik untuk merumuskan indikator tiap KD
dalam menyusun lembar kerja siswa yang dikembangkan.
o
o

o

Development

Dissemination

o
o
o

Menyusun kisi-kisi indikator LKS Model Traffic Light
Indikator LKS Model Traffic Light meliputi : Kompetensi
Dasar yang ingin dicapai, ada indicator KD, terdapat
petunjuk penggunaan LKS, uraian materi, soal
pembahasan, tugas/lembar kerja, soal terdiri dari 3 level,
pengkategorian soal ke kotak merah, kuning dan hijau,
sesuai dengan tingkat kematangan berpikir siswa, menjadi
buku pegangan, siswa aktif, mandiri dan terjalin kerjasama.
Dalam menyelesaikan tugas/lembar kerja, soal-soal
dimasukkan dalam kotak soal yang didesain menyerupai
Traffic Light seperti gambar di bawah

o
o
o
o

Menyusun instrumen validasi pakar/ahli
Validasi instrumen oleh pakar/ahli
Merevisi instrumen lembar kerja siswa sesuai saran pakar/
ahli
Uji coba instrumen lembar kerja siswa
Analisis untuk perbaikan
Revisi instrumen lembar kerja siswa
Produk Instrumen lembar kerja siswa

o

Produk LKS Traffic Light digunakan di berbagai sekolah

o

Disebarluaskan melalui wadah MGMP matematika SMK

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sulawesi Selatan. Sumber data penelitian ini
adalah peserta didik SMK Negeri 1 Sulawesi Selatan di kelas X. Penggunaan LKS Traffic
Light diujicobakan pada peserta didik Jurusan Teknik Gambar Bangunan dan Teknik Sepeda
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Motor.Teknik pengumpulan data : observasi, tes dan dokumentasi. Instrumen penelitian
berupa Lembar Kerja Siswa Model Traffict Ligt yang dikembangkan, instrumen validasi untuk
validator dan kumpulan soal pada kotak soal. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa analisis kuantitatif dan kualitatif.

4. Hasil Penelitian
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Pengembangan Lembar Kerja Siswa Model Traffic
Light ini melalui tahapan 4D, yakni Define, Design, Development dand Dissemination. Pada
tahapan Define, penulis menentukan bahwa akan mengembangkan LKS Model Traffic Light
yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Adapun spesifikasi LKS ini meliputi
: LKS tetap memenuhi kaidah dan kriteria penyusunan LKS, pengembangannya dengan
memindahkan lembaran kerja berupa soal-soal yang akan dikerjakan siswa kedalam kotak
soal yang menyerupai Traffic Light, LKS Model Traffic Light dengan menggunakan peran
lampu indikatornya, yakni warna Merah, Kuning dan Hijau, soal-soal yang ada pada kotak
merah identik dengan kumpulan soal-soal dengan kategori mudah, kemudian soal-soal yang
ada pada kotak kuning identik dengan soal-soal kategori sedang, selanjutnya soal-soal yang
ada pada kotak hijau identik dengan soal-soal kategori sukar, melatih siswa mengerjakan soalsoal kategori : Lower Order (L1), Aplikasi (L2) dan Soal High order (L3), pola mengerjakan
soal LKS melibatkan tutor sebaya, mengerjakan soal dengan teknik bermain, menyenangkan
dan tidak menoton. LKS Matematika Model Traffic Light yang dikembangkan memuat materi
pokok matematika SMK kelas X “ memecahkan masalah berkaitan dengan system persamaan
dan pertidaksamaan linier.
Selanjutnya pada tahapan Design, penulis menyusun kisi-kisi indikator LKS Model traffic Light.
Adapun Indikatornya : LKS memuat Kompetensi Dasar yang ingin dicapai, ada indikator KD,
terdapat petunjuk penggunaan LKS, uraian materi, soal pembahasan, tugas/lembar kerja, soal
terdiri dari 3 level, pengkategorian soal ke kotak merah, kuning dan hijau, sesuai dengan tingkat
kematangan berpikir siswa, menjadi buku pegangan, siswa aktif, mandiri dan terjalin kerjasama.
Dalam menyelesaikan tugas/lembar kerja, soal-soal dimasukkan dalam kotak soal yang didesain
menyerupai Traffic Light. Berikut kotak soal yang digunakan seperti gambar di bawah.

Gambar 4. Kotak soal yang menyerupai Traffic Light
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Kemudian pada tahapan Development, penulis telah menyusun instrumen validasi pakar/ahli
dan memilih validator yang akan melakukan validasi instrumen. Pada penelitian pengembangan
ini, penulis mempercayakan kepada Dra Hj. P. Johartini M.Pd dan Ibu Muzdalifah, S.Pd
menjadi validator. Dua-duanya merupakan guru senior mata pelajaran matematika SMK yang
sekaligus sebagai pengurus MGMP Matematika SMK Kota Makassar. Hasil validasi instrument
kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas isi dengan menggunakan kesepakatan antar
validator Versi GREGORY. Menurut Gregory, jika koefisien validasi (> 75%), maka intervensi
yang dilakukan adalah valid. Adapun hasil perhitungan koefisien validitas isi sebesar 0,86 atau
86% lebih besar dari 75 %, maka Instrumen LKS Model Traffic Light, dinyatakan memenuhi
validitas isi menurut Validator. Selanjutnya dilakukan revisi instrumen dan uji coba instrumen
lembar kerja siswa,
Uji coba penggunaan LKS dilakukan pada salah satu kelas di SMK Negeri 1 Sulawesi
Selatan, yakni kelas X TGB (Teknik Gambar Bangunan). Hasil olah data menunjukkan bahwa
sebagaian besar siswa 88,89 % atau 24 siswa berada pada kategori tuntas hasil belajarnya
dan hanya 3 siswa atau 11,11% siswa dengan kategori belum tuntas. Ini menunjukkan bahwa
dalam menyelesaikan tugas dengan menggunakan LKS Model Traffic Light cukup efektif.
Karena siswa yang tuntas belajar pada KD sesuai LKS hampir 90%, jauh berbeda ketika
penulis menggunakan LKS dari penerbit pada pembelajaran sebelumnya.
Selanjutnya hasil analisis tentang penyelesaian soal-soal yang telah dipindahkan kekotak soal
menyerupai traffic light, dimana tugas siswa menyelesaiakan 4 soal terdiri dari 2 soal pada
kotak merah, 1 soal pada kotak kuning dan satu soal pada kotak hijau. Pola penyelesaian soal
dengan system bermain. menunjukkan bahwa lebih dari setengah siswa mampu mengerjakan
soal sampai kotak hijau yakni sebesar 52,14 % atau 13 siswa. Siswa yang dapat menyelesaikan
soal sampai kotak hijau dinyatakan tuntas secara maksimal pada KD sistem persamaan dan
pertidaksamaan linier, karena siswa telah mampu menyelesaiakan soal-soal dalam bentuk
pemahaman, aplikasi maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari.. Sebanyak 11 siswa
atau 40,74% tuntas namun belum maksimal karena hanya mampu mengerjakan soal pada
tahapan kotak soal kuning, dan hanya 3 siswa atau 11,11% yang dianggap belum tuntas pada
KD tersebut, karena hanya mampu mengerjakan soal pada kotak merah. Kotak merah berarti
belum tuntas. Hasil uji coba kembali dianalisis untuk revisi perbaikan LKS menjadi lebih baik.
Langkah terakhir berupa tahapan Dissemination berupa kegiatan menyebarluaskan produk
yang telah teruji untuk dimanfaatkan teman guru secara lebih luas. Pada tahapan ini, penulis
telah menghasilkan produk hasil pengembangan berupa LKS Model Traffic Light. LKS ini
telah digunakan di sekolah sendiri dimana penulis bertugas. Desiminasi yang dilakukan oleh
penulis baru pada presentasi hasil karya pengembangan pada guru-guru matematika SMK
Se-Kota Makassar melalui MGMP Matematika SMK Kota Makassar. Hasil desiminasi di
MGMP, sebagian besar guru memberi apresiasi tentang LKS yang kami kembangkan, terlebih
penggunaan kotak soal menyerupai lampu traffic light yang menurut sebagian guru ide cerdas
karena proses menyelesaikan soal dilakukan dengan teknik bermain dan sebagian guru
berencana melakukan hal yang sama dengan penulis.
Adapun hasil observasi penulis tentang respon siswa dengan penggunaan LKS Model Traffic
Light, bahwa penyelesaian soal-soal dengan model traffic light, membuat siswa merasa
senang dan tertantang untuk menyelasaikan soal-soal baik di kotak merah, kuning dan hijau.
Mereka berlomba menyelesaikan soal dengan cepat. Kemudian reward menjadi tutur sebaya
juga membuat siswa merasa bangga bisa membantu temannya yang mengalami kesulitan.
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Memindahkan soal dari LKS ke kotak soal traffic light dengan teknik bermain tercipta suasana
belajar yang begitu bersemangat dan antusias dari para siswa.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
a.

Model LKS Traffic Light yang dikembangkan pada SMK Negeri 1 Sulawesi Selatan
terdiri dari indikator : Kompetensi Dasar yang ingin dicapai, terdapat indicator KD,
petunjuk penggunaan LKS jelas, ada uraian materi, terdapat contoh soal dan penyelesaian
yang mudah dipahami siswa, jelas tugas yang akan dikerjakan siswa, tidak membuat siswa
bosan, suasana belajar aktif dan menyenangkan dengan pola bermain dan dapat menjalin
kerjasama antara siswa.

b.

Instrumen LKS model Traffic Light ini telah memenuhi validitas isi dengan koefisien
sebesar 0,86 sesuai hasil analisis kesepakatan validator versi Gregory.

c.

Adanya kotak soal yang menyerupai traffic light yang disiapkan oleh guru sebagai
pendukung penyelesaian soal-soal yang menjadi tugas siswa dengan teknik bermain
membuat siswa tertarik.

d. Penggunaan LKS Model Traffic Light membuat suasana belajar siswa antusias dan penuh
semangat.
e.

Hasil belajar matematika siswa SMK Negeri 1 Sulawesi Selatan mengalami peningkatan
setelah menggunakan LKS Model Traffic Light, ini terlihat dari kisaran 85% - 95% siswa
yang tuntas dalam pembelajaran.

5.2 Saran
a.

Hendaknya guru-guru dapat menyusun sendiri LKS yang akan digunakan yang sesuai
dengan kompetensi dasar dan karakteristik siswa.

b.

Dinas Pendidikan ataupun instansi terkait hendaknya rutin, proaktif memfasilitasi,
memberi wadah guru-guru dalam menemukan inovasi-inovasi dalam menggunakan media
pembelajaran.

6. Ucapan Terimakasih
Terima kasih kepada Kepala P4TK Matematika Yogyakarta, widyaswara dan Tim panitia
Sendimat V, yang telah memberi ruang kepada guru-guru matematika di Indonesia memenuhi
PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) dengan menjadi pemakalah pada seminar
Nasional Matematika tahun 2017.
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PENERAPAN METODE DISCOVERY UNTUK
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR
SISWA PADA MATERI LUAS BANGUN DATAR DI
KELAS V SDN SUMBERAGUNG KABUPATEN SLEMAN

Hesti Trisnawati
SDN Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman; email: hestitrisna10@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model
spiral, dilakukan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri atas tiga pertemuan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan metode discovery yang
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan metode discovery dengan langkah-langkah: (1) stimulation, (2) problem
statement, (3) data collection, (4) data processing, (5) verification, dan (6) generalization,
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi luas bangun datar di
kelas V SDN Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Aktivitas belajar
siswa meningkat sebesar 29,37%, dihitung dari keadaan awal sebesar 57,14%, siklus I
sebesar 83,13%, dan siklus II sebesar 86,51%. Hasil belajar siswa meningkat sebesar
43,29, dihitung dari rata-rata keadaan awal yaitu 46,57, siklus I sebesar 68,71, dan siklus
II sebesar 89,86.

1. Pendahuluan
Pendidikan hendaknya memberi kesempatan dan membimbing siswa untuk dapat menemukan
kembali matematika dengan kemampuan mereka sendiri, agar pembelajaran matematika menjadi
bermakna. Melalui pembelajaran matematika yang bermakna, siswa dapat menggunakan
pola pikir matematika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataannya,
pembelajaran di kelas V SDN Sumberagung belum memberi rangsangan kepada siswa untuk
melakukan aktivitas menemukan sendiri konsep matematika. Dalam pembelajaran materi luas
bangun datar, guru biasanya memberikan rumus secara langsung kepada siswa tanpa memberi
kesempatan untuk menemukan sendiri rumus tersebut, sehingga siswa cenderung cepat lupa.
Hal ini sejalan dengan pendapat Soviawati (2011:80) yang menyatakan bahwa jika siswa
belajar matematika secara terpisah dari pengalaman mereka sehari-hari, maka akan menjadi
cepat lupa dan tidak dapat mengaplikasikan matematika tersebut. Hal ini berpengaruh pada
hasil belajar siswa.
Dokumentasi nilai ulangan harian siswa saat di kelas IV pada materi luas bangun datar,
menunjukkan masih di bawah KKM yang ditentukan, yaitu 70. Untuk mengetahui lebih lanjut
tentang penyebab rendahnya nilai ulangan, peneliti melakukan wawancara dengan siswa.
Sebagian siswa mengatakan bahwa penyebab mengenai rendahnya nilai ulangan harian tersebut
karena lupa rumusnya. Penyebab lainnya, dikarenakan salah dalam memahami rumus dan
kesalahan dalam menghitung. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan metode pembelajaran
yang memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas secara langsung dalam
menemukan sendiri matematika, yaitu metode discovery.
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Metode discovery dipilih oleh peneliti dengan alasan bahwa metode ini dapat meningkatkan
aktivitas siswa dalam belajar menemukan sendiri matematika, sehingga pembelajaran menjadi
lebih bermakna. Marc (2015) menyatakan bahwa metode discovery membuat kebermaknaan
bagi siswa. Siswa dapat membuat kesimpulan dengan berfikir logis, sehingga konsep
matematika menjadi lebih mudah diingat. Suryosubroto (2008:192) menyatakan bahwa metode
discovery adalah metode yang dalam proses belajar mengajar memberikan kesempatan kepada
siswa untuk menemukan sendiri informasi yang dipelajari, yang selama ini biasa diberitahukan
secara tradisional atau diceramahkan saja. Dari kajian di atas, peneliti menetapkan pengertian
metode discovery dalam penelitian ini yaitu suatu metode pembelajaran yang menekankan
pada keaktifan siswa, dimana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar
dengan mengembangkan cara berfikir ilmiah sehingga siswa mampu menemukan sendiri
suatu konsep yang sedang dipelajari. Tahapan-tahapan metode discovery menurut Ahmadi dan
Prasetya (2005:22) meliputi: stimulation, problem statement, data collection, data processing,
verification, dan generalization.
Penggunaan metode discovery mempunyai beberapa tujuan, yaitu: (1) mengembangkan
kreativitas, (2) mendapatkan pengalaman langsung dalam belajar, (3) mengembangkan
kemampuan berfikir rasional dan kritis, (4) meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran,
(5) belajar memecahkan masalah, dan (6) memperoleh inovasi dalam pembelajaran (Ilahi,
2012:47). Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode discovery dengan tujuan untuk
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.
Pendapat di atas didukung oleh hasil penelitian Hasugian (2013) yang menunjukkan bahwa
metode discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
matematika di SDN 02 Sejaruk Param dari nilai rata-rata 62,0 menjadi 82,7. Penelitian lain
yang mendukung juga dilakukan oleh Supriyanto (2014) yang menyatakan bahwa penerapan
discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI b pada mata pelajaran
matematika, pokok bahasan keliling dan luas lingkaran di SD Tanggul Wetan 02, Kecamatan
Tanggul, Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan metode discovery untuk
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi luas bangun datar di kelas V SDN
Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman.

2. Metode
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menggunakan model spiral dari Kemmis dan Taggart,
yang terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi
(Wiriaatmaja, 2014:66). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Sumberagung,
Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaannya, peneliti dibantu oleh dua
orang observer yang merupakan guru di SDN Sumberagung.
Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa, sumber dan bahan pelajaran, serta alat evaluasi. Data
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hasil observasi, catatan lapangan, wawancara
dan tes. Instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi, lembar catatan lapangan, pedoman
wawancara, dan soal tes. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari Sukardi (2003:136) yang meliputi skoring,
tabulasi, pendeskripsian data, dan uji statistika. Data disajikan dengan menggunakan tabel
maupun grafik untuk memudahkan dalam menganalisis. Analisis yang dilakukan cenderung
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pada pendiskripsian hasil dari peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa, dibandingkan
dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini
yaitu dikatakan berhasil, jika lebih dari 50% siswa berada dalam kategori aktif dan atau sangat
aktif, dan lebih dari 75% siswa tuntas dalam belajar.

3. Hasil
3.1. Pra Siklus
Penelitian diawali dengan pengambilan data awal (pra siklus) untuk mengetahui tingkat
aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi luas bangun datar. Hasil dari tindakan pra siklus
menunjukkan bahwa kelas dalam keadaan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Semua
siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Aktivitas siswa masih rendah, data hasil observasi
aktivitas siswa menunjukkan bahwa terdapat 1 siswa (7,14%) berada pada kriteria cukup
aktif, 5 siswa (35,71%) berada pada kriteria kurang aktif, dan 8 siswa (57,14%) berada pada
kriteria sangat kurang aktif. Hasil belajar siswa masih rendah, data nilai hasil belajar siswa
menunjukkan bahwa hasil belajar semua siswa (100%) belum tuntas. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa masih rendah, sehingga perlu diterapkan
metode pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, yaitu metode
discovery.

3.2. Siklus I
Siklus I dilaksanakan dalam 3 pertemuan. Pertemuan pertama diawali dengan permainan
bangun datar menggunakan jari untuk mengkondisikan kelas. Pembelajaran dilanjutkan
dengan apersepsi berupa tanya jawab mengenai benda-benda di sekitar yang berbentuk
trapesium. Siswa mengamati bangun trapesium yang ditunjukkan guru, dan melakukan tanya
jawab tentang jenis-jenis trapesium. Kelas kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Kegiatan
inti pembelajaran dilakukan dengan siswa melakukan percobaan dan berdiskusi dengan
kelompoknya menggunakan lembar kerja siswa yang meliputi tahapan stimulation, problem
statement, data collection, data processing, verification, dan generalization.
Pada tahap stimulation, siswa melakukan percobaan berupa menggambar trapesium,
mengguntingnya menjadi 4 bagian dan kemudian disusun menjadi bangun persegi panjang.

Gambar 1. Siswa mengerjakan lembar kerja secara berkelompok
Pada tahap problem statement, siswa menentukan hipotesis awal tentang bagaimana cara
menghitung luas trapesium, yaitu dengan menghitung luas persegi panjang yang terbentuk
dari potongan-potongan trapesium. Pada tahap data collection siswa mengukur panjang dan
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lebar persegi panjang yang terbentuk, kemudian membandingkannya dengan ukuran awal
trapesium. Pada tahap data processing data yang telah didapat dimasukkan pada rumus luas
persegi panjang, kemudian diturunkan menjadi rumus luas trapesium. Pada tahap verification
siswa menghitung luas trapesium yang telah ditentukan ukurannya menggunakan rumus
yang telah ditemukan, menghitung luas persegi panjang yang ukurannya disesuaikan dengan
perbandingan yang disepakati pada tahap data collection, kemudian membandingkan hasil
dari keduanya. Dari kegiatan verification ini bisa diperoleh pembuktian apakan hipotesis yang
telah dituliskan di awal sudah tepat atau belum. Pada tahap generalization siswa menarik
kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, dan menerapkannya untuk menyelesaikan
soal menghitung luas trapesium. Kegiatan akhir dilakukan dengan siswa mengerjakan soal
latihan secara mandiri, kemudian dibahas secara bersama-sama.
Pertemuan kedua diawali dengan permainan konsentrasi untuk mengkondisikan kelas.
Pembelajaran diawali dengan apersepsi berupa menggali pengetahuan awal siswa dengan
melakukan tanya jawab mengenai rumus luas trapesium. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran, dan membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kegiatan inti pembelajaran meliputi
tahapan stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan
generalization.
Pada tahapan stimulation, guru menunjukkan media yang berupa bangun trapesium. Guru
menyampaikan cerita tentang permasalahan yang berkaitan dengan luas bangun trapesium.
Tahap problem statement, siswa menentukan bagaimana cara menghitung luas trapesium
dengan menyebutkan rumus luas trapesium.
G : Anak-anak, Bu Guru ingin membuat sebuah papan nama (sambil menunjukkan bangun
trapesium dari kardus bekas). Ini adalah bentuk papan nama yang akan Bu Guru buat.
Bu Guru ingin menutup bagian depan papan ini dengan kertas asturo warna biar terlihat
bagus. Berapa ukuran luas kertas asturo yang digunakan untuk menutup permukaan
papan nama ini?
S : Sama dengan luas bangun trapesium Bu.
G : Bagaimana cara menghitung luas trapesium?
S : L = x (a + b) x t.
Pada tahap data collection siswa melakukan pengumpulan data dengan mengukur sisi
sejajar dan tinggi trapesium. Pada tahap data processing siswa menghitung luas trapesium
dengan menggunakan rumus luas trapesium. Tahap verification dilakukan dengan siswa
mempresentasikan hasil kerjanya. Siswa yang lain diminta membandingkan hasil kerjanya
dengan hasil kerja yang dipresentasikan oleh teman. Pada tahap ini dilakukan pengecekan
hasil kerja siswa, apakah sudah benar atau belum. Pada tahap generalization siswa dengan
bimbingan guru menyimpulkan tentang bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan
permasalahan berupa soal cerita yang berkaitan dengan luas trapesium. Kegiatan akhir
pembelajaran dilakukan dengan guru memberikan penguatan tentang bagaimana cara
menyelesaikan permasalahan yang berupa soal cerita yang berkaitan dengan luas trapesium,
siswa mengerjakan soal latihan secara mandiri, kemudian dibahas secara bersama-sama.
Pertemuan ketiga yaitu evaluasi. Guru menjelaskan tentang tata cara mengerjakan soal serta
waktu yang disediakan. Siswa mengerjakan soal evalusai, setelah selesai dikumpulkan, dan
dilakukan pembahasan secara bersama-sama.
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Hasil tindakan siklus I menunjukkan kelas dalam keadaan kondusif untuk kegiatan belajar
mengajar. Hasil observasi aktivitas guru menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan
pembelajaran menggunakan metode discovery dengan baik. Urutan pembelajaran sudah
sesuai, terjadi pergeseran waktu pelaksanaan dengan waktu yang di RPP, tetapi tidak mengubah
waktu secara keseluruhan. Hasil observasi aktivitas siswa menunjukkan bahwa pada siklus I
terdapat 6 siswa (42,86%) berada pada kriteria sangat aktif, 4 siswa (28,57%) berada pada
kriteria aktif, 1 siswa (7,14%) berada pada kriteria cukup aktif, dan 3 siswa (21,43%) berada
pada kriteria sangat kurang aktif. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa
meningkat. Sebanyak 71,43% siswa berada pada kriteria aktif dan sangat aktif. Ditinjau dari
kriteria keberhasilan, aktivitas siswa sudah memenuhi kriteria keberhasilan, yaitu dikatakan
baik apabila lebih dari 50% siswa berada dalam kriteria aktif atau sangat aktif. Nilai hasil
belajar siswa pada siklus I menunjukkan bahwa terdapat 8 siswa (57,14%) nilai hasil belajarnya
sudah tuntas dan 6 siswa (42,89%) nilai hasil belajarnya belum tuntas. Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa nilai hasil belajar siswa meningkat. Jika ditinjau dari kriteria keberhasilan,
hasil belajar siswa belum memenuhi kriteria keberhasilan, yaitu dikatakan baik apabila lebih
dari 75% siswa tuntas dalam belajar.
Hasil tindakan siklus I belum dapat memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.
Beberapa kendala yang ditemui yaitu: (1) terjadi pergeseran waktu dalam pelaksanaan
pembelajaran yang disebabkan adanya perbedaan waktu yang diperlukan tiap-tiap kelompok
dalam menyelesaikan tugas; (2) masih ada 3 siswa yang masuk dalam kriteria sangat kurang
aktif dan 1 siswa masuk dalam kriteria cukup aktif, hal ini disebabkan karena pembagian
tugas dalam kelompok kurang terorganisir sehingga ada siswa yang dominan dan ada yang
tidak terlibat aktif dalam kelompok; (3) siswa mengalami kesulitan dalam menggambar
trapesium, hal ini dikarenakan dalam menggambar trapesium ukuran dan bentuk kurang sesuai
sehingga saat diubah dalam bentuk persegi panjang menjadi tidak pas; dan (4) hasil belajar
siswa belum mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan, hal ini dikarenakan sebagian siswa
masih bingung dalam memahami bagian-bagian trapesium apabila tidak diketahui ukuran
secara menyeluruh, siswa juga masih kesulitan dalam menghitung tinggi atau salah satu sisi
sejajar trapesium.
Upaya untuk mengatasi kendala pada siklus I dilakukan melalui tindakan siklus II. Pada siklus
II, pembagian waktu lebih diperhatikan, guru memberikan peringatan waktu yang disediakan
kepada siswa. Kelas yang tadinya dibagi menjadi 3 kelompok, dijadikan menjadi 5 kelompok.
Hal ini dimaksudkan agar anggota kelompok semakin sedikit sehingga semua menjadi aktif.
Pembagian kelompok dilakukan oleh guru dengan memperhatikan sebaran kemampuan siswa.
Pembagian tugas dalam kelompok lebih diorganisir. Langkah-langkah dalam menggambar
bangun datar lebih dijelaskan agar dalam menggambar dapat tepat baik dari segi bentuk maupun
ukuran. Lebih dijelaskan lagi mengenai bagian-bagian bangun datar dan cara menentukan
ukuran dari bagian-bagian tersebut. Menambahkan rumus dalam menghitung bagian-bagian
bangun datar. Misalnya pada layang-layang selain menemukan sendiri rumus luas layanglayang, disertai dengan menemukan rumus menghitung d1 dan d2.

3.3. Siklus II
Siklus II dilaksanakan dalam tiga pertemuan. Pertemuan pertama diawali dengan menyanyikan
lagu layang-layang, dilanjutkan dengan mengamati layang-layang yang ditunjukkan oleh guru,
dan tanya jawab mengenai bagian layang-layang. Pada siklus II ini guru lebih menekankan
pada bagian layang-layang dan cara menentukan ukurannya. Guru menyampaikan tujuan
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pembelajaran, dilanjutkan dengan guru membimbing siswa membentuk kelompok, ada 5
kelompok. Di akhir kegiatan pendahuluan, guru membimbing siswa melakukan pembagian
tugas kerja dalam kelompok. Kegiatan inti pembelajaran dilakukan dengan siswa melakukan
percobaan dan berdiskusi dengan kelompoknya, menggunakan lembar kerja siswa yang
meliputi kegiatan stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification,
dan generalization.
Pada tahapan stimulation, siswa melakukan percobaan berupa menggambar bangun layanglayang pada kertas dengan bimbingan guru, memotong layang-layang berdasarkan diagonaldiagonalnya, dan menyusun potongan tersebut menjadi bentuk persegi panjang. Pada tahap
problem statement, siswa menentukan hipotesis awal bahwa luas layang-layang dapat
ditentukan dengan menghitung luas persegi panjang yang terbentuk. Pada tahap data collection
siswa mengukur panjang dan lebar persegi panjang, kemudian membandingkan dengan
ukuran awal layang-layang. Pada tahap data processing data yang didapat dimasukkan ke
dalam rumus luas persegi panjang, kemudian diturunkan ke dalam rumus luas layang-layang.
Pada tahap verification siswa menghitung luas layang-layang yang telah ditentukan ukurannya
menggunakan rumus yang telah ditemukan, menghitung luas persegi panjang yang ukurannya
disesuaikan dengan perbandingan yang telah disepakati pada tahap data collection, dan
membandingkan hasil dari keduanya. Dari kegiatan verification ini bisa diperoleh pembuktian
hipotesis yang telah dituliskan di awal sudah tepat atau belum. Pada tahap generalization
siswa menarik kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Pada siklus II, tahapan
generalization ditambahkan dengan menemukan rumus menghitung diagonal 1 dan diagonal 2.
Siswa menerapkan rumus untuk menyelesaikan soal menghitung luas layang-layang. Kegiatan
akhir dilakukan dengan guru memberikan penguatan tentang bagaimana penerapan rumus luas
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senantiasa mengingatkan siswa agar teliti dalam menghitung. Setelah selesai mengerjakan
soal, dilakukan pembahasan secara bersama-sama.

Gambar 2. Langkah-langkah metode discovery Siklus II

Gambar 2. Langkah-langkah metode

Siklus II
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Pertemuan kedua diawali dengan permainan konsentrasi untuk mengkondisikan kelas,
dilanjutkan dengan apersepsi berupa tanya jawab mengenai rumus luas layang-layang. Guru
menyampaikan tujuan pembelajaran. Di akhir kegiatan pendahuluan guru membimbing siswa
membentuk kelompok, dan membagi tugas kerja dalam kelompok. Bagian inti pembelajaran
meliputi tahapan stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification,
dan generalization.
Pada tahapan stimulation, guru menunjukkan media yang berupa bangun layang-layang,
dan menyampaikan cerita tentang permasalahan yang berkaitan dengan luas bangun layanglayang. Pada tahap problem statement, siswa menentukan bagaimana cara menghitung luas
layang-layang yaitu dengan rumus luas layang-layang.
G : Anak-anak, Bu Guru mempunyai sebuah layang-layang (sambil menunjukkan layanglayang). Ini adalah layang-layangnya. Bu Guru ingin mengetahui berapa luas layanglayang milik Bu Guru ini. Bisakah kalian membantu Bu Guru menghitung luas layanglayang ini?
S : Bisa.
G : Anak-anak, bagaimana caranya menghitung luas layang-layang ini?
S : Dihitung menggunakan rumus Bu.
G : Apa rumusnya?
S : L = x d1 x d2.
Pada tahap data collection siswa mengukur diagonal 1 dan diagonal 2 pada layang-layang.
Pada tahap data processing siswa menghitung luas layang-layang dengan menggunakan
rumus. Pada tahap verification perwakilan siswa diminta maju untuk mempresentasikan hasil
kerjanya. Siswa yang lain diminta membandingkan hasil kerja teman yang presentasi dengan
hasil kerjanya. Dari tahapan ini dilakukan pengecekan hasil kerja siswa, apakah sudah benar atau
belum. Pada tahap generalization siswa menyelesaikan permasalahan yang berupa soal cerita
yang berkaitan dengan luas layang-layang. Selain menghitung luas layang-layang, siswa juga
menyelesaikan soal cerita untuk mencari diagonal 1 dan diagonal 2. Kegiatan akhir dilakukan
dengan guru memberikan penguatan tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan yang
berupa soal cerita yang berkaitan dengan luas trapesium, termasuk menghitung diagonal 1
dan diagonal 2. Kegiatan dilanjutkan dengan siswa mengerjakan soal latihan secara mandiri,
kemudian dibahas secara bersama-sama.
Pertemuan ketiga yaitu evaluasi. Guru menjelaskan tentang tata cara mengerjakan soal serta
waktu yang disediakan. Siswa mengerjakan soal evalusai, setelah selesai dikumpulkan, dan
dilakukan pembahasan secara bersama-sama.
Hasil tindakan siklus II menunjukkan bahwa kelas dalam keadaan kondusif untuk kegiatan
belajar mengajar. Semua siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Hasil observasi aktivitas
guru menunjukkan bahwa metode discovery telah diterapkan dengan baik. Hasil observasi
aktivitas siswa menunjukkan bahwa terdapat 6 siswa (42,86%) berada pada kriteria sangat
aktif, 5 siswa (35,71%) berada pada kriteria aktif, dan 3 siswa (21,43%) berada pada kriteria
kurang aktif. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa meningkat. Sebanyak
78,57% siswa berada dalam kriteria aktif dan sangat aktif. Aktivitas siswa sudah memenuhi
kriteria keberhasilan, yaitu dikatakan baik apabila lebih dari 50% siswa berada dalam kategori
aktif atau sangat aktif. Nilai hasil belajar siswa menunjukkan 12 siswa (85,71%) sudah tuntas
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dan 2 siswa (14,29%) belum tuntas. Jika ditinjau dari kriteria keberhasilan, hasil belajar siswa
sudah memenuhi kriteria keberhasilan, yaitu dikatakan baik apabila lebih dari 75% siswa
tuntas dalam belajar.

4. Pembahasan
Pada penelitian ini, metode discovery dilaksanakan secara berkelompok. Hal ini sesuai dengan
pendapat Hamalik (2001:187) yang menyatakan bahwa discovery paling baik dilaksanakan
dalam kelompok. Tahapan-tahapan metode discovery yang dilaksanakan melalui kegiatan
kelompok dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.
Aktivitas siswa pada tiap siklus tindakan mengalami peningkatan. Peningkatannya terlihat
sangat jelas pada siklus I, yaitu 25,99%, sedangkan pada siklus II yaitu 3,38%.

Gambar 3. Diagram peningkatan skor rata-rata aktivitas siswa
Peningkatan aktivitas siswa pada siklus I maupun siklus II tidak terlepas dari metode
pembelajaran yang digunakan. Ngalim (2004:107) menyatakan bahwa aktivitas belajar
dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yaitu guru
dan cara mengajar, dimana salah satu unsurnya adalah metote pembelajaran. Dalam penelitian
ini, metode discovery telah berhasil meningkatkan aktivitas belajar siswa. Peningkatan
tersebut juga sejalan dengan pendapat Ilahi (2012: 47) yang menyatakan bahwa salah satu
tujuan pembelajaran dengan metode discovery yaitu meningkatkan aktivitas siswa dalam
pembelajaran.
Hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa
pada siklus I sebanyak 22,14 sedangkan pada siklus II sebanyak 21,15.

Gambar 4. Diagram peningkatan rata-rata hasil belajar siswa
Slameto (2010:60) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa
adalah faktor sekolah, diantaranya yaitu metode belajar yang digunakan. Metode discovery
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telah berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Ilahi (2012:41) menyatakan bahwa melalui
metode discovery potensi intelektual siswa akan meningkat, sehingga menimbulkan harapan
baru menuju kesuksesan.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Metode discovery yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi luas
bangun datar di kelas V SDN Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman dilakukan
dengan langkah-langkah: (1) stimulation, dimana siswa melakukan percobaan mengubah
trapesium dan layang-layang menjadi persegi panjang, serta mendengarkan cerita dari guru
tentang permasalahan yang berkaitan dengan luas trapesium dan layang-layang; (2) problem
statement, dimana siswa membuat hipotesis awal tentang cara menghitung luas trapesium dan
layang-layang; (3) data collection, dimana siswa melakukan pengukuran guna memperoleh
data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan; (4) data processing dimana
siswa memproses data-data yang telah didapatkan untuk menemukan rumus luas trapesium dan
layang-layang, serta untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas trapesium
dan layang-layang; (5) verification, dimana siswa melakukan pembuktian kebenaran hipotesis
dengan hasil pengolahan data; dan (6) generalization dimana siswa membuat kesimpulan dari
percobaan yang dilakukan, dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah.
Peningkatan aktivitas belajar siswa pada materi luas bangun datar di kelas V SDN Sumberagung
Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman melalui penerapan metode discovery dapat dilihat
dari skor rata-rata aktivitas belajar siswa pada keadaan awal sebesar 57,14%; pada siklus I
sebesar 83,13%; dan pada siklus II sebesar 86,51%. Peningkatan skor rata-rata aktivitas belajar
siswa dari keadaan awal sampai siklus II adalah sebesar 29,37%.
Peningkatan hasil belajar siswa pada materi luas bangun datar di kelas V SDN Sumberagung
Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman melalui penerapan metode discovery dapat dilihat
dari nilai rata-rata hasil belajar siswa pada keadaan awal sebesar 46,57; pada siklus I sebesar
68,71; dan pada siklus II sebesar 89,86. Peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa dari
keadaan awal sampai siklus II yaitu sebesar 43,29.

5.2. Saran
Saran yang perlu disampaikan adalah bahwa siswa hendaknya senantiasa diberi kesempatan
untuk ikut terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran hendaknya tidak terlepas
dari pengalaman siswa sehari-hari. Penerapan metode discovery dapat dijadikan sebagai
alternatif pilihan dalam pembelajaran matematika, terutama untuk meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa pada materi luas bangun datar.
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MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PEMAHAMAN
KONSEP PADA MATERI RELASI DAN FUNGSI
SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 TUREN
MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TAI DAN
GAMPUZTAR
Hidayah Susatri, M.Pd.
SMPN 1Turen, Kab. Malang; hidayahsusatri@gmail.com

Penelitian ini sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep
Relasi dan Fungsi di SMP Negeri 1 Turen menggunakan pembelajaran kooperatif Team
Assisted Individualized (TAI) dan GamPuzTar (Game Puzzle Tarsia ). Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas dengan pendekatan mix research, yang terjadi dalam
tiga siklus. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas
VIII C pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 SMP Negeri 1 Turen sebanyak
34 siswa. Data penelitan berupa hasil angket motivasi belajar, observasi pembelajaran
dan tes pemahaman konsep belajar siswa. Pembelajaran ini terbagi dalam sembilan
tahap, yaitu tahap persiapan yang meliputi persiapan materi, menentukan skor dasar, dan
pembentukan kelompok, (2) tahap penyajian materi, (3) tahap belajar individual, (4) tahap
belajar kelompok, (5) tahap diskusi kelas, (6) tahap tes individu, (7) penerapan bahan ajar
GamPuzTar, (8) tahap penghargaan kelompok, dan (9) guru memberi tes akhir (ulangan
harian) sesuai dengan kompetensi yang ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembelajaran kooperatif TAI dan GamPuzTar dapat meningkatkan motivasi belajar dan
pemahaman konsep Relasi dan Fungsi. Motivasi belajar siswa meningkat dari siklus ke
siklus. Pemahaman konsep menunjukkan peningkatan sesuai kriteria yang diharapkan
yakni 88,23 % siswa memperoleh nilai minimal KKM pada siklus ketiga.
Kata Kunci: motivasi belajar, pemahaman konsep, pembelajaran kooperatif TAI,
GamPuzTar

1. Pendahuluan
Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penyebab permasalahan dalam pembelajaran.
Padahal motivasi belajar adalah salah satu unsur terpenting dalam pengajaran yang efektif
(Slavin, 2011:98).
Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari siswa di setiap jenjang
sekolah mulai jenjang pendidikan dasar sampai menengah dan sering dianggap sulit oleh
kebanyakan siswa. Karakteristik pelajaran matematika yang dianggap sulit oleh siswa tersebut,
menjadikan tantangan bagi setiap guru matematika. Untuk melaksanakan pembelajaran
matematika menjadi mata pelajaran yang menyenangkan serta dapat memotivasi belajar siswa,
guru dituntut kreatif dalam mendesain pembelajaran dengan baik, sehingga dapat membekali
siswa dengan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat di masa depan. Kreativitas guru
amat penting untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kelas yang dibinanya
(Suherman, 2001:61).
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Menurut Subanji (2013), pembelajaran bermakna merupakan proses sistematis dan terencana
yang dirancang oleh guru untuk membelajarkan siswa agar mampu mengkonstruksi
pengetahuannya dan juga sangat penting bahwa dalam belajar siswa harus paham lebih
dari sekedar tahu agar bisa menjawab apa-mengapa dan bagaimana. Sebagai akhir tahapan
proses belajar adalah pengetahuan yang dipelajari oleh siswa harus bisa terinternalisasi
menjadi perilaku dan akhirnya terbentuk sikap atau karakter diri yang baik. Pengalamanpengalaman belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan
dapat memperdalam pengetahuan yang berdampak terhadap berkembangnya kreativitas siswa.
Selain kreativitas siswa berkembang, pengalaman belajar juga akan meningkat-kan peluang
bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lebih lama dalam diri siswa.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman penulis di SMP Negeri
1 Turen ditemukan kendala yang dihadapi sebagian besar siswa adalah kurang memahami
konsep relasi dan fungsi yang pelajari di kelas VIII pada semester ganjil. Bagi sebagian siswa,
materi tersebut dianggap kurang bermanfaat, sehingga mereka hanya mengandalkan sedikit
penjelasan dari guru di kelas, menghafal rumus, dan latihan soal. Kemampuan siswa dalam
kelas beragam, sehingga motivasi untuk mempelajari topik tersebut cenderung kurang untuk
siswa yang kemampuannya menengah ke bawah.
Menurut teori dan pengalaman, salah satu bentuk model pembelajaran yang dapat memotivasi
siswa untuk belajar aktif adalah pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini bernaung
dalam teori konstruktivis, dikembangkan oleh Vigostsky yang berpendapat bahwa setiap
siswa belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona terdekat mereka. Zona
perkembangan terdekatnya pada saat mereka terlibat dalam tugas-tugas yang tidak dapat
diselesaikan sendiri tetapi dapat diselesaikan bila dibantu oleh teman sebayanya (Slavin, 2005).
Ide penting dalam pembelajaran kooperatif adalah membelajarkan keterampilan kerjasama
dan kolaborasi kepada siswa. Dalam model pembelajaran kooperatif, menurut Lie (2004:30)
terdapat lima unsur, yaitu: (1) saling ketergantungan positif (positive interdependece),
akuntabilitas individual (individual accountabil-ity), (3) interaksi tatap muka (face-to-face
interac-tion), (4) ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi (interpersonal and small group
skill), (5) evaluasi proses kelompok (group processing). Dalam pembelajaran ini, tugas guru
selain mengatur siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar yang benar-benar kooperatif
adalah membantu siswa dalam memahami apa yang dipelajari selama proses pembelajaran.
Team Assisted Individualized (TAI) adalah salah satu model pembelajaran kooperatif. Model
pembelajaran ini mengombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran
individual, yang dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar secara individual. Selain metode
pembelajaran kooperatif TAI, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah belajar dengan
menggunakan permainan. Permainan matematika adalah sesuatu kegiatan yang menyenangkan
(menggembirakan) yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional dalam pengajaran
matematika baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Ruseffendi, 2006:312). Mayke
dalam Sudomo (2000:3) mengemukakan bahwa belajar dengan bermain memberi kesempatan
kepada anak untuk memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi,
mempraktikkan, dan mendapat-kan bermacam-macam konsep serta pengertian yang tidak
terhitung banyaknya. Disinilah proses pembelajaran terjadi, melalui permainan memberikan
pengalaman belajar pada peserta didik. Permainan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
game puzzle yang menggunakan program komputer Tarsia versi 3.8. Kegiatan permainan ini
adalah menata potongan-potongan kartu dengan mendekatkan sisi jawaban dan soal sehingga
terbentuk bangun datar istimewa, mudah dimainkan dan menarik bagi siswa usia SMP.
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Menurut Amir (2015), pembelajaran matematika yang menggunakan model permainan seperti
Gampuztar merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa dan juga merupakan salah satu seni dalam pembelajaran matematika
yang mnyenangkan. Hal ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati
(2013) yang menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan motivasi serta hasil belajar
siswa pada konsep matematika SMA dengan menerapkan model pembelajaran TAI dan
Gampuztar.
Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar yang dimiliki siswa, dapat dilakukan dengan cara
mengidentifikasi beberapa indikator motivasi belajar. Indikator motivasi belajar menurut Uno
(2011:23) adalah (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil, (2) adanya dorongan dan kebutuhan
dalam belajar, (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan, (4) adanya penghargaan dalam
belajar, (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, (6)adanya lingkungan belajar yang
kondusif, sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Selain respon
siswa diperhatikan, peneliti menggunakan angket sebagai alat ukur motivasi belajar yang
diadopsi dari Keller (2009:45) yang mendefinisikan empat aspek yang menunjukkan siswa
termotivasi dalam belajar, yaitu (1) perhatian (attention), yaitu mengelola dan mengarahkan
perhatian siswa untuk fokus pada tujuan pembelajaran dengan cara merangsang minat siswa
untuk belajar, (2) relevan (relevance), yaitu dapat dicipta dengan memperhatikan orientasi
tujuan, motif, dan pengalaman siswa sebelumnya yang kemudian dihubungkan dengan tujuan
pembelajaran, isi pelajaran, dan contoh-contoh yang terkait dengan kebutuhan dan pengalaman
tersebut, (3) percaya diri (confidence), yaitu membantu siswa untuk merasa dan percaya bahwa
mereka dapat sukses dan me-ngontrol kesuksesannya, (4) kepuasan (satisfaction), yaitu
memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan pada siswa.
Pembelajaran yang melibatkan kerjasama dan permainan yang menyenangkan perlu
diterapkan sebagai salah satu solusi dari permasalahan di lapangan. Respon siswa terhadap
penerapan pembelajaran tersebut juga diperhatikan. Mengacu pada pemikiran dan paparan
diatas, masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pembelajaran kooperatif tipe TAI
dan Gampuztar dalam meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep konsep Relasi
dan Fungsi di SMP Negeri 1 Turen, dan (2) bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran
Relasi dan Fungsi dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan Gampuztar.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1)
menghasilkan rancangan pembelajaran kooperatif TAI dan Gampuztar dalam meningkatkan
motivasi belajar dan pemahaman konsep Relasi dan Fungsi di SMP Negeri 1 Turen (2)
mendeskripsikan langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif TAI dan Gampuztar
dalam meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep Relasi dan Fungsi (3) mendeskripsikan respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran tersebut.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed research, yaitu campuran dari penelitian
kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena data berupa validasi bahan
ajar yakni mathematics work-sheet, Gampuztar, RPP, lembar observasi aktivitas guru dan
siswa, serta pedoman wawancara siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pendekatan
kuantitatif juga digunakan untuk melengkapi penelitian karena datanya berupa skor tes hasil
belajar siswa dan hasil angket motivasi belajar.
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Prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa uraian yang menjelaskan
prosedur pembelajaran kooperatif TAI dan game puzzle dalam meningkatkan motivasi
belajar dan pemahaman konsep matematika siswa. Analisis data dilakukan secara induktif.
Dalam penelitian ini, peneliti mengutamakan bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan
tetapi tetap memperhatikan hasil belajarnya. Desain penelitian dapat disempurnakan selama
penelitian berlangsung sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom
Action Re-search (CAR), sehingga kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Peneliti meneliti
dirinya sendiri sebagai sumber data yang mengobservasi di kelas. Pengambilan jenis
penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian ini berawal dari permasalahan praktis
di kelas. Fokus penelitiannya adalah pada kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk
memperbaiki pembelajaran di kelas tersebut. Proses penelitian tindakan ini mengikuti model
yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Penelitian dilaksanakan dalam empat tahap penelitian,
yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang berlangsung dalam tiga siklus.
Perencanaan siklus berikutnya memperhatikan hasil refleksi siklus sebelumnya.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan fokus
masalah, yaitu data tentang prosedur dan penerapan pembelajaran kooperatif TAI dan
Gampuztar dalam meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep matematika.
Sumber datanya adalah 34 siswa kelas VIII C di SMP Negeri 1 Turen, dengan dibantu seorang
teman sejawat sebagai observer.
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pengamatan (observasi) aktivitas siswa
dan aktivitas guru, pedoman wawancara, angket motivasi belajar, dan tes hasil belajar siswa.
Perangkat penelitian yang digunakan adalah lembar observasi, lembar penskoran Gampuztar,
pedoman wawancara, lembar angket motivasi belajar siswa, instrumen tes, rencana pelaksanaan
pembelajaran, dan mathematics worksheet.

3. PEMBAHASAN
Sebelum pembelajaran dilakukan, guru menyiapkan dan menyusun perangkat pembelajaran
yang me-nerapkan model kooperatif TAI dan Gampuztar, serta instrumen penelitian, kemudian
menentukan skor dasar dan melakukan pembentukan kelompok 4-5 siswa yang heterogen
dari sisi kemampuan dan jenis kelamin. Tujuan peneliti membagi kelompok adalah untuk
menyiapkan kondisi siswa belajar bersama teman dengan kemampuan berbeda. Dengan
mengadopsi placement test, guru tidak melakukan tes penempatan, tetapi merata-rata skor
ulangan harian materi-materi sebelumnya. Hasil rata-rata skor ulangan harian materi sebelum
penerapan kooperatif TAI dan Gampuztar digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan
siswa.
Sebelum menyampaikan materi pokok secara singkat, guru menyampaikan tujuan
pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran dalam penelitian ini dapat memberikan
motivasi belajar pada siswa dan menjadikan siswa terfokus pada satu tujuan yang akan mereka
capai. Siswa terlihat benar-benar memperhatikan penyampaian tujuan. Aspek perhatian
tampak pada siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Keantusiasan siswa
ini menjadi satu bukti bahwa siswa mulai termotivasi. Untuk lebih meningkatkan motivasi
belajar, guru menyampaikan pentingnya materi dan memberi motivasi kepada siswa untuk
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tekun belajar dan benar-benar mengondisikan diri untuk belajar. Dengan metode tanya jawab
guru mengingatkan materi prasyarat, meminta siswa memberi contoh, mengaitkan materi yang
akan dibahas dengan materi prasyarat. Setelah siswa benar-benar siap untuk belajar, kemudian
guru baru menjelaskan materi pokok secara singkat.
Pada tahap belajar individu, kegiatan diawali dengan guru membagikan worksheet kepada
setiap siswa. Pada tahap ini, masing-masing siswa bekerja secara mandiri, tetapi tidak menutup
kemungkinan mereka bertanya kepada guru. Siswa belum memberikan respon ketika guru
menanyakan kesulitan saat mengerjakan worksheet secara individu, karena belum terbiasa
dengan model pembelajaran yang baru. Respon baru yang terlihat dari observasi adalah
mereka antusias tetapi masih belum percaya diri, dan bingung saat bekerja melaksanakan
tugas individu. Walaupun demikian guru tetap memotivasi dan menjelaskan tanggungjawab
siswa secara individu.
Pada siklus I diskusi kelompok belum terlaksana dengan baik karena siswa belum terbiasa
dengan pembelajaran kooperatif TAI, namun pada siklus II dan III diskusi kelompok sudah
berjalan maksimal. Perubahan model pembelajaran yang berbeda biasanya mempengaruhi
aktivitas belajar siswa. Situasi ini tercermin dari kerjasama yang terjadi pada masing-masing
kelompok, terutama siswa yang berkemampuan rendah. Keadaan ini dapat dimaklumi
mengingat siswa belum pernah belajar kelompok dengan model kooperatif TAI. Arahan dan
bimbingan yang diberikan guru ternyata dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.
Beberapa anggota kelompok juga belum menyadari rasa tanggung jawab keberhasilan kelompok.
Kerjasama yang dilakukan dalam belajar kelompok dengan kemampuan yang berbeda lebih
didorong oleh rasa tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan tugas kelompok. Hal ini
terlihat pada pertemuan berikutnya sudah mulai tampak bahwa semua anggota kelompok
memiliki rasa tanggung jawab keberhasilan kelompoknya, yaitu keberhasilan kelompok adalah
suatu keharusan dalam pembelajaran kooperatif TAI.
Dalam siklus II, proses pembelajaran dilanjutkan ke topik menentukan nilai fungsi. Hal pertama
yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan siswa agar benar-benar siap untuk belajar, yaitu
memotivasi siswa tentang pentingnya materi menentukan fungsi, dan mengingatkan materi
prasyarat. Selanjutnya pada siklus I semua anggota kelompok sudah terbiasa melaksanakan
pembelajaran kooperatif TAI dan sudah menyadari rasa tanggung jawab kelompok serta berusaha
memperoleh skor terbaik secara individu. Siswa yang berkemampuan rendah tidak canggung
bertanya kepada anggota kelompoknya, dan sudah mau memberikan ide atau gagasan dalam
menyelesaikan masalah. Mereka cenderung bertanya pada anggota kelompoknya terlebih
dahulu daripada kepada guru. Rasa tanggung jawab atas keberhasilan kelompok memotivasi
siswa untuk berdiskusi antar anggota untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan.
Kenyataan di atas menunjukkan bahwa semua siswa baik siswa yang berkemampuan
tinggi, sedang, dan rendah memperoleh keuntungan dari belajar kooperatif TAI. Siswa yang
berkemampuan tinggi memberikan bantuan kepada siswa yang berkemampuan rendah. Hasil
kerja kelompok selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Pada tiap pertemuan ditunjuk
satu atau dua kelompok yang presentasi secara bergiliran. Sedangkan kelompok lain memberi
sanggahan, masukan, ide, dan pendapat. Koreksi, masukan, pengamatan, dan penyajian
diberikan oleh kelompok yang tidak presentasi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan
suatu kelompok yang presentasi. Hasil kesepakatan kelompok, dipresentasikan dan kelompok
lain menanggapi kemudian membenarkan apabila terjadi kesalahan. Dengan demikian siswa
akan lebih mudah menemukan konsep yang dipelajari.
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Kondisi dari diskusi kelas dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan menciptakan
lingkungan yang kondusif untuk beraktivitas dan berkreativitas terhadap hasil pemikiran
kelompok. Dalam kondisi tersebut, siswa mendapatkan situasi yang aman dan kebebasan
psikologis karena mereka bebas mengekspresikan hasil diskusi dengan bahasa siswa sendiri
tanpa ada ancaman dari pihak lain (dalam hal ini guru dan siswa lain). Pada akhir diskusi, guru
melakukan refleksi, memberikan penguatan konsep yang telah dibangun siswa selama proses
pembelajaran.
Pada akhir pertemuan, diadakan tes individual untuk mengetahui pemahaman siswa setelah
melakukan proses pembelajaran. Skor yang diperoleh siswa akan diperhitungkan pada poin
peningkatan kelompok. Sehingga siswa akan termotivasi untuk memperoleh skor yang
baik. Dengan skor hasil tes tersebut, guru juga dapat mengetahui apakah pembelajaran yang
dilakukan efektif dan mengetahui sejauh mana pemahaman masing-masing siswa.
Penerapan Gampuztar pada pembelajaran ini lebih difokuskan pada review terhadap materi
pada pertemuan sebelumnya dan variasi dalam proses pembelajaran yang menggunakan
model kooperatif TAI. Bahan ajar Gampuztar ini memberikan nuansa bermain untuk siswa,
sehingga secara tidak sadar siswa telah melakukan proses pembelajaran. Sebagian besar
siswa senang menggunakan bahan ajar ini, karena bahan ajar ini bersifat lebih ke-refresing,
penyegaran materi dan latihan soal-soal yang bervariasi. Jenis dan variasi soal yang dipilih
dalam Gampuztar, mampu memenuhi prinsip variabilitas mathematics, yaitu semakin banyak
mengenal variabel dalam suatu konsep, semakin matang konsep yang diajarkan.
Pemberian penghargaan kelompok merupakan tahap yang penting. Pemberian penghargaan
dilihat dari skor dasar dan skor tes hasil belajar siswa yang diperoleh dari perolehan masingmasing individu dalam kelompok, kemudian dirata-rata. Poin peningkatan yang diperoleh
suatu kelompok merupakan hasil terbaik masing-masing individu yang mencerminkan
kesolidan dari kelompok itu. Dari poin peningkatan itu akan diketahui kelompok mana yang
memperoleh penghargaan. Poin peningkatan dari masing-masing kelompok dibandingkan
untuk menentukan kelompok-kelompok yang berhasil.
Poin peningkatan kelompok meningkat dari siklus I sampai dengan siklus III. Ini berarti
masing-masing siswa dalam kelompok telah bertanggung jawab secara individu agar poin
peningkatan kelompoknya meningkat. Dengan demikian penghargaan kelompok pada model
pembelajaran kooperatif TAI dan Gampuztar memberi kontribusi untuk perbaikan skor individu,
meningkatkan aspek rasa percaya diri dan kepuasan pada diri siswa sehingga siswa lebih
terpacu untuk meningkatkan hasil belajarnya serta termotivasi dalam proses pembelajaran.
Pada akhir tiap siklus diadakan ulangan harian. Tujuan pelaksanaan ulangan harian adalah
untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami konsep sesuai dengan kompetensi yang
ditentukan. Hasil skor ulangan harian siswa menentukan perolehan skor kelompok. Sehingga
masing-masing siswa termotivasi dan berusaha untuk mendapatkan skor individu terbaik dari
ulangan harian tersebut.
Pemahaman siswa terhadap konsep matematika baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi
selama siswa berdiskusi dalam kelompok. Dari hasil diskusi kelompok diketahui bahwa semua
anggota kelompok sudah dapat membedakan relasi dan fungsi, menyajikan relasi dan fungsi,
menentukan nilai fungsi, menentukan aturan fungsi.
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Peningkatan pemahaman juga dapat dilihat dari perkembangan skor rata-rata tes hasil belajar
siswa setiap siklus. Perolehan rata-rata skor tes hasil belajar pada siklus I adalah 81,72,
perolehan rata-rata skor tes hasil belajar pada siklus II sebesar 84,98 dan perolehan rata-rata
skor tes hasil belajar pada siklus III adalah 90,30 sedangkan rata-rata skor dasar siswa sebelum
tindakan adalah 83,46. Berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada setiap akhir siklus tersebut
menunjukkan peningkatan yang baik. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa siswa sudah
mengalami peningkatan pemahaman terhadap materi relasi dan fungsi dengan penerapan
kooperatif TAI dan Gampuztar.
Respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif TAI adalah sangat positif. Peran siswa dihargai
oleh siswa lain, penghargaan yang diberikan siswa lain menimbulkan perasaan senang pada
diri siswa sehingga menimbulkan motivasi belajar pada siswa. Bahan ajar Gampuztar yang
dibuat guru membuat siswa suka dan senang memainkan game tersebut. Pembagian kelompok
yang heterogen membuat siswa dapat menyelesaikan rangkaian kartu puzzle dengan cepat.
Terlihat dari hasil wawancara siswa yang dipilih secara acak menunjukkan bahwa Gampuztar
membantu siswa me-review materi. Ini berarti pembelajaran dengan penerapan kooperatif TAI
dan Gampuztar telah menimbulkan rasa puas kepada siswa untuk menerima dan melakukan
tindakan serupa di masa yang akan datang sebagai respon terhadap pembelajaran yang baru
diterima dan selanjutnya akan diiringi dengan sikap menghargai.

4. HASIL
Hasil pembelajaran siklus I pada tahap individu dan pembelajaran kelompok dalam
pembelajaran kooperatif TAI dan Gampuztar, siswa mampu memahami konsep relasi dan
fungsi, menyajikan relasi dan fungsi, dan menentukan aturan fungsi. Walaupun pada awal
pertemuan, diskusi kelompok belum terlaksana dengan baik karena siswa belum terbiasa
dengan pembelajaran tersebut. Beberapa anggota kelompok juga belum menyadari rasa
tanggung jawab keberhasilan kelompok. Padahal keberhasilan suatu kelompok adalah suatu
keharusan dalam pembelajaran kooperatif TAI.
Hasil pembelajaran siklus II dalam pembelajaran kooperatif TAI dan Gampuztar, siswa
mampu menentukan nilai fungsi. Kerjasama dalam kelompok (diskusi) berlangsung dengan
baik, interaksi terjadi secara dinamis, aktif, dan bersemangat. Anggota kelompok sudah
mulai menyadari rasa tanggung jawab kelompok. Hal ini terlihat dari siswa menyelesaikan
permasalahan dengan saling menghargai pendapat teman sesama anggota kelompok. Siswa
merasa senang selama proses pembelajaran, yang ditunjukkan dengan sikap dan antusias
mereka ketika bekerja dan menyelesaikan tugas kelompok. Dengan proses pembelajaran ini
sekaligus mengembangkan karakter siswa dalam bekerjasama, menghargai pendapat orang
lain, siswa juga dilatih untuk kreatif.
Hasil pembelajaran siklus III dalam pembelajaran kooperatif TAI dan Gampuztar, siswa mampu
menentukan aturan fungsi. Kerjasama dalam kelompok berlangsung dengan baik, dan lebih
baik apabila dibandingkan dengan siklus I dan siklus II. Anggota kelompok sudah menyadari
rasa tanggung jawab kelompok. Pemahaman siswa terhadap materi baik. Setelah dilakukan
wawancara terhadap hasil kerja kelompok, setiap anggota kelompok dapat menjelaskan dengan
baik. Data hasil penelitian pada masing-masing siklus disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Analisis Data Pada Siklus I, Siklus II, dan Siklus III
Komponen Skor
Keberhasilan Rata-

Siklus I
KritePersenria

Skor
Rata-

tase

rata

Siklus II
KritePersenria

Skor
Rata-

tase

rata

Siklus III
KritePersentase
ria

rata

Aktivitas
Guru

80,12

Baik

83,41

Baik

88,39

Baik

Aktivitas
Siswa

85,28

Baik

86,12

Baik

89,45

Baik

3,55

Tinggi

63,64%

3,97

Tinggi

96,66% 84, 2

100%

88,23

16,13%

4,78%

Angket
Motivasi
Belajar
Skor Tes
Hasil Belajar
Peningkatan
Skor Tes
Hasil Belajar
Wawancara

72,5

Positif

54,55% 3,72

Tinggi

Sangat
positif

96,97%
100%

21,69%
Sangat
positif

Keberhasilan pembelajaran kooperatif TAI dan Gampuztar tercapai apabila dari analisis skor
pada lembar observasi aktivitas guru telah mencapai minimal 80%. Kriteria keberhasilan
peningkatan motivasi belajar siswa adalah (1) hasil analisis skor pada lembar observasi
siswa pada kategori minimal baik, (2) hasil angket motivasi belajar siswa menunjukkan lebih
dari atau sama dengan 85% siswa bermotivasi belajar minimal tinggi. Sedangkan kriteria
keberhasilan pemahaman konsep matematika adalah apabila (1) hasil tes hasil belajar siswa
dalam materi relasi dan fungsi menunjukkan minimum 85% siswa tuntas belajar (nilai tidak
kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal), (2) minimal 85% dari total siswa yang mengikuti
proses pembelajaran, skor tes hasil belajar siswa meningkat dari skor dasar.
Hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa pada siklus I, II, dan III menunjukkan
bahwa proses pembelajaran pada siklus tersebut telah terlaksana dengan baik dan memenuhi
kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada penelitian ini. Dari hasil analisis data pada siklus I
menunjukkan bahwa keberhasilan penelitian belum tercapai, akibatnya penelitian dilanjutkan
ke siklus II. Keberhasilan pada siklus I ditingkatkan di siklus II dan kelemahan pada siklus
I diperbaiki di siklus II. Rencana siklus II disusun berdasarkan proses pembelajaran pada
tindakan siklus I yang telah dilaksanakan.
Berdasarkan hasil analisis data pada siklus II terlihat bahwa pada siklus tersebut belum
mencapai ketetapan yang telah ditentukan, tetapi apabila dibandingkan dengan siklus I, ratarata skor angket motivasi belajar siswa meningkat sebesar 0,17 dan persentase siswa yang
memiliki motivasi belajar minimal tinggi naik 9,09%. Persentase skor tes hasil belajar siswa
meningkat 21,69%. Dengan demikian tindakan dilanjutkan pada siklus III.
Berdasarkan hasil analisis data pada siklus III, dapat disimpulkan bahwa siklus III telah
memenuhi kriteria ketercapaian, baik dari segi proses maupun hasil. Dengan demikian siklus
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III dikatakan telah memenuhi kriteria keberhasilan, yang berarti pembelajaran kooperatif TAI
dan game puzzle dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep matematika
siswa.

5. SIMPULAN & SARAN
Simpulan
Pembelajaran kooperatif TAI dan Gampuztar yang telah dirancang dan dilaksanakan pada siswa
kelas VIII C SMP Negeri 1 Turen berhasil meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman
konsep Relasi dan Fungsi. Pembelajaran tersebut terdiri dari beberapa tahap, sebagai berikut.
Tahap persiapan pembelajaran, yang terdiri dari menyiapkan perangkat pembelajaran dan
instrumen, (b) menentukan skor dasar (mengadopsi place-ment test), (c) Pembentukan
kelompok (mengadopsi komponen teams). (2) Tahap penyajian materi (mengadopsi komponen
teaching groups). (3) Tahap belajar individu (mengadopsi komponen student creative). (4)
Tahap belajar kelompok (mengadopsi teams study). (5) Tahap diskusi kelas (mengadopsi
komponen whole class unit). (6) Tahap tes individual (mengadopsi komponen fact test). (7)
Tahap pene-rapan game puzzle. (8) Tahap penghargaan kelom-pok (mengadopsi team scores
and recognition). (9) Guru memberikan tes akhir (ulangan harian) sesuai dengan kompetensi
yang ditentukan. Respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif TAI dan Gampuztar ini
adalah sangat positif yang berarti siswa merasa bahwa pembelajaran model kooperatif TAI
dan Gampuztar menyenangkan, tidak membosankan, meningkatkan pemahaman siswa, dan
memberi motivasi belajar untuk memperoleh skor tes hasil belajar terbaik.

Saran
Berdasarkan simpulan, maka saran/rekomendasi yang diajukan dirumuskan sebagai berikut.
(1) Bagi peneliti disarankan melakukan pembelajaran secara berkesinambungan sebagai
upaya pengembangan profesi guru karena penelitian tindakan kelas mampu membelajarkan
guru untuk berpikir kritis dan sistematis serta mampu membelajarkan guru untuk menulis.
(2) Bagi guru yang ingin meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep matematika
siswa, disarankan menerapkan pembelajaran kooperatif TAI dan Gampuztar sebagai salah satu
alternatif model pembelajaran di sekolah dengan memperhatikan (a) bahan ajar Gampuztar
dibuat lebih bervariasi dan ada relevansi dalam kehidupan siswa, (b) Mathematics worksheet
dibuat dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti oleh siswa, (c) desain alat evaluasi
serta bentuk penghargaan disesuaikan dengan karakteristik siswa. (3) Bagi sekolah hendaknya
memberi dukungan penuh kepada guru yang melaksanakan pembelajaran kooperatif TAI
dan Gampuztar, melengkapi sarana belajar, dan menciptakan lingkungan sekolah sebagai
sumber belajar matematika. (4) Bagi pembaca yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut,
disarankan melakukan penelitian tindakan dengan mengembangkan penelitian secara bertahap/
berkesinambungan yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep
matematika, sehingga peningkatan kualitas belajar matematika di sekolah dapat terlaksana
secara optimal.
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PENGEMBANGAN MEDIA ANYAMAN BAMBU UNTUK
PEMBELAJARAN BANGUN DATAR SISWA KELAS IV
SEKOLAH DASAR
I Kadek Agus Sudiandika
SD Negeri 3 Tigawasa, Buleleng; agusdika877@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui prosedur pengembangan
media pembelajaran anyaman bambu pada materi keliling dan luas bangun datar untuk
siswa kelas IV di SD Negeri 3 Tigawasa, (2) mengetahui kualitas media pembelajaran
anyaman bambu pada materi keliling dan luas bangun datar siswa kelas IV di SD
Negeri 3 Tigawasa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau
Research and Development (R&D) menggunakan empat fase yaitu (1) Investigasi awal,
(2) Desain, (3) Realisasi/Kontruksi, (4) Tes, evaluasi, dan revisi. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan observasi, angket, dan tes. Tahap pengujian kelayakan media
dilakukan oleh dua orang ahli media, sedangkan pada tahap evaluasi produk dilakukan
dengan uji coba kelompok kecil dan penilaian uji coba lapangan yang melibatkan siswa
kelas IV SD Negeri 3 Tigawasa. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument
angket dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: (1)
media anyaman bambu pada materi keliling dan luas bangun datar untuk siswa kelas
IV dikembangkan melalui prosedur pengembangan yang meliputi 4 fase, yaitu fase
investigasi awal, fase desain, fase realisasi/konstruksi, dan fase tes, evaluasi, dan revisi.
(2) kualitas media pembelajaran anyaman bambu pada materi keliling dan luas bangun
datar siswa kelas IV telah memenuhi kualitas. Pertama, dari segi validitas. Hasil analisis
data validitas menunjukkan bahwa rata-rata validitas media pembelajaran sebesar 3,75
berada pada 3,50 ≤ Rv ≤ 4,00 yang berarti sangat valid, dan layak digunakan. Kedua,
aspek kepraktisan. Hasil analisis data kepraktisan sebesar 3,40 yang berada pada rentang
2,50 ≤ Rk < 3,50 , menunjukkan bahwa media pembelajaran ini praktis/layak digunakan.
Ketiga, aspek efektivitas. Berdasarkan analisis data yang menunjukkan rata-rata skor
klasikal 80,599, maka hasil belajar siswa dinyatakan tuntas.
Kata Kunci: keliling dan luas bangun datar, media anyaman bambu

1. Pendahuluan
Proses pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi di mana terjadi proses penyampaian
pesan dari pendidik kepada peserta didik yang dilakukan dengan tujuan pembelajaran.
Kurang maksimalnya proses pembelajaran dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan
pembelajaran oleh peserta didik secara maksimal. Ada banyak faktor yang mempengaruhi
tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran, baik dari peserta didik itu sendiri, maupun
faktor lain seperti; pendidik di mana sebagai pendidik, penggunaan metode pembelajaran dan
media pembelajaran.
Media pembelajaran merupakan suatu alat atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan
materi pembelajaran kepada peserta didik. Tanpa adanya media pembelajaran, maka materi
pelajaran akan sukar dicerna dan dipahami oleh peserta didik. Menurut Rudi Susilana dan
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Cepi Riyana (2012) media pembelajaran adalah tempat dari suatu pesan dimana pesan yang
disampaikan berupa materi untuk mencapai tujuan yaitu proses pembelajaran. Sejalan dengan
itu, Sundayana (2015) menyatakan bahwa media merupakan pembawa suatu pesan dalam
kegiatan pembelajaran. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, media adalah segala sesuatu
yang dapat berupa benda, materi, manusia, dan lingkungan yang dipakai untuk menyampaikan
pesan. Dalam pembelajaran, pesan yang dimaksud adalah materi pelajaran yang disampaikan
guru kepada siswa.
Menurut teori belajar Piaget, siswa sekolah dasar (7-12 tahun) berada pada fase operasional
konkret sehingga dalam memilih media hendaknya memperhatikan perkembangan kognitif
siswa. Pengembangan media perlu dilakukan untuk mengaktifkan siswa dengan pendekatan
nyata. Dalam mempelajari suatu konsep/prinsip-prinsip matematika diperlukan pengalaman
melalui benda-benda nyata (konkret), yaitu media alat peraga yang dapat digunakan sebagai
jembatan bagi siswa untuk berpikir abstrak (Pujiati, 2004).
Kenyataan yang terjadi bahwa sekolah telah mendapatkan dana BOS yang boleh digunakan
untuk pengadaan media pembelajaran. Media yang dibeli adalah alat peraga matematika berupa
KIT Matematika.Salah satunya Di SD Negeri 3 Tigawasa, telah memiliki alat peraga, namun
media yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar belum memadai. Pembelajaran
keliling dan luas bangun datar lebih banyak menggunakan benda-benda seperti kertas, model
bangun datar dari plastik, dan gambar yang ada di buku. Namun, kelemahan alat peraga ini
belum mampu secara optimal dimanipulasi sebagai media dalam materi keliling dan luas
bangun datar. Media yang digunakan belum berkaitan langsung dengan lingkungan siswa.
Pelibatan siswa diwujudkan melalui kegiatan yang terstruktur dan menyenangkan.
Pengembangan media pembelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari
sangat membantu siswa dalam belajar. Media yang dapat dimanipulasi bersama oleh siswa
berpeluang memunculkan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa. Media anyaman
bambu dipilih karena selama ini, menganyam bambu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh
siswa sepulang sekolah.
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur
pengembangan media pembelajaran serta mengetahui kualitas media pembelajaran anyaman
bambu pada materi keliling dan luas bangun datar siswa kelas IV sekolah dasar.
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu: 1) membantu siswa memahami materi
luas dan keliling bangun datar serta melatih kerjasama dalam belajar; 2) menambah wawasan
guru untuk mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dan berbasis kearifan lokal
khususnya matematika.

2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dan pengembangan
atau Research And Development (R&D). Metode penelitian dan pengembangan dalam penelitian
ini bertujuan untuk menghasilkan produk dan menguji kelayakan produk tersebut. Produk
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berupa anyaman bambu untuk
membantu siswa belajar keliling dan luas bangun datar siswa kelas IV SD. Kualitas media
ditentukan melalui proses penelitian yang ditinjau dari tiga aspek yaitu validitas, kepraktisan,
dan efektivitas.
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Subjek penelitian yaitu ahli, guru, dan siswa. Ahli yang dimaksud adalah orang yang dianggap
oleh peneliti telah memiliki kemampuan mengajar dan ahli dibidang matematika. Guru yang
dimaksud adalah guru kelas IV yang mengajar di SD Negeri 3 Tigawasa. Sedangkan siswa
adalah siswa kelas IV SD Negeri 3 Tigawasa sebanyak 32 orang, terdiri atas 13 siswa laki-laki
dan 19 siswa perempuan.
Rancangan penelitian ini menggunakan alur model pengembangan dari Plomp (dalam Ardana,
2007) yang tediri dari 5 fase. Kelima fase tersebut meliputi: (1) investigas awal, (2) desain, (3)
realisasi/Kontruksi, (4) tes, evaluasi, dan revisi, (5) implementasi.
Pada fase investigasi awal dilakukan identifikasi masalah dan kebutuhan yang diperlukan
dalam pembelajaran matematika. Pengumpulan data awal di SD N 3 Tigawasa ditemukan
bahwa ketersediaan media pembelajaran matematika di kelas IV masih belum memadai.
Dipilihnya pengembangan media berupa anyaman bambu didasari bahwa kondisi lingkungan
siswa yang pekerjaannya sebagian besar adalah pengrajin anyaman. Hal ini juga sebagai salah
satu upaya untuk mengangkat kearifan lokal dalam pembelajaran khususnya materi keliling
dan luas bangun datar.
Pada fase desain dilakukan penyusunan desain media pembelajaran berupa anyaman bambu
yang berbentuk bangun datar. Selain itu, dibuat juga desain buku panduan penggunaan media.
Desain ini kemudian direalisasikan dan ditentukan kualitasnya. Pada fase realisasi/konstruksi
media pembelajaran yang telah didesain, selajutnya direalisasikan/dikontruksi menjadi
Prototifprototipee I. Setelah realisasi/kontruksi ini dilaksanakan, selanjutnya dilaksanakan
fase tes, evaluasi, dan revisi. Media pembelajaran yang sudah direalisasikan pada fase
sebelumnya dalam bentuk prototipe I, selanjutnya ditentukan kualitasnya. Dilaksanakan uji
validitas dari media pembelajaran (prototipe I) oleh ahli (validator). Dari hasil uji validitas
ini, selanjutnya dilakukan revisi (perbaikan). Hasil revisi disajikan dalam bentuk prototipe
II untuk dilanjutkan pada uji coba terbatas. Hasil uji coba terbatas akan diperoleh gambaran
awal, sebelum dilakukan ujicoba lapangan.
Fase implementasi berkaitan dengan pengimplementasian media pembelajaran dari hasil
ujicoba lapangan ke lingkup yang lebih luas. Hal ini dilakukan melalui implementasi dan
diseminasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kepraktisan dan efektivitas media pembelajaran
dalam lingkup yang lebih luas. Pada penelitian pengembangan ini hanya terbatas pada ujicoba
lapangan di kelas IV SD Negeri 3 Tigawasa. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu
penelitian, diperlukan keterlibatan siswa yang banyak, serta beberapa sekolah yang berbeda.
Data yang dikumpulkan pada penelitian pengembangan ini meliputi data validitas, kepraktisan,
dan data keefektifan media. Validitas media pembelajaran diukur berdasarkan pendapat ahli
sebagai validator. Validator ini memberikan skor untuk masing-masing pernyataan. Untuk
validitas buku panduan Penggunaan media, digunakan lembar validasi yang terdiri atas 15
item pernyataan. Begitu juga dengan validitas media pembelajaran, digunakan lembar validasi
yang terdiri atas 10 item pernyataan.
Efektivitas media pembelajaran diukur berdasarkan ketercapaian tujuan pembelajaran dengan
penerapan media pembelajaran yang dikembangkan. Data efektivitas media diperoleh dari
data hasil belajar siswa. Pada penelitian ini, hasil belajar yang dimaksud adalah kemampuan
menghitung keliling dan luas bangun datar.
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Data pada penelitian pengembangan ini yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif.
Data validitas (buku panduan dan media pembelajaran) yang telah diskor oleh ahli, kemudian
dianalisis untuk menentukan rata-rata skor yang diperoleh dari pendapat masing-masing ahli
dengan menghitung skor akhir yang diperoleh dibagi banyaknya item pernyataan. Rata-rata
skor yang diperoleh dari masing-masing ahli dijumlahkan, selanjutnya dirata-ratakan kembali
untuk memperoleh rata-rata validitas (Rv). Validitas media ditentukan dengan mengkonversi
rata-rata validitas menjadi nilai kualitatif dengan menggunakan kategori berikut (Sadra, 2007).
Skor 3,50 ≤ Rv ≤ 4,00 (sangat valid), skor 2,50 ≤ Rv< 3,50 (valid), skor 1,50 ≤ Rv < 2,50 (tidak
valid), dan skor 1,00 ≤ Rv < 1,50 (sangat tidak valid). Buku panduan penggunaan dan media
pembelajaran dikatakan valid apabila minimal Rv berada pada rentang 2,50 ≤ Rv < 3,50 .
Untuk melihat kepraktisan media pembelajaran yang dikembangkan, dilakukan menentukan
rata-rata skor lembar pengamatan keterlaksanaan (selanjutnya disebut Rk) media pembelajaran
selama ujicoba lapangan. Kepraktisan media pembelajaran ditentukan dengan mengkonversi
rata-rata skor lembar pengamatan keterlaksanaan berdasarkan kriteria berikut (Sadra, 2007).
Skor 3,50 ≤ Rk ≤ 4,00 (sangat praktis/layak), skor 2,50 ≤ Rk< 3,50 (praktis/layak), skor 1,50
≤ Rk < 2,50 (tidak praktis/tidak layak), dan skor 1,00 ≤ Rk < 1,50 (sangat tidak praktis/sangat
tidak layak). Media pembelajaran yang dikembangkan dikatakan memiliki kepraktisan apabila
Rk minimal termasuk pada kategori “praktis (layak).
Efektivitas media pembelajaran ditinjau dari hasil belajar matematika siswa. Setelah diperoleh
nilai akhir siswa maka selanjutnya ditentukan rata-rata nilai akhir ini. Sehingga nantinya
diperoleh rata-rata nilai klasikal. Hasil belajar matematika siswa dikategorikan baik jika ratarata nilai klasikal minimal berada pada ≥ 75.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Setelah media dibuat dilakukan tes, evaluasi dan revisi yang bertujuan untuk mengetahui dan
meningkatkan validitas media pembelajaran yang dikembangkan. Pada kegiatan ini dilakukan
diseminasi produk awal dihadapan guru dan kepala sekolah yang ada di SD Negeri 3 Tigawasa. Dua
orang guru selanjutnya dijadikan ahli untuk memvalidasi media pembelajaran. Melalui kegiatan ini
diperoleh beberapa masukan yang dijadikan acuan untuk merevisi produk. Berdasarkan data yang
dikumpulkan selama melakukan penelitian diperoleh data sebagai berikut.
Tabel 4.1 Hasil Validitas Media Anyaman Bambu

No
1
2

Komponen Media
Pembelajaran
Media
Pembelajaran
Buku Panduan
Penggunaan Media

Rata-rata
Skor Ahli I

Rata-rata
Skor
Ahli II

Rata-rata
Validitas

Kategori

3,80

3,70

3,75

Sangat
Valid

3,40

3,46

3,43

Valid

Adapun revisi media berdasarkan saran dari ahli adalah penggunaan warna yang sama untuk
semua bangun datar dan pada bagian pinggir dari anyaman sebaiknya dibuat lebih rapi karena
bisa membuat anak terluka jika terkena ujung bilah bambu. Sesuai dengan masukan tersebut
maka dilakukan perbaikan terhadap media yang dibuat.
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Berdasarkan hasil analisis, validitas buku panduan penggunaan berada pada rentang 2,50
≤ Rv< 3,50 yang berarti valid. Media pembelajaran berada pada rentang 3,50 ≤ Rv ≤ 4,00
yang berarti sangat valid. Dengan demikian buku panduan penggunaan media dan media
pembelajaran layak digunakan.
Setelah dilakukan revisi, maka dilakukan uji coba. Pertama, dilakukan ujicoba terbatas. Uji
coba terbatas ini melibatkan 1 kelompok siswa. Uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui
gambaran awal keterlaksanaan media pembelajaran sebelum dilakukan uji coba lapangan yang
melibatkan lebih banyak siswa. Hasil uji coba ini diperoleh kelemahan media pembelajaran
yaitu jumlah persegi kecil yang ada kurang bervariasi. Selanjutnya, kelemahan yang telah
terdata dianalisis dan digunakan untuk merevisi dan menghasilkan prototipe II.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Kepraktisan dan Efektivitas Media Anyaman Bambu

No

Aspek
Kepraktisan

Ratarata Skor
Pertemuan I

Rata-rata Skor
Pertemuan II

Rata-rata
Keterlaksanaan

Kategori

1

Keterlaksanaan

3,40

3,40

3,40

Praktis
(layak)

2

Hasil Belajar

75,00

86,20

80,599

Tuntas

Selama dilakukan proses pengembangan, media yang dihasilkan berupa produk final harus
memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Nieveen (Sutama, 2014) menyatakan tiga aspek yang
perlu diperhatikan dalam menilai kualitas suatu produk, yaitu validitas (validity), kepraktisan
(practicality), dan efektivitas (effectiveness). Berdasarkan hasil analisis data, media anyaman
bambu telah memenuhi ketiga kriteria kualitas media pembelajaran.
Pertama, dari segi validitas. Hasil analisis data validitas menunjukkan bahwa rata-rata validitas
media pembelajaran sebesar 3,75 berada pada 3,50 ≤ Rv ≤ 4,00 yang berarti sangat valid, dan
layak digunakan. Begitu pula dengan skor rata-rata validitas buku panduan penggunaan media
sebesar 3,43 berada pada 2,50 ≤ Rv< 3,50 yang berarti valid, dan layak digunakan. Beberapa
revisi diberikan oleh ahli berkaitan dengan keamanan dan pewarnaan pada anyaman. Bagian
tepi yang sebelumnya hanya bagian belakang yang dilapisi karton diperbaiki untuk bagian
depannya sehingga ujung-ujung bilah bambu tertutup. Hal ini bertujuan untuk memberikan
rasa aman kepada siswa karena jika salah memegang maka ujung bilah bambu bisa melukai
tangan. Sementara itu, pemberian warna yang sama bertujuan agar siswa tidak merasa bingung
dengan warna yang beragam.
Kedua, aspek kepraktisan. Hasil analisis data kepraktisan sebesar 3,40 yang berada pada
rentang 2,50 Rk 350, menunjukkan bahwa media pembelajaran ini praktis/layak digunakan.
Kepraktisan mengacu pada tingkat bahwa pengguna( pakar) mempertimbangkan intervensi
dapat digunakan dan disukai dalam kondisi normal (Nieveen, dalam Rochmad 2012). Selain
itu, media yang dikembangkan disusun sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Hal ini
didukung oleh hasil penelitian Semadiartha (2012) bahwa media yang praktis adalah media yang
sesuai dengan tuntutan kurikulum di sekolah. Media pembelajaran yang praktis juga dilengkapi
dengan buku petunjuk penggunaan, sehingga guru maupun siswa dapat menggunakan media
pembelajaran dengan baik dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.
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Ketiga, aspek efektivitas. Berdasarkan analisis data yang menunjukkan rata-rata skor klasikal 80,599,
maka hasil belajar siswa dinyatakan tuntas. Ini berarti bahwa media pembelajaran dapat dikatakan
memiliki aspek efektifitas. Efektivitas media pembelajaran dapat tercermin dari hasil belajar setelah
menggunakan media pembelajaran. Hasil penelitian oleh Utama (2014) mengungkapkan bahwa
hasil tes hasil belajar yang memenuhi kriteria pada akhir implementasi, maka media pembelajaran
dikatakan efektif. Adapun langkah-langkah penggunaan media anyaman bambu`: (1) siswa
mengamati berbagai bentuk permukaan benda disekitarnya, (2) siswa lalu bertanya jawab tentang
bangun datar yang ada di sekitarnya, (3) siswa bergabung dalam kelompok yang heterogen, (3) tiap
kelompok mengerjakan lembar kerja dan menggunakan media anyaman yang dibagikan, (4) selama
diskusi kelompok guru berkunjung ke masing-masing kelompok untuk memberikan bimbingan,
(5) setelah selesai, tiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi,
(6) guru memberikan tanggapan atas hasil kerja siswa dan memberikan motivasi. Kegiatan secara
berkelompok bertujuan menumbuhkan: (1) antusias siswa dalam proses pembelajaran, (2) interaksi
siswa dengan guru, (3) interaksi siswa dengan siswa, (4) kerjasama siswa dalam kelompok, (5)
aktivitas siswa dalam satu kelompok, (6) partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sutama (2014) bahwa dengan partisipasi aktif siswa dalam
memanipulasi media, maka mereka merasa lebih termotivasi dalam melakukan eksplorasi media
pembelajaran sehingga bermuara pada peningkatan hasil belajar.
Media yang dikembangkan pada penelitian ini terbatas pada materi keliling dan luas bangun
datar khususnya persegi, persegi panjang, dan segitiga. Walaupun demikian, penelitian ini
berimplikasi pada peningkatan motivasi siswa belajar. Motivasi ini muncul mengingat media
yang digunakan adalah benda konkrit dan anyaman merupakan benda yang sering mereka
jumpai di lingkungan. Jadi, ditinjau hasil penelitian ini maka kualitas media pembelajaran yang
meliputi validitas, kepraktisan, dan efektivitas, telah memenuhi indikator yang diharapkan.
Sehingga media pembelajaran yang dikembangkan dapat dikatakan valid, praktis, dan efektif.

5. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dan pembahasan di atas dapat diambil simpulan
bahwa: (1) media anyaman bambu pada materi keliling dan luas bangun datar kelas IV
dikembangkan melalui prosedur pengembangan yang meliputi 4 fase, yaitu (1) fase investigasi
awal, (2) fase desain, (3) fase realisasi/konstruksi, dan (4) fase tes, evaluasi, dan revisi, (2)
media anyaman bambu pada materi keliling dan luas bangun datar kelas IV memenuhi kualitas
media, yaitu valid, praktis, dan efektif.
Berdasarkan hasil refleksi dan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian, maka dapat
diajukan beberapa saran sebagai berikut. (1) media pembelajaran yang dikembangkan dalam
penelitian ini hanya terbatas pada keliling dan luas bangun datar khususnya persegi, persegi
panjang, dan segitiga. Oleh karena itu, guru dapat mengembangkan ataupun memodifikasi
media ini untuk materi yang lebih luas; (2) guru yang berminat mengembangkan media
pembelajaran inovatif serupa atau lainnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah
satu kajian sehingga segala kekurangan dan kendala yang sama pada penelitian ini tidak
terjadi lagi pada peneitian selanjutnya; (3) produk dari media pengembangan ini masih perlu
ditindaklanjuti dalam bentuk sosialisasi sehingga media pembelajaran yang dikembangkan
dapat diterima dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.
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PENERAPAN MEDIA TERALIS TAHANAN UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA
SISWA KELAS V TENTANG MENGUBAH PECAHAN
BIASA MENJADI PECAHAN CAMPURAN

I Made Yudi Candra Negara 1)
1)

SD Negeri 1 Yehembang Kangin, Jembrana, Bali; candrayudi45@yahoo.com

Abstrak. Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar
siswa setelah menggunakan media Teralis Tahanan (Penghitung Pecahan Campuran)
pada pelajaran Matematika. Responden penulisan ini adalah siswa kelas V SD Negeri
1 Yehembang Kangin. Objek penulisan berupa penggunaan media “Teralis Tahanan”
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan
tes evaluasi pada akhir pembelajaran. Melalui penggunaan media Teralis Tahanan maka
siswa akan lebih mudah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Hal
ini dikarenakan siswa secara langsung dapat mengotak-atik dan mencari tahu sendiri
hasilnya dengan menggunakan media tersebut, sehingga daya ingat siswa akan jauh
lebih melekat. Berdasarkan analisis data hasil belajar Matematika diketahui nilai ratarata siswa mengalami peningkatan. Dari analisis data, diketahui peningkatan hasil belajar
siswa meningkat sebesar 7,80 poin dari Prasiklus ke Siklus I, yaitu dari 59,40 menjadi
67,20. Kemudian meningkat sebesar 10,80 poin dari siklus I ke siklus II, yaitu dari 67,20
menjadi 78,00. Sedangkan ketuntasan klasikal siswa, sebesar 32% dari prasiklus ke siklus
I, yaitu dari 24% menjadi 56%. Kemudian meningkat sebesar 44% dari siklus I ke siklus
II, yaitu dari 56% menjadi 100%. Sehingga dapat disimpulkan penerapan media Teralis
Tahanan dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pelajaran Matematika.
Kata kunci : media teralis tahanan, hasil belajar

1. Pendahuluan
Pengetahuan manusia mengenai matematika memiliki peran vital dalam membangun peradaban
manusia. Begitu vital perannya sehingga matematika dikatakan sebagai potret peradaban
(Mappa, 2015). Artinya kapanpun suatu masyarakat menitikberatkan terhadap pengetahuan
matematika, maka saat itu juga akan tercipta suatu kemajuan. Hal ini sejalan dengan pendapat
Mutijar (2016) yang menyatakan bahwa masyarakat yang tamat sekolah dengan kemampuan
matematika yang tinggi akan lebih mudah memperoleh pekerjaan daripada masyarakat yang
kemampuan matematikanya rendah.
Matematika merupakan pengetahuan universal yang memiliki andil besar dalam perkembangan
teknologi modern serta memajukan daya pikir manusia. Hal ini terlihat dari banyaknya yang
sudah disumbangkan matematika bagi perkembanagan peradaban manusia. Boleh dikatakan
matematika adalah suatu landasan utama sains dan teknologi. Aisyah (2007) menambahkan,
matematika tidak sekedar alat bantu saja, tetapi pengetahuan dasarnya merupakan suatu

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

403

404

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

konsep dalam membangun pengetahuan lainnya seperti kimia, fisika, biologi, dan farmasi.
Begitu banyak peran matematika, sehingga pengetahuannya harus dipelajari secara meluas
dan mendasar sejak sekolah dasar. Hal ini didukung oleh pendapat Abdullah (2012), yang
menyatakan bahwa pelajaran matematika wajib diberikan kepada siswa sejak menginjak
sekolah dasar dengan tujuan untuk mengasah keterampilan siswa dalam berpikir kreatif,
inovatif, logis, kritis dan sistematis.
Namun dalam prosesnya, memahami matematika tidaklah mudah. Menurut Masyukur (2007),
matematika masih menjadi momok yang menakutkan dan membingungkan bagi sebagian
besar siswa. Alasan utama penyebab rasa takut itu yaitu matematika identik dengan kumpulan
rumus-rumus yang harus dihafal dan ketelitian dalam memecahkan masalah yang begitu
rumit, sehingga siswa cepat merasa bosan. Berdasarkan pada hal-hal yang telah diungkapkan
tersebut, rendahnya pemahaman dapat membuat siswa kesulitan belajar Matematika. Padahal,
kemampuan pemahaman konsep matematika merupakan tujuan yang harus dicapai terlebih
dahulu sebelum mencapai tujuan berikutnya. Konsep-konsep yang harus dipahami oleh siswa
sekolah dasar meliputi aspek bilangan, geometri, dan pengolahan data.
Pada materi bilangan terdapat konsep mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran yang
harus dipahami oleh siswa kelas V. Pecahan mencakup konsep-konsep dasar dan merupakan
materi prasyarat untuk mempelajari dan memahami materi-materi dalam matematika,
sehingga penguasaan siswa terhadap pecahan, terutama operasi hitung pecahan menjadi suatu
keharusan. Untuk mencapai pemahaman konsep tersebut tidaklah mudah. Pecahan seringkali
sulit bagi siswa baik pada tingkat dasar, menengah sampai tingkat perguruan tinggi. Tidak ada
materi matematika di sekolah dasar yang sekaya, serumit, dan sesulit pecahan untuk diajarkan.
Permasalahan yang sama juga dialami oleh siswa kelas V di SD Negeri 1 Yehembang Kangin.
Berdasarkan hasil observasi penelitian di lapangan menunjukkan siswa kelas V SD Negeri
1 Yehembang Kangin masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan operasi pada pecahan
yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa ke
bentuk pecahan campuran merupakan salah satu materi pembelajaran yang perlu mendapat
perhatian agar dapat dikuasai dengan baik oleh siswa. Karena sebagian besar siswa masih
mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal mengubah pecahan biasa ke bentuk campuran
yaitu dengan cara pembilang dibagi penyebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan
siswa terhadap pembagian bilangan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu strategi dari seorang guru untuk
memudahkan siswa dalam mengubah pecahan biasa ke bentuk campuran. Strategi yang dapat
digunakan oleh guru yaitu dengan membuat media Teralis Tahanan. Tahanan adalah akronim
dari Penghitung Pecahan Campuran sedangkan Teralis yang penulis maksud di sini adalah
sebagai tempat untuk menempelkan lingkaran yang nantinya digunakan untuk menghitung
pecahan campuran.
Adapun cara kerja media ini yaitu misalnya terdapat soal mengubah pecahan
menjadi
pecahan campuran. Hal pertama yang dilakukan adalah melihat nilai pembilang dan penyebut
dari pecahan tersebut. Dalam pecahan tersebut penyebutnya yaitu 5 artinya siswa diminta untuk
menempelkan lingkaran sebanyak 5 buah secara vertikal di masing-masing teralis sampai
berjumlah 14 (sesuai dengan nilai pembilangnya). Kemudian akan terlihat 2 buah teralis yang
ditempeli oleh 5 buah lingkaran dan 1 buah trails yang ditempeli 4 buah lingkaran. 2 Buah
teralis yang ditempeli oleh 5 buah lingkaran tersebut mewakili pembagian dari 14 dibagi 5.
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Kemudian 1 buah teralis yang ditempeli 4 buah lingkaran melambangkan bahwa 14:5 sisa 4.
Jadi dapat disimpulkan bahwa = 2 . Dengan menggunakan media ini siswa akan mudah
mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Siswa yang tidak bisa pembagian pun
akan bisa dengan mudah mengerjakannya.
Melalui penggunaan media “Teralis Tahanan” maka siswa akan lebih mudah mengubah pecahan
biasa menjadi pecahan campuran. Hal ini dikarenakan siswa secara langsung dapat mengotakatik dan mencari tahu sendiri hasilnya dengan menggunakan media tersebut, sehingga daya
ingat siswa akan jauh lebih melekat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Bagi Siswa yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan memudahkan siswa
memahami konsep mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Bagi Guru, guru
lebih mudah mentransfer ilmu yang diajarkan kepada siswa karena siswalah yang
lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu guru menjadi tertantang untuk menciptakan
inovasi-inovasi pembelajaran sehingga menjadi lebih kreatif dalam kegiatan
pembelajaran Matematika. Bagi Sekolah, dapat memberikan wawasan mengenai
media pembelajaran yang inovatif dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
2.

Landasan Teori

Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang
berarti suatu yang terletak di tengah (antara dua pihak atau kutub) atau suatu alat (Anitah,
2009). Hal ini berarti media sebagai perantara atau penghubung antara dua pihak, yaitu
antara sumber pesan dengan penerima pesan atau informasi. Hal senada juga dikemukakan
oleh Sanaky (2009) yang mengatakan bahwa media merupakan sebuah alat yang berfungsi
dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya
yang dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar (Ruhimat, 2013).
Hal ini sejalan dengan pendapat Arsyad (2009) yang menyatakan bahwa media adalah alat
penghubung informasi untuk memberikan atau menyebar suatu gagasan sehingga gagasan
tersebut tersampaikan kepada penerima. Begitu pentingnya penggunaan media sehingga
kehadiran media sangat diharapkan dalam proses pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa,
bentuk komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana untuk menyampaikan pesan.
Matematika adalah salah satu pelajaran yang dianggap paling sulit sehingga diperlukan media
untuk mempermudah memahaminya. Menurut Bruner belajar matematika adalah belajar
mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang
dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu
(Pitajeng, 2006). Melalui teorinya itu, Bruner mengungkapkan bahwa dalam proses belajar
anak sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang dirancang
secara khusus dan dapat diotak-atik oleh siswa dalam memahami suatu konsep matematika.
Salah satu media yang penulis buat yaitu Media Teralis Tahanan.Pada umumnya teralis terbuat
dari besi yang dipasang pada sebuah jendela dengan tujuan meningkatkan keamanan rumah,
tetapi teralis yang dimaksud di sini terbuat dari aluminium yang disusun secara vertikal
dengan ketinggian 1 meter. Di salah satu sisi bagian teralis tersebut dilapisi velcro. Velcro
adalah sebuah rangkaian bahan tekstil yang terdiri dari dua bagian yang dapat menyatu jika
dipertemukan. Bagian yang satu ditempel di teralis dan bagian yang satu di tempel di kayu
yang berbentuk lingkaran. Di bagian atas Teralis dibuat papan soal yang dilapisi kain flanel.
Papan soal tersebut nantinya digunakan sebagai tempat untuk memasang soal dengan cara
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menempelkannya. Kata Tahanan dalam media Teralis Tahanan merupakan akronim dari
Penghitung Pecahan Campuran. Jadi Teralis Tahanan adalah salah satu media pembelajaran
inovatif yang dibuat untuk membantu siswa pada materi mengubah pecahan biasa menjadi
pecahan campuran.
Adapun cara penggunaan media Teralis Tahanan yaitu sebagai berikut. (1) Siswa menempelkan
soal pecahan biasa yang akan dirubah ke bentuk pecahan campuran di papan soal. Misalnya .
(2) Siswa memperhatikan nilai dari pembilang dan penyebut pada soal. Pada soal pembilangnya
yaitu 18 artinya siswa mengambil lingkaran kayu sebanyak 18 buah dan menempelkannya
di masing-masing Teralis sebanyak 5 buah sesuai dengan nilai penyebutnya. (3) Kemudian
akan terlihat 3 buah teralis ditempeli lingkaran yang masing-masing berjumlah 5 buah dan
1 buah Teralis yang ditempeli 3 buah lingkaran. (4) 3 Buah Teralis yang ditempeli lingkaran
yang masing-masing berjumlah 5 buah melambangkan jawaban dari pembagian 18:5 yaitu
3. Kemudian 3 buah lingkaran melambangkan sisa dari pembagian 18:5 yaitu sisa 3. Pada
pecahan campuran angka 3 dari hasil bagi 18:5 ditulis di tengah-tengah, sisa dari hasil bagi
tersebut diletakkan di bagian atas yaitu sebagai pembilang dan pada bagian bawah yang disebut
penyebut nilainya sama dengan penyebut yang tertera pada soal.
Jika dituliskan ke dalam matematika maka jawaban dari

=3

Gambar 2.1 Media Teralis Tahanan

3. Metodologi Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian ini yang
menjadi subjek penelitian adalah anak SD Negeri 1 Yehembang Kangin yang berjumlah 25
orang, yang terdiri atas 8 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Sedangkan objek dari
penelitian ini adalah hasil belajar siswa dalam pelajaran Matematika di kelas V Semester II
SD Negeri 1 Yehembang Kangin setelah penerapan Media Teralis Tahanan. Penelitian ini
direncanakan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Jika sudah memenuhi hasil yang diharapkan maka siklus
tidak dilanjutkan lagi. Adapun prosedur penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar
berikut
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digunakan rumus ketuntasan belajar untuk mengetahui persentase ketuntasan hasil belajar
(1)
siswa. Kriteria keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa
mencapai sama dengan atau lebih dari nilai 70 (KKM) dan persentase keaktifan klasikal sama
= skor rata-rata
dengan atau lebih dari 80%.Keterangan:
= Jumlah semua skor siswa

X =

∑X
∑N

= Jumlah siswa

(1) sebagai berikut.
Tingkat ketuntasan belajar secara klasikal menggunakan rumus
Keterangan:

KB =

tuntas
X Jumlah
= skorsiswa
rata-rata
Jumlah siswa keseluruhan

∑ X = Jumlah semua skor siswa
Keterangan:
N = Jumlah siswa 2
∑KB
=
Ketuntasan Belajar

x 100%

(2)

Tingkat ketuntasan belajar secara klasikal 3menggunakan rumus sebagai berikut.
KB =

x 100%

(2)

Keterangan:
KB = Ketuntasan Belajar

4. Hasil dan Pembahasan
Tabel 4.1. Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 1 Yehembang Kangin pada
Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II
Siklus
Pra siklus
I
II

Rata-rata
59,40
67,20
78,00

Ketuntasan Belajar
24%
56%
100%
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Untuk lebih jelas mengenai perbandingan ketuntasan klasikal dan rata-rata siswa dari Prasiklus,
Siklus I, dan Siklus II dapat dilihat pada diagram batang berikut.

Gambar 4.1 Diagram Perbandingan Ketuntasan Klasikal dan Rata-rata Siswa dari
Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II
Berdasarkan data di atas, rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 7,80
dari 59,40 sebelum dilakukan tindakan menjadi 67,20 pada akhir siklus I. Pada akhir siklus
II mengalami peningkatan sebesar 10,80 dari 67,20 menjadi 78,00. Selain itu juga diperoleh
persentase ketuntasan belajar siswa meningkat dari 56% (siklus I) menjadi 100% (siklus II)
dengan peningkatan sebesar 44%. Dengan demikian kriteria keberhasilan yang ditetapkan
sudah tercapai. Dimana persentase ketuntasan hasil belajar Matematika pada siklus II lebih
dari 80% yaitu 100%. Oleh karena itu penelitian ini dapat dinyatakan telah berhasil dan siklus
pun tidak dilanjutkan kembali.

5.

Kesimpulan dan Saran

a.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Penerapan Media Muatan Listrik Ala Pikacu (Pintar Matematika Cuy) dalam pembelajaran
Matematika materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas V Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017 di SD Negeri 1 Yehembang
Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Dari analisis data, diketahui peningkatan
hasil belajar siswa meningkat sebesar 7,80 poin dari Prasiklus ke Siklus I, yaitu dari 59,40
menjadi 67,20. Kemudian meningkat sebesar 10,80 poin dari siklus I ke siklus II, yaitu dari
67,20 menjadi 78,00. Sedangkan ketuntasan klasikal siswa, sebesar 32% dari prasiklus ke
siklus I, yaitu dari 24% menjadi 56%. Kemudian meningkat sebesar 44% dari siklus I ke siklus
II, yaitu dari 56% menjadi 100%.

b. Saran
-

Kepada siswa kelas V SD Negeri 1 Yehembang Kangin disarankan tetap mempertahankan
cara belajar dengan terlibat secara aktif, belajar menyenangkan, dan melatih kemampuan
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berpikir untuk memaksimalkan potensi otak
-

Kepada guru kelas V SD Negeri 1 Yehembang Kangin disarankan untuk menerapkan media
Teralis Tahanan (Penghitung Pecahan Campuran) pada pembelajaran Matematika, karena
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penerapan media ini dapat meningkatkan
hasil belajar siswa.

-

Bagi sekolah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran Matematika khususnya
pada materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran guna meningkatkan
hasil belajar.

-

Penelitian ini dapat dijadikan acuan ataupun referensi bagi peneliti lain yang berminat
untuk mengadakan penelitian lebih lanjut media Teralis Tahanan (Penghitung Pecahan
Campuran) dengan memperhatikan kendala-kendala yang dialami sebagai bahan
pertimbangan untuk menyempurnakan pelaksanaan penelitian selanjutnya.

6. Ucapan Terima kasih
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penelitian yang
berjudul “Penerapan Media Teralis Tahanan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika
Siswa Kelas V tentang Mengubah Pecahan Biasa menjadi Pecahan Campuran” merupakan
salah satu syarat mengikuti Seminar Nasional Pendidikan Matematika. Terwujudnya tulisan
ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin
menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :
-

Ni Nyoman Dwi Pujiati, S. Pd. Selaku Kepala SDN 1 Yehembang Kangin yang telah
memberikan motivasi yang membangun kepada penulis hingga penelitian ini terselesaikan
dengan baik

-

Guru dan Staf SDN 1 Yehembang Kangin yang selalu memberikan masukan yang bersifat
membangun hingga penelitian ini terselesaikan dengan baik

-

Serta seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Penulis hanya bisa berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan
mereka dengan setimpal.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena
itu, peneliti memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran kami
hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan
peneliti, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak
yang membutuhkan.
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COURSE
REVIEW HORAY (CRH) BERBANTUAN MEDIA SLIDE
POWERPOINT UNTUK MENINGKATKAN HASIL
BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V
I Wayan Ardika
SD Negeri 6 Yehembang, Jalan Bima, Desa Yehembang, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana-Bali,
ardika353@gmail.com

Abstrak. Rendahnya hasil belajar matematika siswa, menuntut guru untuk berinovasi
dalam menerapkan model dan media pembelajaran. Untuk itu dipilih model pembelajaran
Course Review Horay (CRH) berbantuan Media Slide PowerPoint sebagai tindakan untuk
mengatasi permasalahan dalam pembelajaran matematika. Penelitian tindakan kelas ini
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V melalui penerapan Model
Course Review Horay (CRH) berbantuan Media Slide PowerPoint. Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas V sebanyak 8 siswa, yang terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 3 siswa
perempuan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode tes
tertulis dengan instrumen tes uraian. Data yang diperoleh peneliti dianalisis menggunakan
analisis data statistik deskriptif. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan ketuntasan
klasikal dan rata-rata hasil belajar siswa pada tiap siklusnya. Ketuntasan belajar secara
klasikal meningkat sebesar 37,5% yakni dari 25% pada prasiklus menjadi 62,5% pada
siklus I. Kemudian meningkat sebesar 37,5% yaitu dari 62,5% pada siklus I menjadi
100% pada siklus II. Sedangkan rata-rata siswa meningkat sebesar 10,37 poin, yaitu
dari 53,13 pada prasiklus menjadi 63,5 pada siklus I. Kemudian meningkat sebesar
10 poin, yaitu dari 63,5 pada siklus I menjadi 73,5 pada siklus II. Dengan demikian,
model pembelajaran Course Review Horay berbantuan media Slide PowerPoint dapat
meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
Kata Kunci: CRH, Slide PowerPoint, Hasil Belajar, Matematika

1. Pendahuluan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
menuntut guru mampu melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efesien.
Mulai dari merancang perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan
melakukan penilaian terhadap kemampuan siswa. Guru harus mampu membuat skenario
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, mengajar sesuai dengan skenario yang
telah dibuat, dan menilai hasil kerja siswa secara autentik. Jika guru telah melaksanakan ketiga
tahap tersebut dengan baik, maka siswa akan mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal
(KKM) yang telah ditetapkan.
Realitanya tidak semua guru mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
Masih banyak guru yang belum mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru belum mampu mengembangkan bahan ajar atau
media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran. Hal ini membuat pembelajaran
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menjadi kurang menyenangkan, sehingga motivasi belajar siswa menjadi rendah dan akhirnya
berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa.
Permasalahan di atas, terjadi pada pembelajaran Matematika di SD Negeri 6 Yehembang, dari
8 siswa kelas V yang mengikuti tes ulangan tengah semester, hanya 2 siswa (25%) yang tuntas
dan 6 siswa (75%) belum tuntas dengan rata-rata kelas sebesar 53,13. Matematika merupakan
salah satu mata pelajaran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK), sehingga setiap siswa harus mampu menguasainya.
Rendahnya hasil belajar siswa kelas V disebabkan oleh beberapa faktor, seperti; 1) rendahnya
minat dan motivasi belajar siswa, karena menganggap matematika sulit, tidak menyenangkan,
dan menakutkan, 2) guru lebih banyak menerapkan metode ceramah, 3) pembelajaran masih
lebih banyak berpusat pada guru, dan 4) guru belum menerapkan media pembelajaran yang
menarik.
Menurut Marti (dalam Sundayana, 2015:2) mengemukakan bahwa, “Meskipun matematika
dianggap memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, namun setiap orang harus mempelajarinya
karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari”. Mengingat pentingnya
pelajaran matematika bagi siswa, maka guru selaku mediator dan fasilitator dalam
pembelajaran di kelas, tentu mempunyai tanggungjawab yang tinggi agar hasil belajar siswa
meningkat. Untuk itu, guru harus melakukan berbagai daya dan upaya, misalnya berinovasi
dengan menerapkan model pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa dan membuat atau
memanfaatkan media pembelajaran yang menarik. Salah satu model pembelajaran yang dapat
diterapkan adalah model Course Review Horay (CRH). Model ini merupakan salah satu
model pembelajaran kooperatif yang menerapkan pembelajaran berkelompok. dalam langkah
pembelajarannya, setelah guru menjelaskan materi, siswa diuji pemahamannya dalam bentuk
kuis, dan kelompok yang mampu menjawab langsung mengisi tanda (√), kemudian langsung
berteriak “horay”. Melalui model ini, siswa diajak untuk bermain sambil belajar, sehingga
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.
Agar pembelajaran lebih menarik, maka perlu diterapkan media pembelajaran. Salah satu
media yang dapat diterapkan adalah slide powerpoint. Dengan media ini, guru dapat membuat
media yang semenarik mungkin, sehingga dapat menarik minat dan motivasi belajar siswa
untuk belajar. Guru dapat memadukan warna, gambar, dan video dalam media ini, sehingga
gurupun menjadi lebih mudah dalam menyampaikan materi. Dalam pengaplikasiannya,
media ini memerlukan media pendukung, berupa laptop/komputer dan LCD Proyektor untuk
menampilkan media agar menajdi lebih jelas.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
yang berjudul, “Penerapan Model Course Review Horay (CRH) berbantuan Media Slide
Powerpoint untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V”.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Hanum (2016:109) menyatakan
bahwa, “Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu pengamatan yang menerapkan
tindakan di dalam kelas dengan menggunakan aturan sesuai dengan metodologi penelitian
yang dilakukan dalam beberapa periode atau siklus”. Sedangkan Arikunto, dkk (2015: 124)
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menyatakan bahwa, “PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan
memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya”. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian tindakan yang dilakukan
oleh guru menggunakan aturan sesuai dengan metodologi penelitian yang dilakukan dalam
beberapa siklus, dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran di kelasnya.
PTK mempunyai empat kegiatan utama, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan
refleksi. Keempat kegiatan tersebut dilaksanakan dalam sebuah siklus yang berulang dan dapat
digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas
(Sumber: Suhardjono, 2011: 98)
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V semester II Tahun pelajaran 2016/2017 SD
Negeri 6 Yehembang, yang berjumlah 8 siswa dengan rincian 5 siswa laki-laki dan 3 siswa
perempuan.
Objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa yang diukur pada setiap
akhir pertemuan.
Penelitian tindakan kelas ini diterapkan dalam bentuk siklus yang akan dilaksanakan sampai
menemukan tindakan terbaik. Setiap siklus dilaksanakan oleh peneliti dalam dua kali
pertemuan. Pada setiap pertemuan dilaksanakan penilain terhadap hasil belajar matematika
siswa, sehingga diperoleh nilai yang autentik.
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah instrumen
tes. Menurut Sukmadinata (2010: 223), “Tes umumnya bersifat mengukur”. Tes diberikan
kepada peserta didik atau subjek penelitian untuk mengukur kemampuannya. Tes yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar yang diukur setiap akhir pertemuan (tes
akhir pertemuan).
Jenis tes yang dipilih adalah tes uraian. Menurut Atmaja (2016:51), “Tes Uraian adalah satu
bentuk jenis soal yang lebih mengedepankan nilai subjektivitas peserta didik”. Tes uraian
dapat menuntut peserta didik untuk mengorganisir, menuangkan, mengekspresikan, dan
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menganalisis gagasan dalam bentuk tulisan. Tes uraian terdiri dari dua jenis, yaitu tes uraian
terbatas dan tes uraian bebas. Perbedaannya terletak pada kepastian pemberian skor. Pada soal
uraian terbatas, kunci jawaban dan pedoman penskorannya lebih pasti atau terinci dengan
jelas. Sedangkan tes uraian bebas, pedoman penskorannya dinyatakan dalam bentuk rentang
(0-4 atau 0-10), sehingga pemberian skor akan dipengaruhi oleh unsur subjektivitas guru.
Untuk mengurangi unsur subjetivitas guru, maka guru perlu membuat pedoman penskoran
yang lebih rinci.
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif. Sudijono (2011:
4) menyatakan bahwa, “Descriptive Statistics, adalah statistik yang tingkat pekerjaannya
mencakup cara-cara menghimpun, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan
menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas
mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan”. Data yang dihimpun adalah hasil evaluasi
siswa dengan mencari nilai rata-rata hitung (Mean) dan ketuntasan belajar siswa secara
klasikal.
Untuk menghitung rata-rata digunakan rumus sebagai berikut.
(Sudijono, 2011: 82-83)
Keterangan:
Mx

= Mean

∑fX = Jumlah dari hasil perkalian antara masing-masing skor dengan frekuensinya
N

= Number of Cases

Untuk mendapatkan Mean, setiap skor harus dikalikan dengan frekuensinya masing-masing.
Setelah itu dijumlahkan, dan akhirnya dibagi dengan N. Dengan demikian perlu dibuatkan
tabel distribusi frekuensi dengan format seperti berikut.
Tabel 1. Format Tabel Distribusi Frekuensi
X

f

fX

Total

N

∑fX

Untuk menghitung ketuntasan belajar siswa secara klasikal dapat digunakan rumus berikut.

KK =

Jumlah siswa yang tuntas
x100%
Jumlah seluruh siswa

(Arikunto dalam Tantri, 2010:54)
Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila, ketuntasan klasikal siswa mencapai 87,5% dan ratarata hasil belajar siswa mencapai 65.
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3. Hasil dan Pembahasan
Pada siklus I, rata-rata hasil belajar siswa yang sudah meningkat sebesar 10,38 poin dari
prasiklus, yaitu dari 55,13 menjadi 63,5. Di samping itu, ketuntasan klasikal siswa juga
meningkat sebesar 37,5%, yaitu dari 25% menjadi 62,5%.
Walaupun rata-rata dan ketuntasan belajar siswa telah meningkat, namun penelitian ini belum
dinyatakan berhasil, karena belum memenuhi kriteria keberhasilan penelitian, yaitu rata-rata
mencapai 65 dan ketuntasan klasikal mencapai 87,5%. Hal ini terjadi karena masih terdapat
kekurangan dalam penerapan tindakan pada siklus I, yaitu: (a) siswa masih belum terbiasa
terhadap model pembelajaran yang diterapkan, (b) guru masih terlalu cepat dalam menjelaskan
materi, (c) dalam kerja kelompok, hanya siswa yang pintar saja yang berkerja, dan (d) guru
belum memberikan batas waktu kepada siswa dalam menjawab soal, sehingga siswa belum
fokus dalam menjawab soal
Dengan demikian, masih diperlukan suatu penyempurnaan tindakan pada siklus II untuk
meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun penyempurnaan tindakan yang akan dilakukan
pada tindakan siklus II yaitu: (a) menjelaskan materi dengan lebih pelan, sehingga siswa lebih
memahami materi, (b) guru mengarahkan siswa agar setiap anggota kelompok ikut aktif dalam
menjawab soal, dan (c) guru memberikan batas waktu kepada setiap soal, yaitu 30 detik untuk
setiap soal.
Pada siklus II, rata-rata hasil belajar siswa yang sudah meningkat sebesar 10 poin dari siklus I,
yaitu dari 63,5 menjadi 73,5. Disamping itu, ketuntasan klasikal siswa juga meningkat sebesar
37,5%, yaitu dari 62,5% menjadi 100%.
Berdasarkan rata-rata dan ketuntasan belajar siswa tersebut, maka penelitian ini telah memenuhi
kriteria keberhasilan penelitian, yaitu rata-rata mencapai 65 dan ketuntasan klasikal mencapai
87,5%. Hal ini terjadi karena guru selaku peneliti telah melaksanakan pembelajaran sesuai
dengan sintaks model pembelajaran CRH dengan media Slide PowerPoint dengan baik
Pembelajaran pada prasiklus, guru masih lebih banyak menggunakan metode ceramah, sehingga
siswa menjadi kurang aktif. Disamping itu, guru juga belum menerapkan media pembelajaran,
sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik bagi siswa. Kondisi ini membuat hasil belajar
matematika siswa menjadi rendah. Dari delapan siswa kelas V, hanya 2 orang (25%) yang
tuntas dan sisanya 6 orang (75%) yang belum tuntas, dengan rata-rata siswa hanya mencapai
53,13.
Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan peneliti, maka dipilih model pembelajaran CRH
berbantuan media pembelajaran Slide PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam dua siklus, dengan dua kali pertemuan setiap
siklusnya.
Hasil penelitian pada siklus I, ketuntasan klasikal sudah meningkat sebesar 37,5%, yaitu dari
25% menjadi 62,5%. Rata-rata siswa juga meningkat sebesar 10,37 poin, yaitu dari 53,13
menjadi 63,5. Walaupun ketuntasan klasikal dan rata-rata siswa sudah meningkat, namun
masih belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, sehingga perlu diadakan
perbaikan-perbaikan pada siklus selanjutnya.
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Berdasarkan hasil refleksi, maka peneliti menetapkan tindakan-tindakan baru untuk mengatasi
kelemahan tindakan pada siklus I. adapun tindakannya yaitu 1) menjelaskan materi dengan
lebih pelan, sehingga siswa lebih memahami materi, 2) guru mengarahkan siswa agar setiap
anggota kelompok ikut aktif dalam menjawab soal, 3) guru memberikan batas waktu kepada
setiap soal, yaitu 30 detik untuk setiap soal.
Setelah diterapkannya tindakan baru pada siklus II, maka hasil penelitian pada siklus II
mengalami peningkatan. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal meningkat sebesar 37,5%,
yaitu dari 62,5% menjadi 100%. Terjadinya peningkatan hasil belajar matematika disebabkan
karena siswa sudah terbiasa dengan penerapan model pembelajaran CRH berbantuan media
Slide PowerPoint yang diterapkan oleh peneliti. Secara umum, pada pelaksanaan tindakan
siklus II tidak lagi muncul kendala-kendala seperti pada siklus I. Siswa sudah terbiasa dan
telah terlatih belajar dengan mengikuti penerapan pembelajaran tersebut. Hal ini terlihat
dari kegiatan yang dilakukan siswa telah memenuhi seluruh tahapan yang ada. Indikator
keberhasilan penelitian juga telah terpenuhi, sehingga penelitian ini dihentikan pada siklus II.
Adapun hasil analisis statistik deskriptif, yakni melalui perbandingan ketuntasan klasikal
siswa pada prasiklus, siklus I, dan siklus II, dapat dikaji pada tabel berikut.
Tabel 2. Perbandingan Ketuntasan Klasikal dan rata-rata Siswa dari Prasiklus, Siklus I, dan
Siklus II

Prasiklus
Siklus I
Siklus II

Ketuntasan Klasikal
Besar
Peningkatan
25 %
62,5%
37,5%
100%
37,5%

Besar
53,13
63,5
73,5

Rata-rata
Peningkatan
10,37
10

Untuk lebih jelas mengenai perbandingan ketuntasan klasikal dan rata-rata siswa dari prasiklus,
siklus I, dan siklus II dapat dilihat pada diagram batang berikut.

Gambar 2. Diagram Perbandingan Ketuntasan Klasikal dan rata-rata Siswa dari Prasiklus,
Siklus I, dan Siklus II
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Dengan memperhatikan perbandingan ketuntasan klasikal dan rata-rata siswa pada tabel 4.1 dan
diagram pada gambar 4.1, maka dapat diketahui ketuntasan klasikal siswa meningkat sebesar
37,5% yakni dari 25% pada prasiklus menjadi 62,5% pada siklus I. Kemudian meningkat
sebesar 37,5% yaitu dari 62,5% pada siklus I menjadi 100% pada siklus II. Sedangkan rata-rata
siswa meningkat sebesar 10,37 poin, yaitu dari 53,13 pada prasiklus menjadi 63,5 pada siklus I.
Kemudian meningkat sebesar 10 poin, yaitu dari 63,5 pada siklus I menjadi 73,5 pada siklus II.
Sesuai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, maka penerapan model pembelajaran CRH
berbantuan media Slide PowerPoint pada siklus II sudah memenuhi indikator keberhasilan
sehingga tindakan dapat dihentikan.
Dengan meningkatnya hasil belajar matematika siswa kelas V, maka rumusan masalah yang
dirumuskan telah terjawab dan hipotesis tindakan dapat diterima. Hal ini berarti bahwa
penerapan model pembelajaran Course review Horay (CRH) berbantuan media Slide
PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V. Hasil penelitian ini,
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
Disamping meningkatkan hasil belajar, penerapan model CRH berbantuan media Slide
PowerPoint juga dapat menguatkan karakter siswa, yaitu karakter disiplin, berani, kerjasama,
dan menghargai. Disiplin ditunjukkan siswa ketika mendengarkan penjelasan guru dengan
seksama dan tertib dalam mengerjakan soal. Berani ditunjukkan siswa, ketika mengacungkan
tangan ketika menjawab kuis. Kerjasama ditunjukkan siswa ketika bersama-sama dalam
menjawab soal kuis. Menghargai ditunjukkan siswa ketika melihat kelompok lain menjawab
benar dan berteriak horay, kelompok yang lain ikut bertepuk tangan.

4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan model
pembelajaran Course Review Horay (CRH) berbantuan media slide powerpoint dapat
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V. Hal ini didukung oleh fakta bahwa terjadi
peningkatan ketuntasan klasikal dan rata-rata siswa pada tiap siklusnya. Ketuntasan belajar
secara klasikal meningkat sebesar 37,5% yakni dari 25% pada prasiklus menjadi 62,5% pada
siklus I. Kemudian meningkat sebesar 37,5% yaitu dari 62,5% pada siklus I menjadi 100%
pada siklus II. Sedangkan rata-rata siswa meningkat sebesar 10,37 poin, yaitu dari 53,13 pada
prasiklus menjadi 63,5 pada siklus I. Kemudian meningkat sebesar 10 poin, yaitu dari 63,5
pada siklus I menjadi 73,5 pada siklus II.
Berpijak atas simpulan yang sudah dikemukakan, dapat diajukan saran: (a) guru hendaknya
merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, variatif, dapat memilih dan
menggunakan model pembelajaran inovatif yang tepat sesuai kondisi siswa, materi/bahan
ajar, fasilitas yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Selain itu, sebaiknya menggunakan
media pembelajaran yang menarik dan bervariasi untuk memudahkan siswa memahami
materi pembelajaran, (b) pihak sekolah sebaiknya selalu memfasilitasi siswa dalam kegiatan
pembelajaran sehingga bakat atau potensi siswa dapat berkembang dan selalu berusaha
meningkatkan mutu kualitas sekolah, dan (c) peneliti lain diharapkan mampu melaksanakan
penelitian lebih lanjut dengan mengambil pokok bahasan atau media yang lain, sehingga
diperoleh hasil yang lebih meyakinkan tentang keefektifan penerapan model pembelajaran
CRH.
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STRATEGI KONFLIK KOGNITIF DENGAN MODEL
PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF
SISWA KELAS XI TPHP 3 SEMESTER 3 TAHUN
PELAJARAN 2017/2018
Imam Mirwanto
SMK Negeri 1 Randudongkal, Kabupaten Pemalang; imammirwanto.25@gmail.com

Abstrak. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana penerapan strategi konflik kognitif
pada model problem based learning (PBL) dapat meningkatkan kemampuan berpikir
kreatif pada siswa kelas XI TPHP3 semester 3 SMKN 1 Randudongkal tahun pelajaran
2017/2018. Penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan dua
siklus. Berpiki kreatif siswa dalam proses pembelajaran meningkat. Nilai karakter berpikir
kreatif diantaranya berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinil, dan kemampuan
mengelaborasikan meningkat lebih baik. Hasil Prasiklus, 5 (15%) siswa kreatif, siklus I,
19 (66%) siswa kreatif. Siklus II, 28 (87%) siswa kreatif. Rata-rata kelas Siklus II, 78%.
Kata kunci: strategi konflik kognitif, problem based learning, dan berpikir kreatif

1. Pendahuluan
Dari hasil penilaian uji prasikulus pada pembelajaran di kelas XI TPHP 3 pada awal bulan
agustus 2017 jumlah siswa yang dapat memenuhi standar ketuntasan berpikir kreatif ada 5 siswa
(15 %), sedangkan sisanya 27 siswa (85 %) masih dibawah standar ketuntasan berpikir kreatif
minimal 75% dari jumlah kelas atau sekitar 24 siswa mampu berpikir kreatif. Dengan rata-rata
ketuntasan 44%. Penyebabnya adalah siswa masih belum termotivasi untuk berpikir kreatif
masih rendah. Mereka hanya mampu mengerjakan diketahui aja, tetapi dalam mengerjakan
masih tergantung pada rumus, dan memperbaiki perhitungan perlu penjelasan secara urut agar
mereka dapat menguasai.
Hal lain penyebabnya karena guru kurang berinovasi menggunakan model pembelajaran
problem based learning. Hal ini sesuai pendapat Munandar U (2012:50-53) bahwa model
pembelajaran problem based learning merupakan suatu strategi atau pendekatan yang
dirancang untuk membantu proses belajar sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada
pola pemecahan, dan penilaian melekat pada setiap tahap. Model pembelajaran problem based
learning adalah permasalahan yang dihadapi di dunia nyata, meskipun kemampuan individual
dituntut bagi setiap siswa belajar kelompok untuk memahami persoalan yang dihadapi
dengan mencari pemecahan masalah (Nafiah N Y, 2014: 130) Ketakutan diri siswa tidak
hanya disebabkan oleh siswa itu sendiri, tetapi juga didukung oleh ketidakmampuan guru
menciptakan sistuasi yang membawa siswa tertarik pada matematika, bahwa di dalam kelas
guru tidak mampu menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi timbal
balik dalam pelajaran matematika bahkan sering terjadi secara tidak sadar guru menciptakan
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situasi yang menghambat terjadinya komunikasi serta tiga tahun pelajaran matematika dalam
nilai UN Kabupaten Pemalang mengalami penurunan dan kategori C.
Peneliti mengambil tindakan bahwa dalam pembelajaran ini menggunakan ”Model
Pembelajaran problem based learning”. Banyak ahli berpendapat bahwa model pembelajaran
problem based learning memiliki keunggulan dalam membantu siswa memahami konsepkonsep yang sulit. Pembelajaran problem based learning juga dinilai bisa menumbuhkan sikap
kemandirian terhadap perbedaan individu, baik yang menyangkut perbedaan kecerdasan,
status sosial ekonomi, gender, budaya, dan lain sebagainya. Selain itu pembelajaran problem
based learning mengajarkan ketrampilan memecahkan masalah untuk bekerjasama atau
team work. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas peneliti mengambil judul PTK
“Strategi konflik kognitif dengan model pembelajaran problem based learning (PBL) untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada Siswa Kelas XI TPHP3 SMK Negeri 1
Randudongkal Kabupaten Pemalang Semester 3 Tahun Pelajaran 2017/2018”
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah strategi konflik kognitif pada model
pembelajaran problem based learning (PBL) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif
pada siswa kelas XI TPHP3 semester 3 SMK Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang;
(2) bagaimana penerapan strategi konflik kognitif dapat meningkatkan kemampuan berpikir
kreatif Kelas XI TPHP 3 SMK Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan model
pembelajaran problem based learning.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) menerapkan strategi konflik kognitif dengan model
pembelajaran problem based learning materi program liniear pada siswa kelas XI TPHP 3
SMK Negeri 1 Randudongkal kabupaten Pemalang; (2) mendeskripsikan kemampuan berpikir
kreatif dengan strategi konflik kognitif siswa Kelas XI TPHP 3 SMK Negeri 1 Randudongkal
Kabupaten Pemalang dalam meeningkatkan kemampuan berpikir kreatif dengan model
pembelajaran problem based learning.

2. Kajian Pustaka.
2.1 Berpikir Kreatif
Pembelajaran berpikir kreatif dapat menciptakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan
siswa meliputi: (1) memiliki daya cipta, (2) bersifat mengandung daya cipta. Eva dkk
mengatakan bahwa upaya dalam meningkatkan kreativitas siswa dilakukan beberapa antara
lain: (1) mendorong siswa menjadi lebih kreatif dalam pemecahan masalah, (2) mengajari
siswa dengan beberapa metode untuk kreatif dalam pemecahan masalah, (3) menerima ideide kreatif yang dihasilkan siswa dengan ditumbuh kembangkan dalam berbagai cara dalam
pemecahan masalah dan peranan guru hanya memberikan dorongan, motivasi dan memfasilitasi
siswa dalam usaha peningkatan kemampuan berpikir kreatif (Depdiknas, 2015: 252). Tiga
kondisi dari pribadi kreatif adalah: (1) keterbukaan terhadap pengalaman, (2) kemampuan
untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang, dan (3) kemampuan untuk
bereksperimen untuk bermain dengan konsep-konsep (Prestiyo David A & Mubarokah L,
2014:12),. Selanjutnya menurut Rahmatina S, dkk (2014: 63-64) mengemukakan gaya strategi
kognitif merupakan karateristik seseorang menerima, menganalisis dan merespon suatu
tindakan kognitif yang diberikan sebagai bentuk pengklasifikasikan gaya kognitif lainnya, Jadi
dari uraian diatas dapat disimpulkan berpikir kreatif siswa mengisyaratkan ketekunan pola
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pikir dapat dilakukan beberapa hal antara lain: (1) berpikir lancer (fluency), (2) berpikir luwes
(flexibility), (3) berpikir orisinil (originality), dan (4) berpikir terperinci (elaboration).

2.2 Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
Problem based learning (PBL) merupakan suatu strategi atau pendekatan yang dirancang untuk
membantu proses belajar sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada pola pemecahan
masalah yakni mulai dari analisis, rencana, pemecahan dan penilaian yang melekat pada setiap
tahap sehingga problem based learning (PBL) tidak disusun untuk membantu guru dalam
menyampiakan banyak informasi tetapi guru sebagai penyaji masalah, pengajuan pertanyaan
dan fasilitator (Munandar U, 2012: 50-53). Nafiah NY, Suyanto W (2014: 128) mengatakan
banyak guru sekolah dasar dan menengah masih kurang memperhatikan kemampuan
dalam proses berpikir kreatif menekankan pada aspek kelancaran, keluwesan, keaslian dan
keterincian. Selanjutnya Barrows (CLTS, 2006) sebagai pakar PBL menyatakan bahwa PBL
adalah sebagai sebuah metode pembelajaran yang didasarkan pada prinsip bahwa masalah
(problem) dapat digunakan sebagai titik awal untuk mendapatkan ataupun mengintegrasikan
pengetahuan (knowledge) baru.
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berpikir kognitif
dengan pendekatan problem based learning dalam berpikir kreatif adalah pembelajaran yang
mengarah pada konsep berpikir kreatif sesuai potensi dan bakat siswa pada pemecahannya.
Uraian tiap-tiap komponen adalah sebagai berikut :
a.

Presentasi kelas Kegiatan presentasi kelas dilakukan guru untuk menyajikan materi
pembelajaran dan siswa mewakili kelompoknya menyampaikan, mempertanggungjawabkan
hasil diskusi kelompoknya.

b. Tim,Tim adalah fitur yang paling penting dalam model pembelajaran problem based
learning. Tim terdiri 4 - 5 siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja
akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas.
c.

LKS adalah pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal singkat yang biasanya diberikan secara
mendadak tanpa diberitahukan sebelumnya. Model pembelajaran problem based learning
meletakkan pemberian soal setelah guru memberikan presentasi kelas dan praktik tim.

d. Skor Kemajuan Individual Skor kemajuan individual adalah memberikan kepada tiap
siswa untuk merumuskan tujuan kinerja yang akan dapat dicapai. Tiap-tiap siswa akan
mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat kenaikan skor soal mereka
dibandingkan dengan skor awal mereka.
e.

Reward Tim, Tim akan mendapatkan penghargaan, apabila skor rata-rata mereka mencapai
kriteria tertentu. Skor tim siswa dapat juga digunakan untuk menentukan peringkat lima
besar pertama.

Sintaks langkah-langkah pembelajaran berdasarkan problem based learning (PBL) :
No. Langkah kegiatan yang dilakukan guru
1 Orientasi siswa pada masalah

Kegiatan yang dilakukan guru
Menjelaskan tujuan pembelajaran
tentang hal-hal yang dianggap
perlu dan memotivasi siswa untuk
terlibat dalam melakukan kegiatan
pemecahan masalah
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2

Mengorganisasikan siswa untuk belajar

Membagi siswa dalam kelompok
dan membantu siswa dalam
mengidentifikasikan serta
mengorganisasikan tugas-tugas yang
berkaitan dengan masalah.

3

Membimbing penyelidikan individu
maupun kelompok

Mendorong
siswa
dalam
mengumpulkan informasi yang
diperlukan dalam melaksanakan
ekperimen dan penyelidikan untuk
dapat menjelaskan dan menyelesaikan
masalah.

4

Mengembangkan dan menyajikan hasil
karya

Membantu
siswa
dalam
merencanakan dan mempersiapkan
karya yang sesuai seperti laporan dan
membantu mereka berbagai tugas
dengan temannya.

5

Menganalisis dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Membantu siswa untuk melakukan
refleksi atau evaluasi terhadap
penyelidikan dan proses yang
digunakan.

(Sumber: Prasetyo D.A dan Mubarokah, 2014: 14)

2.3. Kerangka Berpikir
Selama ini yang nampak dalam pembelajaran hanya guru yang terlihat berperan aktif sedangkan
siswa cenderung pasif sedangkan untuk mempelajari matematika bukan hanya peran guru yang
dibutuhkan tetapi keterlibatan siswa secara aktif sangat mendukung tercapainya pembelajaran
yang optimal serta meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa.
Berdasarkan kurikulum 2013 maka guru didorong untuk menerapkan pembelajaran inovatif,
salah satu di antaranya adalah problem based learning (PBL) merupakan sebuah pendekatan
pembelajaran menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang siswa dalam kelas untuk
meningkatkan belajar maka dalam penelitian diterapkan pembelajaran berbasis masalah, siswa
bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata dengan problem based learning
(PBL) memiliki karakteristik berpusat pada siswa, didesain dengan strategi konflik kognitif,
dan mendorong siswa membangun pemahaman yang kaya mengenai konsep matematika
berdasarkan pengetahuan awal yang mereka.
Berdasarkan permasalahan di atas, perlunya usaha perbaikan proses pembelajaran melalui
upaya pemilihan model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran matematika di sekolah
merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk memperbaiki kesalahan konsep siswa
dan keaktifan kreatif siswa dalam belajar. Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat
digunakan untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar adalah model problem based
learning (PBL) dengan strategi konflik kognitif. Pembelajaran Berbasis masalah memiliki
ciri-ciri beberapa diantaranya: pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah, masalah
memiliki konteks dengan dunia nyata, siswa secara berkelompok aktif merumuskan masalah,
mengidentifikasi kesenjangan dan menyimpulkan penyelesaiannya. Sehubungan dengan
permasalahan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa usaha perbaikan proses pembelajaran
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melalui upaya pemilihan model pembelajaran yang tepat dan inovatif dalam pembelajaran
matematika di sekolah menengah kejuruan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting
untuk dilakukan. Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat digunakan untuk
memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar adalah model problem based learning (PBL).

2.4 Hipotesis Tindakan
Sesuai rumusan masalah penelitian dan kerangka berpikir maka hipotesis penelitian menduga
bahwa dapat disajikan sebagai berikut:
Strategi konflik kognitif dengan model PBL efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kreatif siswa yang ditunjukkan; (1) pembelajaran menggunakan strategi konflik kognitif
dengan model problem based learning (PBL) mencapai ketuntasan klasikal; (2) kemampuan
berpikir kreatif siswa mengalami peningkatan dalam model pembelajaran problem based
learning (PBL).

3. Metode Penelitian
Jenis penelitiannya adalah PTK atau classroom action research (CAR), “Penelitian Tindakan
Kelas ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap berbagai
tindakan yang dilakukan oleh guru sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu
perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas”. Siklus I dilaksanakan
4 kali pertemuan, yakni hari Senin dan Selasa, tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan hari
Selasa, tanggal 01 Agustus 2017. Siklus II dilaksanakan empat kali pertemuan, yakni hari
senin dan selasa mulai tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017.
Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah kemampuan berpikir kreatif pekerjaan siswa kelas
XI TPHP 3 semester 3 SMK Negeri 1 Randuongkal Kabupaten Pemalang. Jumlah siswa kelas
XII TPHP 3 adalah 32 siswa, terdiri dari 29 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Variabel
penelitian tindakan kelas ini ada dua, yaitu kemampuan berpikir kreatif dan pembelajaran
model problem based learning. Indikator kinerja dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu
kuantitatif dan kualitatif.
Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah instrumen tes untuk penilaian kemampuan
berpikir kreatif pada materi program liniear. Instrumen tes berisi aspek-aspek, rentang skor,
bobot penilaian, dan nilai maksimal yang diperoleh siswa. Instrumen nontes digunakan untuk
mengetahui perubahan perilaku siswa dalam proses pembelajaran dan juga tanggapan siswa
terhadap tulisan pembelajaran siswa berpikir kreatif dengan menggunakan model pembelajaran
problem based learning.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu teknik tes
dan nontes. Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa kegiatan siswa dalam
mengerjakan soal-soal materi program liniear dengan menempuh proses berlatih menghitung
program liniear berdasarkan inisiatif sendiri dan berdasarkan internet. Indikator kinerja
penelitian ini adalah: (1) ketercapaian ketuntasan minimal 75% setara 24 siswa dengan jumlah
32 siswa tuntas minimal 80% dari seluruh siswa di kelas, (2) peningkatan kemampuan berpikir
kreatif secara klasikal dari rata-rata masih rendah menjadi baik, dan (3) perubahan perilaku
siswa ke arah positif.
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Prosedur penelitian pada siklus I meliputi: (1) siswa masuk pada kelompok belajar masingmasing terdiri 4-5 siswa, guru melakukan apersepsi,menjelaskan skenario model pembelajaran
problem based learning (PBL), dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta memotivasi
siswa; (2) guru menyajikan informasi unsur-unsur berpikir kreatif melalui materi program
liniear; (3) guru membagikan LKS kerja siswa mengkonsep materi program liniear berdasarkan
inisiatif sendiri; (4) siswa berdiskusi di kelompok belajarnya membahas hasil berpikir kreatif
pada mater program liniear; (5) guru memberi evaluasi, siswa menjawab pertanyaan evaluasi
dari guru, dan (6) guru memberikan penghargaan (reward).
Perbaikan pada siklus II, berpikir kreatif dengan materi program liniear menggunakan model
pembelajaran problem based learning (PBL). Langkah-langkah pembelajaran problem based
learning (PBL) adalah: (1) siswa masuk pada kelompok belajar masing-masing terdiri 4 - 5
orang, guru menjelaskan skenario model pembelajaran problem based learning (PBL), dan
menyampaikan tujuan pembelajaran serta memotivasi siswa; (2) guru menyajikan informasi
pembelajaran tentang materi program liniear maupun secara klasikal untuk semua kelompok;
(3) guru membagikan lembar kerja siswa dan memerintahkan seluruh siswa dalam kelompok
belajarnya untuk mengerjakan LKS materi program liniear berdasarkan inisiatif sendiri atau
kelompok hingga selesai; (4) dalam kelompok belajar siswa mendiskusikan hasil jawaban
berpikir kreatif materi program liniear; (5) guru memberi evaluasi, dan (6) guru memberikan
penghargaan (reward).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Prasiklus
Hasil rekapitulasi kemampuan berpikir kreatif prasiklus semua aspek sebagai berikut
Tabel 1. Hasil kemampuan siswa berpikir kreatif prasiklus :
No
1
2
3
4
5

Rentang Nilai
81 – 100
61 – 80
41 – 60
21 – 40
0 – 20
Jumlah
Nilai Rata - Rata Kelas
Tingkat Ketuntasan
Daya Serap Kurikulum

F
2
3
9
15
3
32
55

%
6%
9%
29%
47%
9%
100%
44%
55%

Kategori
Sangat Kreatif
Kreatif
Cukup kreatif
Tidak Kreatif
Sangat Tidak kreatif
Indikator kinerja adalah
tingkat ketuntasan minimal
75% dan nilai rata-rata kelas
minimal 75, KKM 75

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa 2 siswa (6%) kategori sangat kreatif, 3
siswa (9%) kategori kreatif, 9 siswa (29%) kategori cukup kreatif, 15 siswa (47%) kategori
tidak kreatif dan 3 siswa (9%) kategori sangat tidak kreatif. Dari 32 siswa baru ada 5 siswa
(16%) siswa yang tuntas KKM 75 dengan masih kurang nilai rata-rata kelas 55 atau tingkat
pencapaian daya serap kurikulum 55% masih rendah.

4.2 Hasil Penelitian Siklus I.
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Proses Pembelajaran dan Peningkatan Pembelajaran Berpikir Kreatif.
Rencana pembelajaran yang ditetapkan adalah menggunakan model pembelajaran problem
based learning (PBL). Pelaksanaan siklus pertama pada hari Senin dan Selasa, tanggal 24 Juli
2017 sampai dengan hari Selasa, 01 Agustus 2017 sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil berpikir kreatif siswa pada siklus I
No
Rentang Nilai
1
81 – 100
2
61 – 80
3
41 – 60
4
21 – 40
5
0 – 20
Jumlah
Nilai Rata - Rata Kelas
Tingkat Ketuntasan
Daya Serap Kurikulum

F
4
7
8
11
2
32
60

%
13%
22%
31%
28%
6%
100%

Kategori
Sangat Kreatif
Kreatif
Cukup kreatif
Tidak Kreatif
Sangat Tidak kreatif
Indikator kinerja adalah tingkat
ketuntasan minimal 75% dan nilai
rata-rata kelas minimal 75 dengan
KKM 75.

66%
60%

Pada observasi tabel 2 baru 19 siswa (60%) kemampuan berpikir kreatif siklus I di atas terdapat
bahwa terdapat 5 siswa berpikir lancar (16%), 6 siswa berpikir luwes (19%), 5 siswa berpikir
orisinil (16%), dan berpikir kemampuan mengelaborasikan hanya 3 siswa (9%). Hasil catatan
aktivitas guru dengan siswa di pemecahan masalah matematika pada siklus I sebesar 19 siswa
(60%) dari pertemuan 1 – 4 kategori sedang/cukup.

Observasi Perubahan Perilaku Siswa Berpikir Kreatif
Perubahan perilaku siswa berpikir kreatif selama mengikuti kegiatan pembelajaran dengan
model pembelajaran problem based learning (PBL) dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3. Hasil observasi berpikir kreatif proses pembelajaran siklus I:

5
6
5
3

Nomor
Soal
1,2,4,5
3,7,9
6,8
10

16%
19%
16%
9%

19

10

60 %

No

Kriteria Pengamatan

F

1
2
3
4

Berpikir lancar
Berpikir luwes
Berpikir orisinil
Kemampuan mengelaborasi
Jumlah

(%)

Target berpikir kreatif
siswa
Berpikir kreatif siswa
apabila jumlah soal
terjadi minimal 24
siswa atau sebesar
75%

Pada observasi baru 19 siswa (60%) kemampuan berpikir kreatif siklus I di atas terdapat bahwa
terdapat 5 siswa berpikir lancar (16%), 6 siswa berpikir luwes (19%), 5 siswa berpikir orisinil
(16%), dan berpikir kemampuan mengelaborasikan hanya 3 siswa (9%). Target ketuntasan
belajar berpikir kreatif kategorikan baik minimal sebanyak 24 siswa (75%).
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Gambar 1. Diskriptif tindakan siklus I.
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Refleksi Siklus I
Aktifitas perilaku positif rata-rata siswa berpikir kreatif dalam proses pembelajaran Siklus I
meliputi: berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinil, dan kemampuan mengelaborasikan
adalah 19 siswa (60%), dilakasanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, meskipun
hasilnya masih jauh dari indikator kinerja minimal 24 siswa (75%), sehingga perlu diulang
pada penelitian tindakan siklus II.

4.3 Hasil Penelitian Siklus II
Proses Pembelajaran Berpikir Kreatif dengan Model Problem Based Learning:
Hari senin dan selasa mulai tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017. Kegiatan
awal membuat rencana pembelajara didalam terdapat skenario perbaikan siklus I. Berdasarkan
hasil observasi siklus II terjadi peningkatan perilaku positif siswa berpikir kreatif dalam model
proses pembelajaran problem based learning, meliputi: berpikir lancar 7 siswa (22%), berpikir
luwes 8 siswa (25%), berpikir orisinil 8 siswa (25%), dan kemampuan mengelaborasikan 5
siswa (15%),Target ketuntasan belajar berpikir kreatif dalam pemecahan masalah matematika
pada siklus II dikategorikan sangat baik sebanyak 28 siswa (87%).

Gb. 2 Penjelasan Tujuan Pembelajaran

Gb.4. Siswa berpikir kreatif model PBL

Gb.3 Model Pembelajaran Problem Based Learning

Gb.5 Siswa bersemangat berpikir kreatif model PBL
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Aktifitas perilaku positif berpikir kreatif rata-rata siswa dalam proses pembelajaran Siklus
II mengalami peningkatan pada semua aspek pada empat indikator berpikir lancar,berpikir
luwes,berpikir orisinil dan kemampuan mengelaborasikan adalah 28 siswa (87%), dilaksanakan
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan hasilnya melampaui batas indikator kinerja
minimal berpikir kreatif atau sekitar 24 siswa (75%), sehingga proses pembelajaran pada
penelitian ini diakhiri pada siklus II.

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Pada Siklus II
Hasil observasi berpikir kreatif proses pembelajaran PBL pada siklus II dalam tabel 4:
Tabel 4. Hasil observasi berpikir kreatif proses pembelajaran Siklus II:
No

Kriteria
Pengamatan

F

Nomor soal

(%)

1

Berpikir lancar

7

1,2,6,5

22%

2

Berpikir luwes

8

3,7,10

25%

3

Berpikir orisinil

8

4,8

25%

4

Kemampuan
mengelaborasi

5

9

15%

Jumlah

28

10

87 %

Target berpikir
kreatif siswa
Berpikir kreatif siswa
apabila jumlah soal
terjadi minimal 24
siswa
atau sebesar
75%

Berdasar tabel tersebut diketahui kemampuan siswa berpikir kreatif pada materi program
liniear meningkat. Rata-rata kelasnya pun meningkat dari 60 (siklus 1) menjadi 78 (siklus 2).
Rata-rata ini mengalami kenaikan dibanding pada siklus I yang hanya 60 % dengan 19 siswa
yang berpikir kreatif dengan indikator kriteria ketuntasan minimal 75% dibandingkan siklus 2
terdapat 28 siswa dari 32 siswa atau 87% yang tuntas di atas KKM dan berpikir kreatif.
Gambar 6. diskripsi tindakan siklus II
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Refleksi Siklus II
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kemampuan berpikir kreatif pembelajaran siklus II
sudah mengalami peningkatan dikategorikan sangat baik dengan ketuntasan klasikal 87%
(28 siswa) sehingga model pembelajaran dalam penelitian ini secara menyakinkan dengan
penggunaan problem based learning (PBL) dapat menjadikan strategi konflik kognitif lebih
efektif selaras dengan pengetahuan belajar dan aktivitas siswa secara menyeluruh guna
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan pelaksanaan pembelajaran siklus II telah
ditandai dengan adanya peningkatan pencapaian target kualitas pembelajaran, pengetahuan
belajar, dan aktivitas siswa.
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian
Pembelajaran di kelas mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dilakukan dengan
cara membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran dengan mengembangkan
sistem diskusi kelompok. Didalam diskusi, siswa diberikan masalah yang sering muncul
dalam kehidupan sehari hari sehingga mereka diharuskan mencari dengan berbagai cara yang
berbekal pengetahuan yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Hasil diskusi kelompok
kemudian dipresentasikan di depan kelas oleh beberapa kelompok sedangkan kelompok yang
lain memberikan tanggapan. Di akhir pembelajaran guru memberikan tes untuk mengetahui
pemahanam siswa. Untuk melatih kemandirian siswa, guru memberikan pekerjaan rumah.
Seluruh rangkaian pembelajaran dengan strategi konflik kogitif dengan model pembelajaran
problem based learning (PBL) dapat menyebabkan kemampuan berpikir kreatif siswa lebih
baik. Hasil analisis data diperoleh dari pembelajaran konvensional (prasiklus), siklus I dan
siklus sebagai berikut pada tabel 5.
Tabel 5. Rekapitulasi hasil penelitian kemampuan berpikir kreatif siswa :
Rentang
Nilai
81 – 100
61 – 80
41 – 60
21 – 40
0 – 20

Kategori
Sangat Kreatif
Kreatif
Cukup Kreatif
Tidak Kreatif
Sangat Tidak Kreatif
Jumlah

Pra siklus
Jumlah Persentasi
siswa
(%)
2
6%
3
9%
9
29%
15
47%
3
9%
32
100%

Siklus I
Jumlah Persentasi
siswa
(%)
4
13%
7
22%
8
31%
11
28%
2
6%
32
100%

Siklus II
Jumlah Persentasi
siswa
(%)
8
25%
18
56%
2
6%
3
10%
1
3%
32
100%

Bahwa dalam tabel 5 rekapitulasi hasil kemampuan berpikir kreatif telah mencapai ketuntasan
secara klasikal dengan kriteria ketuntasan klasikal adalah minimal 75% siswa tuntas belajar
pada kemampuan berpikir kreatif, berarti dari prasiklus ketuntasan klasikal baru sekitar 44%
sekitar 14 siswa kategori tidak baik dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif maka
perlu ditingkatkan lagi penelitian ke siklus I, siklus I ketuntasan klasikal baru sekitar 66%
sekitar 19 siswa kategori cukup / sedang dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif
masih jauh dari harapan penelitian minimal 75 % atau sekitar 24 siswa tuntas belajar pada
kemampuan berpikir kreatif dan siklus II mencapai peningkatan kemampuan belajar berpikir
kreatif sebesar 87 % atau sekitar 28 siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif
kategori baik sekali dengan empat indikator dan 4 siswa lainnya belum tuntas belajar pada
kemampuan berpikir kreatif dipengaruhi banyak faktor-faktor lainnya. Dari penjelasan diatas
berarti ketuntasan klasikal dalam penelitian ini tercapai sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) strategi konflik kognitif dengan model pembelajaran
problem based learning efektif untuk meningkatkkan kemampuan berpikir kreatif siswa yang
ditunjukkan pada empat indikator; berpikir lancar (fluent thinking); berpikir luwes (flexible
thinking); berpikir orisinil (orginal thinking) dan kemampuan mengelaborasi (elaboration
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ability); (2) Hasil kemampuan berpikir kreatif telah mencapai ketuntasan secara klasikal
dengan kriteria ketuntasan klasikal adalah minimal 75% siswa tuntas belajar pada kemampuan
berpikir kreatif, berarti dari prasiklus ketuntasan klasikal baru sekitar 44% sekitar 14 siswa dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif maka perlu ditingkatkan lagi penelitian ke siklus I,
siklus I ketuntasan klasikal baru sekitar 66% sekitar 19 siswa dapat meningkatkan kemampuan
berpikir kreatif masih jauh dari harapan penelitian minimal 75 % siswa tuntas belajar pada
kemampuan berpikir kreatif dan siklus II mencapai peningkatan kemampuan belajar berpikir
kreatif sebesar 87 % atau sekitar 28 siswa mampu meningkatkan kemamapuan berpikir
kreatif dengan empat indikator dan 4 siswa lainnya belum tuntas belajar pada kemampuan
berpikir kreatif dipengaruhi banyak faktor-faktor lainnya; dan (4) analisa hasil penelitian
lebih mendalam tentang kemampuan berpikir kreatif : pada siswa kelompok atas telah
menguasai keempat indikator sekaligus berpikir kreatif dengan baik tetapi masih ada sedikit
kendala pada tahapan menyelesaikan masalah karena mereka kurang cermat dan teliti dalam
penghitungannya; siswa kelompok sedang dapat menguasai tiga langkah pemecahan masalah.
Mereka sudah memiliki berpikir lancar, berpikir luwes dan berpikir orisinil namun belum bisa
berpikir menyelesaikan kemampuan masalah mengelaborasikan dalam penghitungan, mereka
juga masih mengalami ketidakcermatan dan ketidaktelitian; dan siswa kelompok bawah hanya
menguasai satu tahap pemecahan masalah, yaitu memiliki berpikir lancar sehingga tidak
menyelesaiakan masalah.

5.2 Saran
Berdasar simpulan penelitian di atas, peneliti memberikan saran: (1) Pembelajaran dengan
strategi konflik kognitif dengan model PBL perlu diterapkan pada materi program linier dan
diterapkan pada materi lain yang relevan seperti matriks, barisan dan deret; (2) penelitian ini
menegaskan bahwa dalam pembelajaran hendaknya guru lebih memperhatikan kemampuan
berpikir kreatif siswa dengan mengggali potensi siswa, sehingga guru dapat mengambil langkah
yang lebih baik agar dapat meningkatkan belajar kemampuan berpikir kreatif matematika
pada siswa; dan (3) perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk tingkat kelas yang berbeda agar
penggeneralisasian kesimpulan penelitian ini dapat secara menyeluruh diterapkan pada bidang
studi matematika.
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MEMBANGUN APERSEPSI DI ZONA ALFA PADA
PEMBELAJARAN MATEMATIKA

Ishak
SMP Negeri Bulo, Bulo, Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat; ishaqulhaq_82@yahoo.com

Abstrak. Banyak sekali kita temui permasalahan yang biasa terjadi dalam proses
belajar mengajar di kelas. Salah satunya adalah guru ketika memulai pelajaran tidak
memperhatikan kondisi atau zona nyaman siswa. Jika memulai pelajaran tanpa
memperhatikan zona nyaman siswa dapat berakibat fatal. Materi pelajaran yang diterima
hanya akan berlalu begitu saja tanpa tertanam dibenak pikiran siswa. Untuk itu, guru perlu
memperhatikan kondisi dimana siswa dapat merasa nyaman dalam belajar. Salah satunya
dengan menyamakan gelombang otak antara guru dan siswa. Kesamaan gelombang otak
dinamakan zona alfa. Zona alfa ini sangat penting untuk diketahui oleh guru karena
terkait dengan masuknya arus informasi kedalam otak siswa. Betapapun bagusnya
strategi yang disusun oleh guru, jika siswa keluar dari zona alfa, maka informasi itu tidak
akan pernah masuk kedalam memori siswa. Zona alfa adalah kondisi terbaik untuk siswa
belajar. Jika guru sedang mengajar, kemudian menjumpai siswa sedang marah, stres,
mengobrol dengan teman-temannya, atau sedang fokus mengerjakan sesuatu yang lain,
sebaiknya jangan meneruskan proses mengajar. Percuma saja sebab mereka masih dalam
kondisi beta. Jika siswa melamun, mengantuk, apalagi tertidur, hentikan proses belajar
mengajar sebab percuma juga karena siswa sedang dalam kondisi teta bahkan delta. Lalu
bagaimana mengatasinya?. Seorang guru harus mampu mengembalikan mereka ke zona
alfa dengan cara memberikan stimulus khusus. Stimulus khusus pada awal belajar yang
bertujuan meraih perhatian dari para siswa adalah apersepsi. Artinya, zona alfa merupakan
kondisi sangat ampuh untuk melakukan apersepsi dalam proses pembelajaran. Makalah
ini merupakan hasil kajian kepustakaan
Kata Kunci. Apersepsi, zona alfa, pembelajaran matematika

1. Pendahuluan
Salah satu komponen terpenting dalam kemajuan pendidikan adalah peran guru, dimana
guru memiliki peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru adalah
pendidik yang profesional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Hal tersebut termuat
dalam Undang undang nomor 14 tahun 2015 pasal 1.
Didalam dunia pendidikan, guru merupakan komponen yang penting dalam proses
pembelajaran. Kemampuan guru dalam melaksanakn kegiatan belajar merupakan salah satu
faktor utama dalam pencapaian tujuan pendidikan. Tugas guru sangatlah kompleks dimana
guru dituntut untuk mengembangkan kemampuan (kompetensi) siswa seperti unsur kognitif,
afektif, dan psikomotorik (Rusman, 2010:116). Dalam menjalankan tugas, guru harus bisa
menjadi tauladan dan mampu mebuat siswa mersa nyaman dalam proses pembelajaran.
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Figur seorang guru seperti tersebut diatas sangat diharapkan dalam proses pembelajaran
pada setiap mata pelajaran, tidak terkecuali dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan
pengamatan dan wawancara penulis dengan beberapa siswa, mereka mengatakan bahwa guru
matematika itu terlalu serius dan menegangkan sehingga mereka tidak terlalu menyukai mata
pelajaran matematika. Tidak mengherankan jika ketika belajar mereka cenderung melakukan
hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan matematika.
Banyak sekali guru yang menggunakan waktu pelajaran 45 menit dengan kegiatan seperti 30
menit pertama membahas tugas-tugas yang lalu, 10 menit memberi pelajaran yang baru, dan 5
menit memberi tugas kepada siswa. Meskipun penting untuk membahas tugas-tugas yang telah
diberikan, tetapi seorang guru tidak perlu memulai seperti cara tersebut dan seharusnya tidak
menggunakan sebagian waktunya untuk membahas tugas-tugas yang lalu. 5 menit pertama
sering bahkan sangat berarti sebagai sukses atau gagalnya suatu pelajaran.
Permasalahan lain adalah guru ketika memulai pelajaran tidak memperhatikan kondisi atau
zona nyaman siswa. Misalnya ketika pergantian mata pelajaran, jam mata pelajaran pertama
olahraga kemudian jam berikutnya mata pelajaran matematika. Kondisi siswa setelah olahraga
tidak stabil (stres) sehingga siswa sering mengalami gangguan konsentrasi. Jika memulai
pelajaran tanpa memperhatikan zona nyaman siswa dapat berakibat fatal. Materi pelajaran
yang diterima hanya akan berlalu begitu saja tanpa tertanam dibenak pikiran siswa. Jika caracara tersebut terus dilakukan, bisa jadi proses pembelajaran dikelas tidak akan berhasil.
Untuk itu, guru perlu memperhatikan kondisi dimana siswa dapat merasa nyaman dalam
belajar. Salah satunya dengan menyamakan gelombang otak antara guru dan siswa. Kesamaan
gelombang otak dinamakan zona Alpha. Zona Alpha ini sangat penting untuk diketahui oleh
guru karena terkait dengan masuknya arus informasi ke dalam otak siswa. Betapapun bagusnya
strategi yang disusun oleh guru, jika siswa keluar dari zona alpha, maka informasi itu tidak
akan pernah masuk kedalam memori siswa. Zona alfa merupakan kondisi sangat ampuh untuk
melakukan apersepsi dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka permasalahan utama dalam makalah ini
adalah “Bagaimana membangun apersepsi di zona Alpha pada pembelajaran matematika?”.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: 1) apa
pengertian apersepsi?, 2) apa pengertian zona alpha?, 3) bagaimana melakukan Apersepsi di
zona Alpha?, dan bagaimana membangun apersepsi zona alpha pada pembelajaran matematika

2. Pembahasan
2.1 Pengertian Apersepsi
Apersepsi berasal dari kata apperception, yang berarti menafsirkan buah pikiran, jadi
menyatukan dan mengasimilasi suatu pengamatan berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki
dan dengan demikian dapat memahami dan menafsirkannya (http://gudangilmu.blogspot.
com/2011/02/pengertian-apersepsi.html). Istilah teori apersepsi pertama kali diperkenalkan
oleh Johan Friedrich Herbart (Munif C,2012:81). Herbart yang berasal dari Jerman adalah
seorang psikolog, filsuf, dan juga seorang guru yang ahli. Pemikirannya yang mengagumkan
dia kembangkan pada masalah-masalah pendidikan. Pemikiran tersebut kemudian dikenal
dengan nama teori Apersepsi atau teori Herbatisme. Hal yang mendasar pada pandangan
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Herbart tentang teori apersepsi adalah bahwa manusia adalah mahluk pembelajar. Sifat dasar
manusia adalah memerintah dirinya sendiri, lalu melakukan reaksi atau bereaksi terhadap
instruksi yang berasal dari lingkungannya, jika dia dibekali oleh dorongan atau rangsangan
(stimulus) khusus.
Pertama, Manusia adalah mahluk pembelajar. Setiap individu (manusia) adalah mahluk
pembelajar dalam setiap konteks perkembangan tertentu. Apabila semua guru memahami
konsep pertama ini, akan muncul sebuah paradigma yang menyatakan bahwa para siswa di
dalam kelas adalah para mahluk yang sebenarnya siap untuk belajar. Bobbi DePorter dalam
bukunya Quantum Teaching (2009:78) mengatakan bahwa pada saat mulai masuk kelas dan
mengajar, guru harus menganggap bahwa semua siswanya cerdas dan punya kemampuan
tinggi. Anggapan itu divisualisasikan seperti ada bintang dengan angka 10 di dahi setiap anak.
Ini penting sebab guru harus yakin bahwa setiap siswa punya niat yang baik untuk belajar.
Kedua, Sifat dasar manusia untuk memerintah dirinya sendiri. Secara alamiah, manusia punya
kemampuan memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, yang berasal
dari rangsangan dan kualitas informasi yang masuk ke dalam otaknya. Ini sebagai konsekuensi
fungsi mendasar organ manusia itu sendiri, yang dinamakan otak.
Farida Yunita menjelaskan bahwa kulit otak (cortex) manusia terdiri atas paling banyak enam
lapisan, yang menyelubungi otak besar dan mempunyai tiga fungsi, yakni: fungsi sensorik
(menerima masukan informasi), fungsi motorik (kontrol gerakan tubuh), dan fungsi asosiasi.
Ketiga fungsi tersebut saling terkait. Misalnya, ketika telinga menerima suara, suara itu akan
dibawa oleh saraf pendengaran ke pusatnya, di daerah Wernicke yang terletak pada bagian
samping kepala. Kemudian, masukan informasi yang belum dipahami dikirim ke daerah
asosiasi untuk dicocokkan makna katanya, lalu dikirim ke daerah Broca di bagian depan
kepala. Melalui daerah Broca inilah otak memerintahkan lidah atau tangan untuk bertindak
sebagai reaksinya. Proses inilah yang membentuk kegiatan bahasa manusia, dapat terjadi
karena kata yang masuk itu sudah tersimpan dalam gudang ingatan di kulit kepala. Demikian
pula perintah gerak bagi lidah dan tangan.
Artinya, rangkaian kerja otak dari menerima informasi sampai menculnya reaksi sangat terkait
erat satu dengan yang lain. Oleh karena itu, wajarlah jika seorang siswa menentukan dirinya
sendiri untuk mau atau tidak mengikuti proses belajar yang sedang berlangsung. Sayangnya,
guru punya pandangan yang lain terhadap hal ini. Siswa yang tidak mau menuruti instruksi
guru dianggap nakal atau punya hambatan belajar. Padahal, kualitas informasi itulah yang
menjadikan siswa mau atau tidak melakukan instruksi sebagai rekasinya. Pengalaman
berdiskusi dengan beberapa teman guru tentang siswa yang menolak atau tidak mau melakukan
intruksi guru dan sebaliknya. Ternyata, biasanya siswa menolak instruksi jika guru tidak
mengaplikasikan apersepsi saat mengajar. Sebaliknya, jika guru rajin menerapkan apersepsi,
siswa mau melakukan instruksi apa pun dengan cepat. Siswa bahkan menganggap instruksi ini
berasal dari rasa ingin tahu yang ada dalam dirinya.
Ketiga, Manusia bereaksi terhadap instruksi yang berasal dari lingkungannya jika dibekali
dorongan (stimulus) khusus. 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 peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa
pikiran, perasaan atau tindakan.
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Dari uraian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi apersepsi dalam
pembelajaran adalah membawa siswa kedalam dunia guru. Artinya, mengaitkan apa yang telah
diketahui atau dialami dengan apa yang akan dipelajari. Dapat pula dikatakan menghubungkan
materi pelajaran yang telah diajarkan dengan materi yang akan diajarkan.

2.2 Pengertian Zona Alpha
Zona alpha sebenarnya adalah salah satu gelombang otak. Selama ini, neurologi baru mampu
mendefeinisikan empat gelombang otak yang merekam aktivitas manusia sepanjang hari.
Mulanya, Richard Caton, seorang dokter asal Inggris menyatakan adanya muatan listrik dalam
kulit otak. Pada 1924, Hans Berger seorang ahli saraf dari Jerman berhasil mencetak gelombang
otak ini diatas selembar kertas. Dia menggunakan perlengkapan radio untuk memperkuat
impuls (rangsangan) listrik otak lebih dari sejuta kali. Alat inilah yang merupakan cikal
bakal dibuatnya alat Electro Encephalo Graph (EEG). Penemuan gelombang otak ini terus
berkembang dan manfaatnya mulai digunakan untuk mendiagnosis gangguan otak, seperti
deteksi perdarahan otak, infeksi otak, gangguan jiwa, dan penyakit ayan, sampai pada manfaat
menerima informasi dalam proses belajar. Dengan alat tersebut, gelombang pikiran seseorang
terbagi menjadi empat bagian.
Gelombang Delta (0,5 – 3,5 Hz). Kondisi seseorang dalam gelombang delta adalah tidur
tanpa mimpi. Dalam kondisi delta, otak seseorang bukan total beristirahat, melainkan masih
berkerja. Bahkan kondisi ini dikatakan sebagai kondisi yang prima untuk penyembuhan
penyakit. Namun, kondisi ini paling tidak tepat untuk proses belajar sebab tidak mungkin guru
memberikan materi kepada siswa yang sedang nyaman tidur.
Gelombang Teta (3,5 – 7 Hz). Kondisi seseorang dalam gelombang teta adalah tidur dan
bermimpi. Menurut taufik pasiak, mimpi itu adalah pintu, jalan, atau sarana bagi otak
seseorang untuk mewartakan diri, apabila dia kesulitan melakukannya di alam sadar. Dalam
kondisi ini, otak bekerja dengan baik, jernih, dan bening untuk proses “download” (unduh),
yaitu merekam kenangan-kenangan yang punya unsur keselamatan hidup (survive), punya
makna emosional (emotional), punya hubungan dengan kehidupan sehari-hari (relevance),
dan informasi yang selalu diulang-ulang (reharseal) ke dalam memori jangka panjang (longterm memories). Kenangan yang diunduh adalah kenangan terakhir sebelum kita tidur sampai
kenangan awal saat kita bangun tidur pada hari itu.
Namun, kondisi teta dianggap sebagai kondisi yang kurang baik dalam proses pembelajaran.
Dalam kondisi teta, seseorang cenderung mengeluarkan sesuatu, sedangkan belajar adalah
kondisi saat seseorang memasukkan informasi dan mengeluarkan informasi. Dengan
demikian, sekarang kita mengetahui bahwa jika kita mengajar, belum tentu siswa kita belajar.
Terkadang mereka tengah masuk kedalam kondisi teta, yaitu melamun, membayangkan film
yang semalam dia tonton, mengantuk, dan akhirnya tertidur di pojok bangkunya.
Gelombang Alpha (7-13 Hz). Kondisi alfa adalah tahap paling cemerlang proses kreatif
seseorang. Kondisi ini dikatakan sebagai kondisi paling baik untuk belajar, sebab neuron
(sel saraf) sedang berada dalam suatu harmoni (keseimbangan); yaitu ketika sel-sel saraf
seseorang melakukan tembakan impuls listrik secara bersamaan dan juga beristirahat secara
bersamaan sehingga timbul keseimbangan yang mengakibatkan kondisi relaksasi seseorang.
Pada saat ini, seseorang disebut juga berada dalam kondisi peralihan antara sadar dan tidak.
Hal ini menimbulkan adanya efisiensi pada jalur saraf sehingga kondisi tersebut dipercaya
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oleh banyak para ahli sebagai kondisi yang tepat untuk melakukan sugesti, diantaranya proses
belajar mengajar.
Seseorang yang sedang masuk dalam kondisi alpha akan mengalami kondisi yang relaks tapi
waspada, seperti sedang melamun, tetapi sebenarnya sedang berpikir. Intinya otak bekerja
dengan relaks. Contohnya, ketika kita mendengarkan pembelajaran dari guru, membaca,
menulis, melihat atau memikirkan jalan keluar dari suatu masalah. Kondisi alpha merupakan
kondisi yang tepat untuk belajar. Para guru semestinya mengetahui dengan baik zona kondisi
alpha ini karena terkait dengan masuknya arus informasi ke dalam otak siswa. Betapapun
bagusnya strategi yang disusun oleh guru, jika siswa keluar dari zona alpha, maka percayalah,
informasi itu tidak akan pernah masuk ke dalam memori siswa.
Gelombang Beta (13-25 Hz). Pada frekuensi gelombang beta, kita tengah berada dalam
kondisi aktif terjaga, sadar penuh, dan didominasi logika. Inilah kondisi normal yang kita
alami sehari-hari ketika sedang terjaga (tidak tidur). Kita berada pada frekuensi ini ketika kita
bekerja, berkonsentrasi, berbicara, berpikir tentang masalah yang kita hadapi, dan aktivitas
lainnya. Dalam frekuensi ini kerja otak cenderung memantik munculnya rasa cemas, khawatir,
stres, dan marah karena dalam kondisi gelombang ini secara neurobiolokimiawinya otak
mengeluarkan hormon kortisol dan norefinerin (farida Yunita S, 2011:25).
Bagaimana jika dalam proses belajar-mengajar gelombang pikiran masih berada dalam level
beta? hal yang terjadi adalah saat belajar, seorang siswa masih terbayang bagaimana asyiknya
bermain bersama teman-temannya, perasaan mencekam karena masih ada pekerjaan rumah
pelajaran lain yang belum selesai dikerjakan dan sebagainya. Jika dalam kelas kondisinya
seperti ini, sebaik guru mengajar, otomatis semuanya tidak akan berhasil.

2.3 Apersepsi di Zona Alpha
Dari uraian tentang gelombang otak, zona alpha adalah kondisi terbaik untuk siswa belajar.
Jika guru sedang mengajar, kemudian menjumpai siswa sedang marah, stres, mengobrol
dengan teman-temannya, atau sedang fokus mengerjakan sesuatu yang lain, sebaiknya jangan
meneruskan proses mengajar. Percuma saja sebab mereka masih dalam kondisi beta. Jika siswa
melamun, mengantuk, apalagi tertidur, hentikan proses mengajar sebab percuma juga karena
siswa sedang dalam kondisi teta atau bahkan delta. Lalu bagaimana cara mengatasinya?.
Seorang guru harus mampu mengembalikan mereka ke zona alpha dengan cara memberikan
stimulus khusus. Stimulus khusus pada awal belajar yang bertujuan meraih perhatian dari
para siswa adalah apersepsi. Artinya, zona alpha merupakan kondisi sangat ampuh untuk
melakukan apersepsi dalam proses pembelajaran.
Kondisi alpha adalah kondisi yang relaks dan menyenangkan yang ditandai dengan rona wajah
yang ceria, tersenyum, bahkan tertawa. Zona alpha tidak saja berlaku pada awal pembelajaran,
juga berlaku pada saat sebuah proses belajar berlangsung.
Ada empat cara yang dapat membawa siswa kita ke kondisi zona gelombang alpha, yaitu fun
story, ice breaking, brain gym. Stimulus ini dapat kita temukan di internet, atau berdasarkan
pengalaman pribadi. Stimulus tidak mesti berhubungan dengan materi yang akan diajarkan.
Fun story. Salah satu cara untuk membawa siswa ke zona alpha adalah dengan melakukan fun
story. Cara ini dilakukan sebelum sebelum memulai pelajaran. Fun story dapat berupa cerita
lucu, gambar lucu berupa slide yang bisa ditayangkan, atau teka teki. Menurut Munif Chatib
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(2012; 99), Fun story dapat meningkatkan relaksasi yang sangat berperan untuk menambahkan
oksigen ke otak, pertukaran udara yang lebih baik, dan sebagai bahan bakar untuk berpikir
lebih dalam (belajar).
Dengan demikian, fun story yang guru lakukan dapat mengurangi stres siswa dari resiko gagal
menerima pelajaran, meningkatkan emosi positif siswa, dan selalu merasa nyaman untuk
belajar.
Ice breaking. Cara lain yang dapat dilakukan oleh guru untuk membawa siswa kedalam
zona alpha adalah dengan cara ice breaking. Secara harfiah ice breaking berarti pemecah es,
maknanya permainan yang digunakan untuk memecah kebekuan dalam berbagai aktivitas,
terutama pembelajaran. Dengan tujuan terciptanya suasana akrab, cair, menyenangkan,
sehingga terjadi proses keterlibatan (interaksi) dua arah dalam pembelajaran yakni interaksi
antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dan sumber belajar. Ice breaking merupakan
salah satu yang dapat menjadi penghubung antara kesiapan psikologis atau fisik siswa dengan
kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.
Brain gym. Semua aktivitas tubuh, mulai dari stimulus, pemrosesan, hingga feed back yang
diberikan oleh tubuh merupakan hasil dari campur tangan otak. Farida Yunita Sari (2011; 21)
membagi otak dalam beberapa bagian yakni: otak reptile, otak mamalia (dalam bagian ini ada
system limbik) , dan neo korteks. Dari segi fungsi, otak terdiri dari dua belahan, yaitu belahan
otak kanan dan belahan otak kiri. Kedua belahan otak ini dihubungkan oleh corpus collosum
(terdiri dari seratus juta sel otak). Dengan menggunakan belahan otak yang tepat dan sesuai,
kita pun akan memperoleh fungsi otak secara maksimal.
Salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan semua bagian otak adalah dengan
melakukan brain gym. Senam otak atau brain gym adalah serangkaian latihan gerakan tubuh
sederhana. Gerakan Brain gym memiliki fungsi untuk merangsang belahan otak kiri dan otak
kanan bekerjasama sehingga memperkuat hubungan antar keduanya sebelum digunakan dalam
beraktivitas.
Dalam perkembangannya, brain gym dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Senam
otak akan bermanfaat untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengurangi
keteagangan-ketegangan siswa dalam belajar, membantu siswa untuk memanfaatkan potensi
belajarnya secara alamiah, membantu siswa yang mengalami hambatan belajar, menjernihkan
pikiran, dan meningkatkan daya ingat.
Setelah guru berhasil membawa siswa ke dalam kondisi zona alpha, maka langkah selanjutnya
masuk ke tahap warmer. Warmer atau pemanasan adalah aktivitas pengulangan materi yang
sebelumnya telah diajarkan oleh guru. Warmer pada apersepsi dapat berupa games pertanyaan
dan penilaian diri. Artinya, pengulangan materi dapat dilakukan dengan cara memberikan
games pertanyaan yang menyenangkan. Bentuknya bisa dengan memberikan pertanyaan
berantai dengan menggunakan lemparan bola, atau mencocokkan pertanyaan dan jawaban.
Tujuan dari warmer adalah agar siswa mengeluarkan kembali memori-memori pembelajaran
sebelumnya. Memori pembelajaran yang sudah terbentuk ini sangat penting sebagai
pengalaman belajar yang membekali siswa untuk siap menerima materi berikutnya. Warmer
juga dimaksudkan sebagai pembentuk pengetahuan konstruktivisme yakni membangun makna
baru berdasarkan pengetahuan awal yang sudah dimiliki siswa.
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Pre-teach. Pada tahap ini, pre-teach dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada siswa
bagaimana aturan pembelajaran yang akan dilakukan. Sehingga kondisi kelas dapat terkontrol
dan proses pembelajaran dapat berjalan normal.

2.4 Pembelajaran Matematika
Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa,
baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung,
yaitu menggunakan berbagai media pembelajaran (Rusman, 2011: 134). Dalam pembelajaran
tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya
perubahan perilaku bagi peserta didik. Djahiri (Kunandar, 2007:287) mengungkapkan bahwa
dalam proses pembelajaran prinsip utamanya adalah adanya proses keterlibatan seluruh atau
sebagian besar potensi diri siswa (fisik dan nonfisik) dan kebermaknaannya bagi diri dan
kehidupannya saat ini dan dimasa yang akan datang (life skill).
Dalam proses pembelajaran matematika, sebaiknya guru tidak hanya sekedar memberikan
informasi secara lisan, tetapi guru juga dapat menciptakan situasi lingkungan belajar yang
memungkinkan anak aktif dalam belajar. Untuk itu, seorang guru dapat menggunakan beberapa
keterampilan mengajar (teaching skill), yang meliputi keterampilan memberi penguatan,
keterampilan memberi variasi, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan
menjelaskan, dan keterampilan mengelola kelas. Keterampilan tersebut dapat dibangun dengan
memahami kondisi belajar siswa di zona alpha.
Zona alpha dalam pembelajaran matematika dapat diciptakan dengan melakukan relaksasi.
Kegiatan relaksasi dapat dilakukan secara terintegrasi dalam setiap fase kegiatan pembelajaran,
misalkan saja kegiatan relaksasi dilakukan dalam kegiatan apersepsi. Apersepsi mempunyai
kedudukan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk membiasakan
siswa agar bisa merasa nyaman secara psikologis dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
matematika dengan harapan bahwa disaat siswa merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran
maka peluang siswa memahami materi matematika akan lebih besar sehingga kompetensi
matematika siswa akan tercapai.

3. Kesimpulan dan Saran
3.1. Kesimpulan
Salah satu tujuan dari kegiatan apersepsi dalam pembelajaran adalah membawa siswa kedalam
dunia guru. Artinya, mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang
akan dipelajari. Dapat pula dikatakan menghubungkan materi pelajaran yang telah diajarkan
dengan materi yang akan diajarkan. Apersepsi akan terbangun jika siswa berada dalam kondisi
nyaman untuk menerima pelajaran atau berada dalam zona alpha.
Kondisi alpha ini dikatakan sebagai kondisi paling baik untuk belajar, sebab neuron (sel saraf)
sedang berada dalam suatu harmoni (keseimbangan); yaitu ketika sel-sel saraf seseorang
melakukan tembakan impuls listrik secara bersamaan dan juga beristirahat secara bersamaan
sehingga timbul keseimbangan yang mengakibatkan kondisi relaksasi seseorang. Pada saat
ini, seseorang disebut juga berada dalam kondisi peralihan antara sadar dan tidak. Hal ini
menimbulkan adanya efisiensi pada jalur saraf sehingga kondisi tersebut dipercaya oleh
banyak para ahli sebagai kondisi yang tepat untuk melakukan sugesti, diantaranya proses
belajar mengajar.
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Ada empat cara yang dapat membawa siswa kita ke kondisi zona gelombang alpha, yaitu fun
story, ice breaking, brain gym. Stimulus ini dapat kita temukan di internet, atau berdasarkan
pengalaman pribadi. Stimulus tidak mesti berhubungan dengan materi yang akan diajarkan.
Setelah guru berhasil membawa siswa ke dalam kondisi zona alpha, maka langkah selanjutnya
masuk ke tahap warmer. Warmer atau pemanasan adalah aktivitas pengulangan materi yang
sebelumnya telah diajarkan oleh guru. Warmer pada apersepsi dapat berupa games pertanyaan
dan penilaian diri.

3.2. Saran
Membangun apersepsi di zona alpha perlu menjadi pertimbangan sebagai salah satu sarana
atau alternatif dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif.
Bagi peneliti yang berminat mengembangkan lebih lanjut kajian kepustakaan ini, diharapkan
dapat mencermati keterbatasan tulisan ini yang telah dikembangkan. Selain itu perlu juga
dipertimbangkan untuk memperhatikan gaya belajar dan gaya kognitif siswa dalam proses
pembelajaran.
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PENGGUNAAN BUKU PENGAYAAN BERBASIS
MIND MAP DAN TEKA TEKI SILANG UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MATEMATIKA
KELAS 4 SDN BANYUARANG 1

Kiki Ratnaning Arimbi
SDN Banyuarang I, Banyurang Ngoro Kab. Jombang Jawa Timur

Abstrak. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pembelajaran
matematika di kelas 4 SDN Banyuarang I Kabupaten Jombang diketahui bahwa:
1) peserta didik kesulitan memahami pembelajaran konsep matematika, 2) tingkat
penguasaan peserta didik terhadap mata pelajaran matematika masih rendah. Salah satu
solusi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan buku pengayaan berbasis
mind map dan teka teki silang yang berkarakter batik jombangan. Buku pengayaan
berbasis mind map dan teka teka silang berjudul “Tamasya Matematika dengan Mind
Map dan Teka Teki Silang” adalah buku pengayaan yang berisi konsep matematika
yang dibentuk mind map dan dipadukan dengan TTS Matematika dengan ilustrasi batik
jombangan. Hal ini dapat memudahkan peserta didik mengkaitkan satu konsep dengan
konsep lainnya dan melakukan evaluasi secara menyenangkan. Ilustrasi batik jombangan
yang ada dalam buku juga membuat peserta didik mengenal batik daerah. Tujuan
diadakan penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan penggunaan buku pengayaan berbasis
mind map dan teka teki silang untuk meningkatkan kemampuan matematika kelas 4
SDN Banyuarang 1, 2) mendeskripsikan peningkatan kemampuan peserta didik dalam
penggunaan buku pengayaan berbasis mind map dan teka teki silang untuk meningkatkan
kemampuan matematika kelas 4 SDN Banyuarang 1. Hasil penelitian menunjukkan
setelah menggunakan buku pengayaan dari 10 yang tuntas meningkat menjadi 27
peserta didik yang tuntas pada siklus 1 dan peserta didik 32 yang tuntas pada siklus 2.
Peningkatan taraf hasil belajar kisaran nilai 86-100 dari 0 di pra tindakan menjadi 70%
di pembelajaran kelompok dan 90% di pembelajaran individu. pada kisaran nilai hasil
belajar 70-85 terdapat peningkatan dari 20% pada pra tindakan meningkat menjadi 80%
dan pada pembelajaran individu sebanyak 70%. Data tersebut membuktikan bahwa buku
pengayaan berbasis mind map dan teka teki silang berkarakter batik jombangan dapat
meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran matematika.
Kata Kunci: Jumput Kreator, Sekolah Dasar, Batik Jumputan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Keberhasilan proses belajar-mengajar dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh peserta
didik. Hasil belajar tersebut merupakan prestasi belajar peserta didik yang dapat diukur dari
nilai peserta didik setelah mengerjakan soal yang diberikan oleh guru pada saat evaluasi
dilaksanakan. Keberhasilan pembelajaran di sekolah akan terwujud dari keberhasilan belajar
peserta didiknya. Keberhasilan peserta didik dalam belajar dapat dipengaruhi oleh faktor dari
dalam individu maupun dari luar individu. Faktor dari dalam individu, meliputi faktor fisik dan
psikis, di antaranya adalah motivasi.
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Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 di SDN Banyuarang I yang terletak
di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa peserta didik kurang motivasi
terhadap pembelajaran matematika. Kurangnya motivasi karena dianggap bahwa matematika
adalah pelajaran yang sangat sulit. Buku yang digunakan masih sangat minim kreasi, masih
berupa teori sehingga peserta didik kesulitan memahami matematika.
Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengadakan inovasi penggunaan buku
pengayaan berbasis mind map dan teka teki silang untuk meningkatkan kemampuan matematika
kelas 4 SDN Banyuarang 1 Kabupaten Jombang.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dikaji rumusan permasalahan
sebagai berikut:
a.

Bagaimana penggunaan buku pengayaan berbasis mind map dan teka teki silang untuk
meningkatkan kemampuan matematika di kelas 4 SDN Banyuarang I Kabupaten Jombang?

b. Apakah penggunaan buku pengayaan berbasis mind map dan teka teki silang untuk
meningkatkan kemampuan matematika di kelas 4 SDN Banyuarang I Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan inovasi pembelajaran ini
adalah sebagai berikut:
a.

Bagaimana penggunaan buku pengayaan berbasis mind map dan teka teki silang untuk
meningkatkan kemampuan matematika di kelas 4 SDN Banyuarang I Kabupaten Jombang?

b. Apakah penggunaan buku pengayaan berbasis mind map dan teka teki silang untuk
meningkatkan kemampuan matematika di kelas 4 SDN Banyuarang I Kabupaten Jombang?

2. Landasan Teori
2.1 Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar
Pembelajaran dapat diuraikan sebagai suatu proses yang membelajarkan peserta didik yang
direncanakan secara terencana, dilaksanakan secara berkesinambungan dan dievaluasi secara
runtut dan sistematis sehingga mencapai kompetensi dasar yang efektif dan efisien (Depdikdas,
2006)
Beberapa tanda khusus pembelajaran tematik adalah sebagai berikut:
a.

Pengalaman dan kegiatan belajar berhubungan erat dengan tingkat perkembangan dan
kebutuhan anak usia sekolah dasar.

b.

Program yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik berdasarkan dari minat
dan kebutuhan peserta didik.

c.

Kegiatan pembelajaran akan difokuskan sehingga lebih mempunyai makna dan berkesan
bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat tertanam secara mendalam.

d. Memudahkan dalam mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik.
e.

Menyajikan dan menampilkan kegiatan belajar yang disesuaikan dengan permasalahan
yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya, dan
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Mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, seperti kerja sama, toleransi,
komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain

3. Metodologi Penelitian
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
a.

Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Banyuarang 1 Kecamatan Ngoro Kabupaten
Jombang

b.

Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan September 2017. Secara garis
besar pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

c.

Tahap persiapan
Meliputi observasi, identifikasi masalah, dan penentuan tindakan dilakukan bulan Juni
2017. Pengajuan judul, penyusunan proposal dan pembuatan instrumen dilakukan bulan
Juni 2017.

d. Tahap pelaksanaan
Pengumpulan data dan analisa data dilakukan bulan Juli 2017 sampai dengan pertengahan
bulan Juli 2009.
e.

Tahap penyusunan laporan
Penyusunan laporan penelitian dilaksanakan antara bulan Agustus 2017 sampai September
2017.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Data Hasil Penelitian
1) Data Aktivitas Belajar peserta didik
Data mengenai aktivitas peserta didik selama pembelajaran dengan buku pengayaan
berbasis mind map dan teka teki silang. Data mengenai aktivitas peserta didik dalam
proses belajar-mengajar dapat diuraikan berdasarkan siklus, berikut ini.
Tabel 2 Data mengenai aktivitas peserta didik dalam proses belajar-mengajar
Aspek Yang Dinilai
1. peserta didik
mendengarkan dan
memperhatikan penjelasan guru
2. peserta didik selalu berada dalam
kelompoknya
3. peserta didik aktif dalam kelompoknya

I

Siklus
Kategori
II

Kategori

3,86

Baik

3,86

Baik

3,71

Baik

3,57

Baik

3,57

Baik

4,00

Sangat baik

4. peserta didik yang merasa kaku berada
dalam kelompoknya

2,43

Cukup

2,43

Cukup

5. peserta didik berdiskusi dengan teman
kelompoknya dalam menyelesaikan
masalah dalam buku

3,43

Baik

4,00

Sangat baik
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6. peserta didik mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan masalah dalam
buku
7. peserta didik mengajukan pertanyaan
kepada guru saat mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan masalah dalam
buku
8. ada rasa takut pada peserta didik ketika
nomor anggotanya terpanggil
9. peserta didik mampu menjawab
atau mempresentasekan hasil kerja
kelompoknya di depan kelas
10. peserta didik membuat rangkuman
tentang materi yang dipelajari
Rata-Rata Aktivitas Peserta didik
Kategori

2,71

Cukup

2,71

Cukup

2,43

Cukup

3,00

Baik

2,00

Kurang

2,29

Cukup

3,71

Baik

2,71

Cukup

1,29

Kurang

3,00

Baik

2,91

3,16

Cukup

Baik

Tabel 2 Hasil belajar matematika peserta didik
No

Nama Peserta didik

Kelompok

70

Tes Siklus
I
75

Tes Siklus
II
90

60

65

80

55

65

80

Tes Awal

1

AG

2

AMH

3

AD

4

AAR

65

80

80

5

EA

70

80

80

6

FAF

55

75

90

7

FA

80

95

90

8

GM

70

95

100

9

GP

65

55

65

10

RF

50

55

65

11
12

JD
LA

60

95

100

55

55

70

13

MM

70

70

80

14

MFH

40

70

90

15

MY

70

70

70

16
17
18

NBL
RS
RTP

70

75

70

75
35

90
40

100
50

19

RSK

75

95

90

20

RSD

50

55

50

21

SD

60

70

80

22

SR

80

95

100

23

AS

55

75

90

24

WNA

55

95

90

I

II

III

IV

V

VI
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55

55

80

60

95

100

FHI

25

60

80

28

SPH

70

50

60

29

DHA

40

70

80

30

KUA

50

75

76

31

PIT

60

70

70

32

LKJ

50

75

85

1700

2050

2270

25

YTA

26

YL

27

VII

V

Jumlah
Rata-rata

60,71

73,21

81,07

Ketuntasan Hasil Belajar secara klasikal

60,71%

75,00%

92,86%

4.2 Analisis dan Pembahasan
Aktivitas Peserta didik selama KBM Berlangsung
Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus 1 dan siklus 2 yang cenderung mengalami
peningkatan ke arah yang lebih baik, dimana rata-rata aktivitas peserta didik dapat dilihat
pada Tabel 1. Dari tabel tersebut, rata-rata aktivitas peserta didik pada siklus 1 sampai siklus 2
cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas peserta didik tersebut, menunjukkan
adanya minat dan antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran matematika dengan
menggunakan buku berbasis pengayaan dan teka teki silang
a.

Siklus 1
Pelaksanaan siklus 1 dimulai 22 Juni 2017. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap
aktivitas peserta didik pada siklus 1, seperti yang terlihat pada Tabel 1, menunjukkan
bahwa rata-rata aktivitas peserta didik pada siklus 1 adalah sebesar 2,91 yang berkategori
cukup.
Hal ini sebagaimana pada Tabel 2, menunjukkan rata-rata aktivitas guru dalam pembelajaran
adalah 3,14 yang berkategori cukup baik. Rendahnya aktivitas guru dalam pembelajaran
adalah disebabkan oleh suasana kelas yang pada saat itu sangat tidak terkendali dan
adanya sebagian peserta didik yang tidak mau duduk dalam kelompok-kelompok yang
telah ditentukan, sehingga sebagian waktu tersita untuk membenahi kelompok peserta
didik. menjawab atau mempresentasekan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan
membuat rangkuman tentang materi yang dipelajari. Secara umum, ketuntasan skenario
pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru pada siklus 1 baru mencapai 82,14 %

b. Siklus 2
Pelaksanaan siklus 2 ini dimulai tanggal 12 Juli 2017. Berdasarkan hasil analisis deskriptif
terhadap aktivitas peserta didik pada siklus 2 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas
peserta didik yang sangat signifikan dari siklus 1. Peningkatan rata-rata aktivitas peserta
didik pada setiap siklus tersebut menandakan bahwa peserta didik mulai aktif dalam
mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tindakan siklus II,
ketuntasan materi dan hasil observasi, maka penelitian ini dihentikan pada tindakan siklus
II. Indikator keberhasilan dalam segi proses sudah tercapai yaitu minimal 85% proses
pelaksanaan tindakan telah sesuai dengan skenario pembelajaran.
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4.3 Hasil Belajar Peserta didik
Berdasarkan permasalahan kedua, tentang bagaimana gambaran hasil belajar peserta didik
dalam matematika setelah menggunakan buku pengayaan berbasis mind map dan teka teki
silang, hasil analisis deskriptif yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik pada setiap
siklus cenderung mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik.
a.

Siklus 1
Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap hasil belajar peserta didik pada siklus
dengan skor minimum sebesar 40, nilai maksimum sebesar 95, rata-rata hasil belajar
peserta didik sebesar 73,21. Pada kondisi ini ternyata terdapat 8 orang peserta didik yang
belum tuntas karena memperoleh nilai di bawah KKM yang telah ditentukan oleh sekolah
yaitu ≥ 62, dan 20 orang peserta didik atau 75,00% peserta didik yang sudah tuntas karena
memperoleh nilai ≥ 62.
Setelah melakukan analisis dan refleksi pada siklus 1, guru mata pelajaran dan peneliti
mencoba mengadakan beberapa perbaikan dalam proses belajar-mengajar diantaranya
penekanan dalam pengorganisasian peserta didik belajar dalam kelompok yang ditempuh
dengan mengadakan diskusi baik dengan guru maupun dengan sesama peserta didik.

b.

Siklus 2
Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap hasil belajar peserta didik pada siklus 2.
Peningkatan hasil belajar peserta didik pada siklus 2 menunjukkan adanya peningkatan
penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran semakin baik, namun masih ada
beberapa peserta didik yang belum mencapai ketutasan belajar disebabkan karena masih
adanya peserta didik yang belum memahami operasi matematika dengan baik.

5. Penutup
5.1 Simpulan
a.

Penggunaan buku pengayaan berbasis mind map dan teka teka silang untuk meningkatkan
kemampuan matematika kelas 4 SDN Banyuarang I Kabupaten Jombang adalah dengan
a) tanya jawab tentang konsep matematika, b) praktik langsung menggunakan buku
pengayaan secara keompok, c) praktik langsung secara individu membuat mind map,

b. Buku pengayaan berbasis mind map dan teka teki silang kelas 4 SDN Banyuarang I
Kabupaten Jombang dapat meningkatkan kemampuan matematika.

5.2 Saran
Saran yang dapat penulis berikan diantaranya adalah:
a.

Kepala Sekolah
Memberikan dukungan yang maksimal agar guru menjadi semakin kreatif dan inovatif
dalam mengembangkan media pembelajaran

b.

Guru
Guru diharapkan menggunakan buku pengayaan dengan berbagai kreasi lain sehingga
menghasilkan buku pengayaan yang baru.
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PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN
MEDIA TONG SET 3R UNTUK MENINGKATKAN
KEPEDULIAN DAN HASIL BELAJAR PADA MATERI
HIMPUNAN BAGI SISWA SMP NEGERI 7 PATI
Kisworo, S. Pd.
SMP Negeri 7 Pati, Mulyoharjo, Pati; kisworopati@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peningkatan pembelajaran dengan
memanfaatkan media pembelajaran tong set 3R yang dikemas cukup menarik. Harapan
dengan menggunakan media pembelajaran ini dapat meningkatkan sikap peduli dan
hasil belajar siswa kelas VII-H SMP Negeri 7 Pati yang berjumlah 35 siswa pada awal
semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Adapun hasil penelitian sebagai berikut, 1).
Meningkatnya kepedulian siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan media tong
set 3R, berdasarkan angket pra penelitian hasilnya siswa dengan kategori tinggi dan
sangat tinggi 49.60% meningkat menjadi 65,70% pada akhir siklus 1, sedangkan di akhir
siklus 2 kembali meningkat menjadi 88,57% dan keterlaksanaan penggunaan media dan
LKS oleh siswa pada akhir siklus 1 memperoleh 78% dan meningkat mencapai 90% pada
akhir siklus kedua, 2). Berdasarkan tes evaluasi hasil belajar siswa pada siklus pertama
memperoleh rata-rata 72,00 dengan persentase ketuntasan 77% meningkat mencapai
rata-rata 76,00 dengan persentase ketuntasan 86% di akhir siklus 2, sehingga penelitian
berhenti.
Kata kunci: Kepedulian, Hasil belajar, Media pembelajaran tong set 3R.

1. Pendahuluan
Program Adiwiyata yang diselenggarakan pemerintah memberikan banyak dampak positif
bagi sekolah-sekolah yang melaksanakannya. SMP Negeri 7 Pati merupakan salah satu sekolah
yang melaksakan program tersebut, dalam perjalanan menuju Sekolah Adiwiyata Nasional
bukanlah hal yang mudah melainkan banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi, yaitu
mulai dari persyaratan administrasi, kelengkapan sarana dan prasarana, kondisi pepohonan
dan fisik bangunan sampai dengan budaya peduli untuk hidup bersih dan sehat di lingkungan
sekolah. Pada akhir tahun pelajaran 2014/2015 SMP Negeri 7 Pati meraih penghargaan
sebagai sekolah Adiwiyata tingkat provinsi Jawa Tengah. Dari sekian persyaratan yang
paling menantang adalah membentuk warga sekolah memiliki karakter dan budaya peduli
hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Karakter dan budaya yang dimiliki oleh guru
dan tenaga kependidikan serta seluruh siswa SMP Negeri 7 Pati, lebih-lebih budaya untuk
memilah dan memisah jenis-jenis sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum bisa berjalan
sesuai harapan sebagaimana slogan yang didengung-dengungkan SMP Negeri 7 Pati yakni
“Sampah dan Limbah menjadi Berkah”. Sungguh sangat ironis situasinya jika di penghujung
tahun 2015 menyandang penghargaan dari Pemerintah sebagai sekolah Adiwiyata Nasional
belum bisa maksimal mengolah sampah secara maksimal melalui program 3R. Kendala utama
pada siswa kelas VII yang baru saja masuk sekolah yang tidak mengerti banyak hal tentang
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program Adiwiyata karena tidak semua sekolah dasar ikut program Adiwiyata, yang belum
diajarkan pelestarian lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Oleh karena itu berbagai cara
untuk membentuk karakter siswa yang utamanya adalah siswa kelas VII dan salah satu caranya
adalah dengan pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran yang mampu membentuk
karakter peduli untuk hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah.
Menteri Anies menjelaskan bahwa PBP adalah pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah,
yang dimulai sejak masa orientasi peserta didik baru sampai dengan kelulusan, dari jenjang
SD, SMP, SMA dan SMK dan sekolah jalur khusus. “Implementasi gerakan penumbuhan budi
pekerti adalah upaya untuk menjadikan sekolah sebagai taman untuk menumbuhkan karakter
positif bagi para peserta didik”. Sekolah selayaknya menjadi “taman” yang di dalamnya anakanak Indonesia akan mendapatkan suasana belajar penuh tantangan tapi menyenangkan dan
menumbuhkan budi pekerti. Hal ini Kemendikmud lalu mencanangkan gerakan PBP melalui
serangkaian non kurikuler, yaitu rangkaian kegiatan harian dan periodik wajib maupun
pilihan. Mendikbud juga menjelaskan bahwa untuk program Penumbuhan Budi Pekerti (PBP)
hal pertama yang dilakukan untuk menumbuhkan budi pekerti pada siswa adalah diajarkan,
kemudian dibiasakan dan dilatih secara konsisten. Setelah itu akan menjadi perilaku atau
kebiasaan pada siswa yang kemudian membentuk karakter dan menjadi budaya terutama di
sekolah. “untuk sampai menjadi budaya perlu melewati beberapa proses tersebut” ujarnya.
Adapun salah satu contoh kasus real dan urgen dari program Penumbuhan Budi Pekerti (PBP)
siswa adalah budaya hidup bersih siswa baik di lingkungan sekolah maupun keluarganya
(Guru Dikdas, 2015:23).
Pada materi himpunan (set) biasanya siswa hanya sebatas mengenal himpunan bilangan dan
himpunan benda-benda yang bersifat abstrak saja yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga hasil pembelajarannya hanya sebatas siswa dapat nilai saja dan itupun
dari catatan nilai matematika tahun pelajaran tahun 2014/2015 rata-rata nilai ulangan harian
pada materi himpunan sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
yaitu 75. Padahal jika materi ini mau dikaji dan dikembangkan lebih dalam lagi ternyata tidak
hanya hasil belajar lebih baik lagi dan juga mampu membentuk karakter siswa untuk peduli
lingkungannya agar bersih dan sehat. Contoh konkretnya siswa mampu memilih dan memilah
jenis-jenis sampah yang bisa dibuat dalam bentuk himpunan. Misalnya; himpunan sampah
organik, himpunan sampah anorganik, himpunan benda hidup dan masih banyak lagi contohcontoh himpunan yang mampu mempengaruhi dan mengajak siswa untuk peduli lingkungan
terutama untuk dapat dan mampu memilih dan memilah sampah dan menaruh sampah sesuai
tempatnya. Apalagi jika dilengkapi dengan media pembelajaran yang mampu menghipnotis
dan memotivasi siswa untuk memiliki karakter dan budaya hidup bersih dan sehat di sekolah.

2. Kajian Teori
2.1 Pembelajaran Kooperatif
Belajar kooperatif bukanlah sesuatu yang baru. Pembelajaran kooperatif bertitik tolak pada
pandangan John Dewey dan Herbert Thelan (Trianto, 2010: 63) yang menyatakan bahwa
pendidikan dalam masyarakat yang demokratis seyogianya mengajarkan proses demokratis
secara langsung. Tingkah laku kooperatif dipandang mereka sebagai dasar demokrasi, dan
sekolah dipandang sebagai laboratorium untuk mengembangkan tingkah laku demokrasi.
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Dalam belajar kooperatif, siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 atau
5 orang untuk bekerjasama dalam menguasai materi yang diberikan guru (Trianto, 2010:
56). Selanjutnya, dalam belajar kooperatif, siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam
menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, setiap anggota
kelompok memiliki tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan kelompoknya. Menurut
Sugiyanto (2008:35) pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah pendekatan
pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerjasama dalam
memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar bersama-sama.

2.2 Pengertian Kepedulian
Kepedulian adalah suatu bentuk keprihatinan ketika melihat sesuatu tidak semestinya di
lingkungannya. Kepedulian sosial adalah kondisi alamiah spesies manusia dan perangkat
yang mengikat masyarakat secara bersama-sama (Adler, 1927). Membesarkan anak dengan
prestasi akademis yang baik memang tidak mudah. Tapi sebenarnya ada yang bisa jadi lebih
sulit dibandingkan sekedar mengajarkan pelajaran matematika atau fisika. Mengajarkan
kepribadian dengan kepedulian sosial yang tinggi pada orang lain juga perlu jadi perhatian
kerja keras kita bersama-sama untuk benar-benar dimiliki oleh setiap pribadi anak - anak.
Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini memang cenderung lebih memperhatikan prestasi
akademis anak, tanpa memberikan perhatian khusus pada pengembangan kepribadian anak.
Padahal dengan teknologi yang semakin maju, anak-anak dan remaja zaman modern ini justru
menjadi lebih individualistis. Bagaimana mau mengembangkan rasa kepedulian sosial kalau
teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kecerdasan anak justru membuat anak
terpaku pada gadget seperti komputer dan tayangan televisi dan media massa yang penuh
kekerasan juga tidak memberikan efek positif pada anak. Orang tualah yang memiliki peran
besar dalam mengembangkan sikap kepedulian sosial pada anak (Wardani Galuh, 2010: 36).
Oleh karena itu, kepedulian sosial adalah minat atau ketertarikan kita untuk membantu orang
lain tanpa memandang suku, ras dan agama yang dilandasi dan didasari rasa ikhlas dan sosial.
Lingkungan terdekat kita yang berpengaruh besar dalam menentukan tingkat kepedulian sosial.
Lingkungan dimaksud disini adalah keluarga, teman-teman, dan lingkungan masyarakat sekitar
kita. Nilai-nilai yang tertanam itulah yang nanti akan menjadi suara hati kita untuk selalu
membantu dan menjaga sesama. Kepedulian yang di maksud bukanlah untuk mencampuri
urusan orang lain, tetapi lebih pada membantu menyelesaikan permasalahan yang di hadapi
orang lain dengan tujuan kebaikan dan perdamaian bersama (Sugiyarbini: 2012).

2.3 Hasil belajar Matematika
Menurut Gagne bahwa hasil belajar Matematika adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki
siswa setelah ia menerima pengalaman belajar matematikanya atau dapat dikatakan bahwa
hasil belajar Matematika adalah perubahan tingkah laku dalam diri siswa, yang diamati dan
diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, tingkah laku, sikap dan keterampilan setelah
mempelajari matematika. Perubahan tersebut diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan
pengembangan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya atau dari belum bisa menjadi mampu
dan bisa.
Gage dan Berliner (dalam Depdiknas, 2007:22) menyatakan bahwa, ‘belajar merupakan proses
suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil pengalaman. Belajar mengandung 3 ciri,
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yaitu: (1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku; (2) Perubahan perilaku tersebut terjadi
karena didahului oleh pengalaman; (3) Perubahan perilaku yang disebabkan belajar bersifat
relatif permanen. Sehingga ada kemahiran kognitif, intelektual, verbal, motorik dan sikap.

2.4 Media Pembelajaran Tong Set 3R(Reduce, Reuse, Recycle)
Hamalik dalam Arsyad (2006:15) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran
mampu membangkitkan keinginan, minat, motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar,
bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media juga akan sangat
membantu meningkatkan efektifitas pembelajaran. Media pembelajaran ini dibuat peneliti
untuk memudahkan guru dalam menjelaskan ke siswa mengenai konsep himpunan pada
pelajaran matematika. Media Tong Set 3R adalah himpunan atau kumpulan kaleng barang
bekas yang dikemas berwarna-warni sedemikian sehingga supaya tumbuh kesan menarik
dan mampu menghipnotis sikap kritis dan kreatifitas siswa untuk belajar matematika untuk
dikaitkan dengan karakter dan budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolahnya dengan
berprinsip program 3R (Reuse, Reduce, Recycle). 3R terdiri atas reuse, reduce, dan recycle.
Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang
sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan
sampah. Dan Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau
produk baru yang bermanfaat (Annisa: 2015)
Media ini berupa replika dengan meniru tong-tong sampah yang tersedia di depan masingmasing ruang kelas dan kantor di lingkungan SMP Negeri 7 Pati. Adapun tujuan utama dari
pembuatan Media Tong Set 3R (Reuse, Reduce, Recycle) adalah aplikatif dari program
Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) yang dicanangkan oleh Kemendikbud sebagaimana
tercantum dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti
(PBP) diantaranya adalah membudayakan siswa untuk hidup bersih dan baik di lingkungan
sekolah. Replika ini dibuat menjadi 4 Tipe bentuk tempat sampah yang menarik;
Tipe 1

Tipe 2

Tipe 3

Tipe 4

Gambar 1. Miniatur Media Pembelajaran Tong Set 3R
a.

Tipe 1 berjumlah 2 tong yaitu
1) Tong Merah untuk kumpulan benda mati
2) Tong Hijau untuk kumpulan benda hidup,

b.

Tipe 2 berjumlah 2 tong reuse yaitu;
1) Tong Kuning untuk jenis sampah kering
2) Tong Biru untuk jenis sampah basah,
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Tipe 3 berjumlah 3 tong reduce yaitu;
1) Tong Merah untuk jenis sampah B3
2) Tong Kuning untuk jenis sampak anorganik
3) Tong Hijau untuk jenis sampah organik

d. Tipe 4 berjumlah 4 tong recycle yaitu;
1) Tong biru untuk produk bahan bakar
2) Tong merah untuk produk bunga hias
3) Tong Kuning untuk produk jenis tas plastik
4) Tong Hijau untuk produk pupuk kompos

3. Metode Penelitian
3.1 Setting Penelitian
Penelitian ini kami lakukan selama 5 bulan yaitu dari bulan Desember 2015 sampai bulan
April 2016. Bulan pertama yaitu bulan Desember 2015 oleh peneliti untuk menyusun proposal
dan menyusun instrumen. Bulan kedua yaitu bulan Januari digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data tindakan kelas siklus I dan II. Bulan ketiga yaitu bulan Februari digunakan
peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data tindakan kelas hasil siklus I dan II. Bulan
keempat yaitu bulan maret setelah data semua terkumpul maka peneliti menggabungkan data
dari teman sejawat yang kemudian oleh peneliti untuk menganalisis data tersebut bersamasama dengan teman sejawat lalu menyimpulkan hasil penelitian. Bulan kelima yaitu bulan April
dari hasil pembahasan itu digunakan oleh peneliti untuk menyusun laporan hasil penelitian.

3.2 Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan mulai Desember 2015 sampai dengan bulan April 2016 dan
dilaksanakan di SMP Negeri 7 Pati, Jl. Pati-Tayu km 3 Pati. Sampel pada penelitian ini di
kelas VII-H yang berjumlah 35 siswa.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian
Subjek Penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIIH SMP Negeri 7 Pati yang berjumlah
35 siswa, terdiri dari 24 siswa laki – laki dan 11 siswa perempuan. Objek penelitian adalah
rangkaian proses aktifitas belajar mengajar dan hasil belajar siswa kelas VIIH SMP Negeri 7
Pati pada materi himpunan

3.4 Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian tindakan kelas yang berlangsung selama 2 (dua) siklus sebagai berikut;

3.4.1

Siklus Pertama

Data yang diperoleh dalam tindakan Sebelum melakukan siklus pertama yakni pra siklus,
dilakukan analisis data. Hasilnya bahwa 3 siswa (08.60%) dalam kategori sangat tinggi, 14
siswa (41.00%) dalam kategori tinggi, 15 siswa (41.80%) dalam kategori sedang, dan 3 siswa
(08.60%) dalam kategori rendah.
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Gambar 2. Diskusi kelompok menggunakan media tong set 3R
a.

Data aktivitas guru & keterlaksanaan Pembelajaran
Observasi terhadap aktivitas guru dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan guru dalam
pembelajaran dengan skenario (RPP) yang disusun. Sedangkan keterlaksanaan proses
pembelajaran dengan menggunakan media tong set 3R diamati berdasarkan kesesuaiannya
terhadap tahapan–tahapan. Data yang diperoleh selama siklus pertama dapat diamati
dalam tabel berikut.
Tabel 1. Data aktivitas guru dan keterlaksanaan pembelajaran
Data yang diamati
Aktivitas guru
Penggunaan Media Tong Set 3R tipe 1&2

pertemuan
pertama
75% (cukup)
66% (cukup)

pertemuan
kedua
85% (baik)
78% (baik)

b. Data sikap peduli siswa
Berdasarkan angket yang disebarkan diakhir siklus 1, diperoleh hasilnya kategori sangat
tinggi 7 siswa (20.00%), kategori tinggi 16 siswa (45.70%) dan sedang 12 siswa (34.30%).
c.

Data hasil belajar siswa
Hasil belajar siswa dalam penelitian ini diperoleh melalui pemberian instrumen tes
evaluasi 1 yang berbentuk pilihan ganda yang diberikan pada akhir siklus 1. Data hasil
belajar siswa pada akhir siklus 1 adalah 27 siswa mencapai KKM dengan rata-rata kelas
72,00 dan 77% secara klasikal.

3.4.2 Siklus Kedua
Siklus kedua dilakukan sebagai tindak lanjut siklus pertama yang belum mencapai indikator
keberhasilan. Data yang diperoleh dalam tindakan pada siklus kedua adalah sebagai berikut.
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Gambar 3. Siswa melakukan kerja kelompok menggunakan media tong set 3R
a.

Data aktivitas guru dan keterlaksanaan pembelajaran matematika
Observasi terhadap aktivitas guru dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan guru dalam
pembelajaran dengan skenario (RPP) yang disusun. Sedangkan keterlaksanaan proses
pembelajaran menggunakan media tong set 3R diamati berdasarkan kesesuaiannya
terhadap tahapan-tahapan didalamnya. Data yang diperoleh selama siklus kedua dapat
diamati dalam tabel berikut.
Tabel 2. Data aktivitas guru dan keterlaksanaan pembelajaran matematika
Data yang diamati
Aktivitas guru
Penggunaan Media Tong Set 3R tipe 3&4

Pertemuan
pertama
85% (baik)
80% (baik)

Pertemuan
kedua
95% (sangat baik)
90% (sangat baik)

b. Data sikap peduli siswa
Berdasarkan angket yang disebarkan pada akhir siklus kedua, diperoleh data tentang sikap
peduli siswa dalam pembelajaran yang hasilnya untuk kategori sangat tinggi mencapai
60% (21 siswa), kategori tinggi mencapai 28.57% (10 siswa) dan kategori sedang 11.43%
(4 siswa).
c.

Data hasil belajar siswa
Hasil belajar siswa dalam penelitian ini diperoleh melalui pemberian instrumen tes
evaluasi 2 yang berbentuk pilihan ganda yang diberikan pada akhir siklus 2. Data hasil
belajar siswa pada akhir siklus 2 adalah 30 siswa (93,75%) mencapai KKM dengan ratarata hasil belajar 76,00 dan ketuntasan belajar secara klasikal sudah mencapai 86%.

Gambar 4 Grafik tentang kemajuan aktivitas guru dan keterlaksanaan pembelajaran
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Gambar 5. Grafik kemajuan angket sikap peduli siswa pada pembelajaran matematika untuk
pra siklus, siklus 1, dan siklus 2

3.5 Pembahasan Antar Siklus
Pada kegiatan pra siklus dan siklus 1 dilakukan pemberian angket untuk mengetahui sikap
peduli siswa, baik terhadap pembelajaran matematika maupun terhadap lingkungan sekolah.
Adapun untuk perencanaan yang dilakukan untuk siklus 1 antara lain:
1. Menyiapkan media pembelajaran tong set 3R tipe 1 dan 2, silabus, RPP, LKS, lembar
observasi pelaksanaan pembelajaran, dan angket sikap peduli siswa yang ke 2 serta tes
evaluasi 4.1 untuk siklus 1.
2. Setelah perencanaan siap, maka dilakukan pelaksanaan tindakan. Guru melaksanakan
kegiatan pembelajaran dan observasi
3. Pada akhir siklus pertama diberikan tes evaluasi 4.1 untuk mengukur hasil belajar siswa
dan angket untuk mengetahui sikap peduli siswa dalam pembelajaran Matematika.
Gambar 4. tampak grafik menunjukkan bahwa aktivitas guru mengalami kenaikan dari pertemuan
pertama ke pertemuan kedua. Meskipun aktivitas guru sudah mencapai 80% namun keterlaksanaan
pembelajaran dengan media tong set 3R tipe 1&2 baru mencapai 75%. Hal ini terjadi karena pada
siklus pertama para siswa baru beradaptasi dengan kelompoknya dan masih canggung memakai
media pembelajaran tong set 3R sehingga guru siswa agar terbiasa berbaur dan bekerjasama dalam
pembelajaran. Pada angket sikap peduli siswa dari pra siklus sudah mengalami peningkatan pada
akhir siklus pertama, seperti yang terlihat pada grafik di gambar 5.
Hasil belajar tes evaluasi 1 setelah akhir siklus pertama hasilnya menunjukkan bahwa ketuntasan
klasikal mencapai 77% sebanyak 27 siswa kelas VII-H telah mencapai kriteria ketuntasan
minimal (KKM) dengan nilai rata-rata 72,00. Meskipun rata-rata kelas sudah mencapai KKM,
namun karena untuk ketuntasan klasikal belum mencapai 80% maka masih perlu dilakukan
tindakan pada siklus berikutnya.
Hasil yang diperoleh pada akhir siklus pertama ternyata belum mencapai indikator keberhasilan.
Oleh karena itu, dilakukan refleksi untuk tindakan pada siklus kedua. Refleksi yang dilakukan
adalah:
1. Pembagian kelompok pada siklus kedua lebih sedikit yang awalnya 7 siswa tiap kelompok,
maka pada siklus berikutnya menjadi 5 siswa tiap kelompok dan diupayakan lebih
heterogen dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh dari tes evaluasi 4.1 dan sikap
peduli pada siklus pertama.
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2. Pembagian alokasi waktu setiap tahapan lebih diperjelas dalam penyampaian kepada
siswa, agar siswa lebih bisa mengatur waktu dalam kerja kelompoknya dan semua tahapan
pembelajaran menggunakan media tong set 3R dalam menjawab Lembar Kerja Siswa
(LKS) dapat terlaksana secara optimal dan benar.
3. Pengisian angket sikap peduli siswa perlu diperjelas dengan panduan guru, supaya siswa
lebih memahami setiap butir-butir pernyataan yang ada dalam angket siswa.
Pada Siklus kedua dilaksanakan dengan perbaikan tindakan sesuai dengan hasil refleksi siklus
pertama. Secara keseluruhan hasil yang dicapai pada akhir siklus kedua sudah mencapai
indikator keberhasilan yang ditetapkan. Adapun hasilnya pada siklus kedua meningkat
cukup signifikan sehingga penelitian tindakan kelas ini tidak perlu dilanjutkan kembali untuk
berikutnya. Kemajuan mengenai aktivitas guru pada keterlaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan media tong set 3R, sikap peduli, dan hasil belajar siswa sampai pada siklus
kedua dapat diamati pada grafik-grafik berikut ini.
Berdasarkan kemajuan setiap siklus yang tampak pada grafik di atas, maka 90% tahapan
pembelajaran sudah terlaksana dalam pembelajaran, siswa kelas VII-H untuk sikap peduli
siswa dalam pembelajaran hasilnya yang sangat tinggi mencapai 60%, kategori tinggi mencapai
28.57% dan kategori sedang 11.43% sehingga diharapkan dengan meningkatnya sikap peduli
siswa untuk kategori sangat tinggi berdampak pada semangat belajar Matematika siswa kelas
VII H meningkat juga. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya hasil belajar siswa yang
mempunyai rata-rata 76,00 dengan ketuntasan klasikal 86 %.
Penggunaan media pembelajaran tong set 3R ternyata mampu meningkatkan sikap peduli dan
hasil belajar Matematika siswa kelas VII-H. Hal ini dapat terjadi, karena dalam pembelajaran
terdapat tahapan proses mempraktekkan langsung benda-benda nyata yang ada di sekitar
sekolah dan saling berargumentasi pendapat dan pengalaman antar tiap-tiap anggota kelompok
belajar. Selama tahapan presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas, siswa mendapatkan
pengalaman baru untuk melakukan menyelesaikan soal-soal yang ada. Kegiatan mentransfer
pengalaman pendalaman materi mendorong siswa aktif berfikir dan mendalami pelajaran
Matematika, sehingga hasil belajar dan sikap peduli siswa meningkat signifikan sesuai yang
diharapkan pada penelitian ini. Hasil peningkatan sikap peduli dan hasil belajar akan terlihat
secara jelas pada tabel persentase di bawah ini:
Tabel 3. Persentase Data Hasil Angket Sikap Peduli siswa kelas VII-H SMPN 7 Pati.
No
1
2
3
4

Kategori
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Total

Pra Siklus
08,60 %
41,00 %
41,80 %
08,60 %
100%

Siklus 1
20,00 %
45,70 %
34,30 %
100%

Siklus 2
60 %
28,57 %
11,43 %
0%
100%

Keterangan
Terjadi peningkatan
yang signifikan pada
tiap siklus. Angka
kumulatif pada siklus 2
untuk kategori tinggi dan
sangat tinggi melampaui
indikator ke-berhasilan
yang ditetapkan pada
penelitian ini 88,57%
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Tabel 4. Persentase Data Hasil Belajar siswa kelas VII-H SMPN 7 Pati.
No
1
2
3
4

Instumen

UTS Semester 1
UAS Semester 1
Tes Evaluasi 1
Tes Evaluasi 2
Nilai Rata-rata Kelas

Data
Awal
55 %
55 %

71,00

Siklus
1

77 %
72,00

Siklus
2

86 %
76,00

Keterangan
Pada siklus 2 terjadi
peningkatan yang signi-fikan
untuk ketuntasan klasikal hasil
belajarnya mencapai 86%
dengan nilai rata-rata kelas
adalah 76,00 .

4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Pada akhirnya diperoleh sebuah kesimpulan dengan berdasarkan kajian pustaka, analisis dan
pembahasan hasil penelitian, bahwa pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran
Tong Set 3R mampu meningkatkan sikap peduli siswa kelas VII-H. Sikap peduli siswa
ditumbuhkan melalui tahapan kerja kelompok atau diskusi untuk memecahkan suatu soal
permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran dan mempraktekkan dalam kehidupan
sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun rumah dengan cara membudayakan hidup
bersih dengan membuang dan memilah sampah pada tempat yang benar. Adapun untuk sikap
peduli dan hasil belajar siswa disimpulkan sebagai berikut;
1. Melalui penggunaan media tong set 3R dapat meningkatkan kepedulian bagi siswa kelas
VII-H. Hal ini ditunjukkan peningkatan pada kategori sangat tinggi dari pra siklus ke
siklus 1 sebesar 11,40% lalu meningkat lagi dari siklus 1 ke siklus 2 yaitu sebesar 40%.
Artinya ada peningkatan dari pra siklus sampai akhir siklus 2 yaitu sebesar 51,40 %.
2. Melalui penggunaan media tong set 3R dapat meningkatkan hasil belajar pada materi
himpunan bagi siswa kelas VII-H yang ditunjukkan ketuntasan belajar secara individu
dari data awal ke siklus 1 sebesar 22% dengan nilai rata-rata kelas 72.00, lalu meningkat
lagi dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 9% dengan nilai rata-rata kelas 76,00. Artinya ada
peningkatan ketuntasan hasil belajar secara individu dari data awal sampai akhir siklus 2
yaitu 31% dan nilai rata-rata kelas meningkat sebesar 5 digit.
3. Melalui penggunaan media tong set 3R dapat meningkatkan kepedulian dan hasil belajar
pada materi himpunan bagi siswa kelas VII-H. Peningkatan terjadi pada kategori sangat
tinggi dari pra siklus ke siklus 1 sebesar 11,40% lalu meningkat lagi dari siklus 1 ke siklus
2 yaitu sebesar 40%. Artinya ada peningkatan dari pra siklus sampai akhir siklus 2 yaitu
sebesar 51,40 % dan ketuntasan belajar secara individu dari data awal ke siklus 1 sebesar
22% dengan nilai rata-rata kelas 72.00, lalu meningkat lagi dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar
9% dengan nilai rata-rata kelas 76,00. Artinya ada peningkatan ketuntasan hasil belajar
individu dari data awal sampai akhir siklus 2 yaitu 31% dan nilai rata-rata kelas tersebut
meningkat sebesar 5 digit (poin).

4.2 Saran
Adapun saran yang bisa saya berikan antara lain:
1. Kepada teman sejawat guru matematika untuk bisa memanfaatkan media tong set 3R
sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran di kelas
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VII SMP Negeri 7 Pati pada materi himpunan.
2. Kepada guru mata pelajaran lain diharapkan bisa memanfaatkan media tong set 3R untuk
mengatasi permasalahan dalam pembelajaran di kelas.
3. Pihak Sekolah sudah menjadi keharusan dan kewajiban untuk mendukung dan memberikan
apresiasi terhadap guru yang melakukan penelitian. Sehingga tercipta kinerja guru yang
kondusif, inovatif dan kreatif di lingkungan SMP Negeri 7 Pati dalam mencerdaskan anakanak generasi penerus bangsa dan negara kita tercinta.
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UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN
KEAKTIFAN SISWA KELAS X TEI SMK NEGERI
1 KANDEMAN PADA MATERI TRIGONOMETRI
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM
BASED LEARNING

Kusnandar
SMK Negeri 1 Kandeman, Jalan Raya Kandeman KM 4 Batang, Batang; kus.nandar.oke@
gmail.com
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas
X TEI SMK Negeri 1 Kandeman pada materi trigonometri melalui model pembelajaran
Problem Based Learning. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus dengan empat tahap
utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik observasi dan tes. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa
melalui model pembelajaran Problem Based Learning, hasil belajar dan keaktifan siswa
kelas X TEI SMK Negeri 1 Kandeman pada materi trigonometri dapat ditingkatkan.
Ketuntasan belajar kelas meningkat dari 30,56% dengan rata-rata hasil belajar 66,81
menjadi 72,22% dengan rata-rata hasil belajar 79,44, dan keaktifan siswa meningkat dari
skor 2,00 menjadi 2,93 dengan kategori baik.
Kata Kunci: hasil belajar, keaktifan, Problem Based Learning, trigonometri

1. Pendahuluan
Pembelajaran pada Kurikulum 2013 lebih ditekankan lagi pada pembelajaran yang berpusat
pada siswa, khususnya aktivitas 5M yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi, dan mengomunikasikan pada proses pembelajarannya. Guru bukan merupakan
satu-satunya sumber belajar siswa, dan guru merupakan fasilitator. Siswa dapat memanfaatkan
buku, guru, maupun lingkungan sebagai sumber belajar. Pembelajaran dilaksanakan melalui
pembelajaran kooperatif. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013
adalah Problem Based Learning (PBL).
Salah satu materi kelas X adalah trigonometri. Materi trigonometri berguna dalam berbagai
bidang kehidupan, misalnya pembuatan perkakas, mekanisme mesin/alat berat, pengukuran
ketinggian/ kedalaman objek, pembangunan infrastruktur jalan. Siswa kelas X belum
mengetahui tentang trigonometri ketika belajar di SMP/MTs. Materi yang baru diketahui,
hendaknya disampaikan dengan strategi dan media yang sesuai agar materi tersebut dapat
diterima oleh siswa dengan baik dan dapat diketahui manfaatnya. Pada saat pembelajaran
matematika, sebagian siswa kelas X TEI tidak fokus dalam pembelajaran, terlihat mengantuk
dan menguap, melakukan aktivitas di luar pembelajaran matematika seperti menggambar,
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sesekali menggunakan handphone. Hasil belajar siswa kelas X TEI pada materi trigonometri
juga masih rendah. Hasil ini berdasarkan data hasil ulangan siswa, yang dinyatakan pada tabel
berikut.
Tabel 1. Hasil Belajar Siswa
No
1
2
3
4
5

Indikator
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Rata-rata kelas
Siswa yang tuntas
Ketuntasan belajar kelas

Nilai
90
25
52,92
8
22,22%

Sumber: Buku nilai matematika kelas X TEI tahun pelajaran 2016/2017
Dari latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi dua masalah berikut:
1. hasil belajar matematika siswa rendah,
2. keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika rendah.
Masalah yang ditindaklanjuti dengan penelitian dibatasi pada hasil belajar dan keaktifan siswa
pada pembelajaran matematika materi trigonometri dengan topik aturan sinus dan cosinus.
Tujuan penelitian ini adalah:
1. meningkatkan hasil belajar siswa kelas X TEI SMK Negeri 1 Kandeman pada materi
trigonometri melalui model pembelajaran Problem Based Learning,
2. meningkatkan keaktifan siswa kelas X TEI SMK Negeri 1 Kandeman pada materi
trigonometri melalui model pembelajaran Problem Based Learning.

2. Kajian Pustaka
2.1. Belajar dan Hasil Belajar
Beberapa definisi tentang belajar adalah sebagai berikut.
1. Menurut Morgan (Anni 2004: 2) belajar merupakan perubahan relatif permanen yang
terjadi karena hasil dari praktik dan pengalaman.
2. Menurut Winkel (Darsono 2000: 4) belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang
berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan
dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap.
3. Menurut Thorndike (Hamalik 2014: 45), belajar merupakan pembentukan ikatan atau
hubungan-hubungan antara stimulus-respons yang terbentuk melalui pengulangan.
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses
perubahan sikap maupun psikis pada diri seseorang yang terjadi karena hasil dari pengalaman
atau interaksi aktif dengan lingkungan melalui pengulangan. Menurut Hamalik (2014: 55) ada
dua faktor utama yang menentukan proses belajar, yaitu hereditas dan lingkungan. Hereditas
adalah bawaan sejak lahir seperti bakat, abilitas, dan inteligensi, sedangkan aspek lingkungan
yang paling berpengaruh adalah orang dewasa sebagai unsur manusia yang menciptakan
lingkungan, yaitu guru dan orang tua.
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Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki atau dikuasai siswa setelah menempuh
proses belajar (Sudjana 1989: 50). Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah:
1. faktor yang bersumber dari dalam diri siswa, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis;
2. faktor yang bersumber dari luar diri siswa, yaitu faktor siswa dan faktor non siswa.

2.2. Strategi Belajar Mengajar
Strategi belajar mengajar, menurut David (Gulo 2002: 3) ialah suatu rencana, metode, atau
perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah rencana dan caracara membawakan pengajaran agar segala prinsip dasar dapat terlaksana dan segala tujuan
pengajaran dapat tercapai secara efektif. Strategi belajar mengajar memuat berbagai alternatif
kegiatan yang harus dipertimbangkan untuk dipilih dalam rangka perencanaan pengajaran.

2.3. Pembelajaran Matematika
Menurut Bruner (Shadiq dan Tamimuddin 2015: 57), penyajian proses pembelajaran
matematika dibagi dalam tiga tahap berikut.
1. Tahap enaktif. Pada tahap ini, para siswa dituntut untuk mempelajari pengetahuan
matematika dengan menggunakan sesuatu yang “konkret” atau “nyata” yang berarti dapat
diamati dengan menggunakan panca indera.
2. Tahap ikonik. Setelah mempelajari pengetahuan dengan benda nata atau benda konkret,
para siswa mempelajari suatu pengetahuan dalam bentuk gambar atau diagram sebagai
perwujudan dari kegiatan yang menggunakan benda konkret atau nyata tadi.
3. Tahap simbolik. Tahap enaktif maupun ikonik belum cukup, maka para siswa harus
melewati suatu tahap di mana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam simbol-simbol
abstrak. Dengan kata lain, siswa harus mengalami proses berabstraksi. Berabstraksi
terjadi pada saat seseorang menyadari adanya kesamaan di antara perbedaan-perbedaan
yang ada.

2.4. Problem Based Learning
Problem Based Learning dikembangkan untuk pertama kali oleh Prof. Howard Barrows
sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis di McMaster University Canada (Amir
2015: 21). Model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai
awal pembelajaran kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan
menggunakan pendekatan pemecahan masalah.
Beberapa definisi tentang Problem Based Learning adalah sebagai berikut.
1. Menurut Dutch (Amir 2015: 21), Problem Based Learning merupakan pembelajaran
yang menantang siswa agar “belajar untuk belajar”, bekerja sama dalam kelompok untuk
mencari solusi bagi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa
keingintahuan dan kemampuan analitis siswa terhadap materi pelajaran.
2. Menurut Kelson (Amir 2015: 21), Problem Based Learning adalah kurikulum dan proses
pembelajaran. Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa
mendapatkan pengetahuan yang penting dan mampu memecahkan masalah. Proses
pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematis untuk memecahkan masalah.
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Dari beberapa uraian tentang definisi Problem Based Learning dapat disimpulkan bahwa
Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada
masalah dunia nyata di awal pembelajaran untuk diselesaikan secara sistematis berdasarkan
rasa keingintahuan dan kemampuan analitis siswa.
Wee dan Kek (Amir 2015: 32) mengemukakan beberapa ciri khas suatu masalah yang disajikan
dalam Problem Based Learning antara lain: (1) punya keaslian seperti di dunia nyata, (2)
dibangun dengan memperhitungkan pengetahuan sebelumnya, (3) membangun pemikiran
yang metakognitif dan konstruktif, (4) meningkatkan minat dan motivasi dalam pembelajaran,
(5) sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Pelaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning menurut Amir (2015: 24) terdiri
dari 5 tahap proses berikut.
Tahap pertama, adalah proses orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini guru menjelaskan
tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi siswa untuk terlibat
dalam aktivitas pemecahan masalah, dan mengajukan masalah.
Tahap kedua, adalah mengorganisasi siswa. Pada tahap ini guru membagi siswa ke dalam
kelompok, membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah.
Tahap ketiga, adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap
ini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan
eksperimen, dan penelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.
Tahap keempat, adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini guru membantu
siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model, dan membantu
mereka berbagi tugas dengan sesama temannya.
Tahap kelima, adalah menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah.
Pada tahap ini guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses
dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan.

3. Metodologi Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan di
SMK Negeri 1 Kandeman yang beralamat di Jalan Raya Kandeman Km. 4 Desa/Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas
X TEI SMK Negeri 1 Kandeman tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 36 siswa, yang diteliti
hasil belajar dan keaktifannya dalam pembelajaran matematika materi trigonometri sub materi
aturan sinus dan cosinus melalui pembelajaran Problem Based Learning.
Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari empat
tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Keempat tahap tersebut
membentuk sebuah siklus yang beruntun dan selanjutnya kembali ke langkah semula. Pada
akhir siklus II masalah belum terpecahkan, siklus berlanjut pada siklus III. Pada akhir siklus
III masalah dapat terpecahkan. Menurut Arikunto (2016: 144), prosedur penelitian tindakan
secara umum dapat digambarkan dengan bagan berikut.
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Gambar 1. Bagan Prosedur Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.
1. Teknik Observasi
Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh data selama pembelajaran berlangsung,
menyangkut keaktifan siswa dan aktivitas guru. Teknik ini dilaksanakan dengan cara
pengisian lembar observasi untuk siswa dan guru oleh observer.
2. Teknik Tes
Teknik tes dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif setelah perlakuan, yaitu data hasil
belajar siswa. Selanjutnya data ini diolah dan digunakan untuk menguji hipotesis.
Data kuantitatif diolah melalui analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai tes
kondisi awal, siklus I, siklus II, dan siklus III, sedangkan data kualitatif diolah menggunakan
analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap siklus.
Analisis data dilakukan terhadap rata-rata hasil belajar siswa pada setiap siklus, yaitu
membandingkan rata-rata hasil belajar pada setiap siklus dengan menggunakan uji t. Rincian
analisis datanya sebagai berikut:

(1)
dengan dk = n1 + n2 – 2 (Sugiyono 2017: 138).
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah bila diperoleh ketuntasan belajar individu
minimal 75 dengan ketuntasan belajar kelas mencapai 65% dan keaktifan siswa mencapai skor
2,5 atau 62,5% dengan kriteria baik.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Hasil Penelitian Siklus I
Pembelajaran siklus I dilaksanakan pada materi aturan sinus dalam dua kali pertemuan tatap
muka, yaitu pada hari Selasa, 25 April 2017 dan Rabu, 26 April 2017. Pembelajaran pada
setiap pertemuan berlangsung selama 2 x 45 menit dengan diikuti oleh 36 siswa. Data yang
diambil adalah hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes tertulis dan keaktifan siswa yang
diperoleh dari hasil observasi.
Uraian pokok kegiatan pada siklus I memuat empat tahap penelitian sebagai berikut.
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1) Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah menentukan masalah yang
akan dijadikan model dalam pembelajaran Problem Based Learning, menyusun RPP
aturan sinus, membuat media pembelajaran barupa tampilan PowerPoint dan lembar
kerja, membentuk daftar kelompok belajar siswa berdasarkan penyebaran nilai awal
sebagai latar belakang masalah, menentukan kolaborator sebagai partner dan observer
penelitian, dan membuat lembar observasi aktivitas untuk mengamati aktivitas siswa dan
guru. Peneliti melakukan koordinasi dengan observer mengenai rencana pelaksanaan
pembelajaran, penggunaan media, dan hal-hal yang perlu dilakukan observer selama
observasi pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan lembar observasi.
2) Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan pada siklus I menggunakan skenario pembelajaran sebagai berikut.
Tahap 1. Orientasi siswa pada masalah
Guru memberikan apersepsi, menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai, menjelaskan aktivitas kelompok, serta memotivasi
siswa untuk terlibat aktif dalam kelompok. Pemberian apersepsi terkait materi
prasyarat, yaitu perbandingan trigonometri untuk sinus, definisi garis tinggi, dan
jumlah sudut dalam segitiga dilakukan melalui tanya jawab. Pemberian apersepsi
maupun penyampaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dibantu dengan
tampilan PowerPoint.
Tahap 2. Pengorganisasian siswa
Guru mengondisikan siswa ke dalam 6 kelompok yang beranggotakan 6 orang,
memberikan lembar kerja kepada setiap kelompok, dan menyampaikan tujuan
aktivitas kelompok. Guru menyajikan masalah kontekstual melalui tayangan
PowerPoint. Selanjutnya siswa diminta untuk mengamati masalah yang disajikan dan
bertanya mengenai masalah tersebut.
Tahap 3. Penyelidikan individu maupun kelompok
Siswa diminta untuk mengumpulkan informasi dan mengasosiasi informasi agar
dapat menyelesaikan masalah kontekstual dalam lembar kerja. Guru berkeliling
untuk memeriksa aktivitas siswa sambil memberikan motivasi, arahan, dan penjelasan
mengenai kendala yang dihadapi siswa.
Tahap 4. Pengembangan dan penyajian hasil
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengomunikasikan hasil
pekerjaan kelompoknya. Guru memberikan tanggapan terhadap penyajian hasil
pekerjaan siswa dengan memberikan penguatan secara verbal dan menampilkan
alternatif solusi masalah kontekstual melalui tayangan PowerPoint. Siswa diarahkan
agar dapat menyimpulkan tentang aturan sinus dan penggunaan aturan sinus dalam
penyelesaian masalah.
Tahap 5. Analisis dan evaluasi proses dan hasil pemecahan masalah
Guru melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan
memberikan tes tertulis. Tes evaluasi sebanyak 1 butir dikerjakan secara individu
selama 10 menit. Setelah siswa selesai mengerjakan tes evaluasi, siswa diminta
melakukan refleksi terhadap aktivitas pembelajaran. Sebelum pembelajaran diakhiri,
guru meminta siswa untuk mempelajari kembali tentang aturan sinus dan penggunaan
aturan sinus untuk menyelesaikan masalah nyata.

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

465

3) Pengamatan
Pengamatan dilakukan terhadap keaktifan siswa dengan menggunakan lembar observasi
aktivitas siswa dalam pembelajaran sedangkan evaluasi terhadap pembelajaran dilakukan
dengan memberikan tes tertulis untuk mengukur hasil belajar.
Hasil pengamatan dan nilai hasil belajar dinyatakan pada tabel berikut.
Tabel 2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I
No

Indikator

Nilai

1
2
3
4
5
6
7

Nilai tertinggi
Nilai terendah
Rata-rata kelas

90
30
66,81

Siswa yang tuntas
Ketuntasan belajar kelas
Skor keaktifan siswa
Kriteria keaktifan siswa

30,56%
2,00
Baik

11

4) Refleksi
Berdasarkan analisis hasil observasi, analisis nilai hasil belajar, dan hasil wawancara
dengan teman sejawat selaku observer, diperoleh gambaran refleksi sebagai berikut: (1)
sebagian besar indikator aktivitas belajar siswa belum mencapai skor yang diharapkan
sehingga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tindakan, (2) keaktifan siswa dalam
pembelajaran mencapai skor 2,00 atau 50,00%, belum memenuhi indikator keberhasilan
sebesar 2,50 atau 62,50%, (3) guru belum efektif dalam menggunakan media, baik
tampilan PowerPoint maupun lembar kerja, (4) ketuntasan belajar kelas sebesar 30,56%
dicapai oleh 11 siswa, masih belum memenuhi indikator keberhasilan sebesar 65%, (5)
penelitian dilanjutkan pada pembelajaran siklus II.

4.2. Hasil Penelitian Siklus II
Pembelajaran siklus II dilaksanakan pada materi aturan cosinus dalam dua kali pertemuan
tatap muka, yaitu pada hari Selasa, 2 Mei 2017 dan Rabu, 3 Mei 2017. Pembelajaran pada
setiap pertemuan berlangsung selama 2 x 45 menit dengan diikuti oleh 36 siswa. Data yang
diambil adalah hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes tertulis dan keaktifan siswa yang
diperoleh dari hasil observasi.
Uraian pokok kegiatan pada siklus II sesuai hasil refleksi siklus I, memuat tahap penelitian
sebagai berikut.
1) Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah menentukan masalah yang akan
dijadikan model dalam pembelajaran Problem Based Learning, menyusun RPP aturan
cosinus, membuat media pembelajaran barupa tampilan PowerPoint dan lembar kerja, dan
membuat lembar observasi aktivitas untuk mengamati aktivitas siswa dan guru. Sesuai
hasil refleksi siklus I, peneliti dan observer berkoordinasi untuk mengatasi efektivitas
pemanfaatan media dan efisiensi alokasi waktu pembelajaran.
2) Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan pada siklus II sesuai hasil refleksi siklus I. Untuk mengatasi kekurangan
pada siklus I, peneliti melakukan beberapa tindakan perbaikan, yaitu: (1) terus memotivasi
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aktivitas kelompok dan mengingatkan bahwa setiap anggota kelompok mempunyai
karakteristik yang berbeda yang harus dikembangkan bersama untuk mengefektifkan
kerja dalam kelompok, (2) mengefektifkan pemanfaatan media pembelajaran untuk
mengefisienkan alokasi waktu pembelajaran, (3) memotivasi siswa agar aktif dalam
kelompoknya untuk meningkatkan hasil belajar.
3) Pengamatan
Hasil pengamatan dan nilai hasil belajar dinyatakan pada tabel berikut.
Tabel 3. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar Siswa pada Siklus II
No

Indikator

Nilai

1
2
3
4
5
6

Nilai tertinggi
Nilai terendah
Rata-rata kelas
Siswa yang tuntas
Ketuntasan belajar kelas
Skor keaktifan siswa

100
40
70,14
18
50,00%
2,50

7

Kriteria keaktifan siswa

Baik

4) Refleksi
Berdasarkan analisis hasil observasi, analisis nilai hasil belajar, dan hasil wawancara
dengan teman sejawat selaku observer, diperoleh gambaran refleksi sebagai berikut: (1)
keaktifan siswa dalam pembelajaran mencapai skor 2,50 atau 62,50%, sudah memenuhi
indikator keberhasilan sebesar 2,50 atau 62,50%, (2) ketuntasan belajar kelas sebesar 50%
dicapai oleh 18 siswa, masih belum memenuhi indikator keberhasilan sebesar 65%, (3)
perlu dilanjutkan dengan pembelajaran siklus III.

4.3. Hasil Penelitian Siklus III
Pembelajaran siklus III dilaksanakan pada materi luas segitiga dalam dua kali pertemuan tatap
muka, yaitu pada hari Selasa, 9 Mei 2017 dan Rabu, 10 Mei 2017. Pembelajaran pada setiap
pertemuan berlangsung selama 2 x 45 menit dengan diikuti oleh 36 siswa. Data yang diambil
adalah hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes tertulis dan keaktifan siswa yang diperoleh
dari hasil observasi.
Uraian pokok kegiatan pada siklus III berdasarkan hasil refleksi siklus II memuat tahap
penelitian sebagai berikut.
1) Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah menentukan masalah yang akan
dijadikan model dalam pembelajaran Problem Based Learning, menyusun RPP luas
segitiga, membuat media pembelajaran, dan membuat lembar observasi aktivitas untuk
mengamati aktivitas siswa dan guru. Peneliti melakukan koordinasi dengan observer
mengenai rencana efektivitas pemanfaatan media dan efisiensi alokasi waktu pembelajaran.
2) Pelaksanaan
Siklus III dilaksanakan sesuai hasil refleksi siklus II. Beberapa tindakan perbaikan yang
dilakukan peneliti, yaitu: (1) terus memotivasi aktivitas kelompok untuk mengefektifkan
kerja dalam kelompok, (2) memotivasi siswa agar aktif dalam kelompoknya untuk
meningkatkan hasil belajar.
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3) Pengamatan
Hasil pengamatan dan nilai hasil belajar dinyatakan pada tabel berikut.
Tabel 4. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar Siswa pada Siklus III
No
1
2
3
4
5
6
7

Indikator
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Rata-rata kelas
Siswa yang tuntas
Ketuntasan belajar kelas
Skor keaktifan siswa
Kriteria keaktifan siswa

Nilai
100
60
79,44
26
72,22%
2,93
Baik

4) Refleksi
Berdasarkan analisis hasil observasi, analisis nilai hasil belajar, dan hasil wawancara
dengan teman sejawat selaku observer, diperoleh gambaran refleksi sebagai berikut: (1)
keaktifan siswa dalam pembelajaran mencapai skor 2,93 atau 73,2%, sudah memenuhi
indikator keberhasilan sebesar 2,50 atau 62,50%, (2) ketuntasan belajar kelas sebesar
72,22% dicapai oleh 26 siswa, sudah memenuhi indikator keberhasilan sebesar 65%.

4.4. Pembahasan
Hasil penelitian setiap siklus dapat dinyatakan dalam tabel berikut.
Tabel 5. Hasil Penelitian
Indikator
Nilai tertinggi

Siklus I
90

Siklus II
100

Siklus III
100

Nilai terendah
Rata-rata kelas
Siswa yang tuntas
Ketuntasan belajar kelas
Skor keaktifan siswa
Kriteria keaktifan siswa

30
66,81
11
30,56%
2,00 (50%)
Baik

40
70,14
18
50,00%
2,50 (62,5%)
Baik

60
79,44
26
72,22%
2,93 (73,2%)
Baik

Keaktifan siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II maupun
ke siklus III. Skor keaktifan siswa pada siklus I mencapai 2,00 sedangkan pada siklus II adalah
2,50 dan pada siklus III meningkat menjadi 2,93.
Nilai tes hasil belajar yang dilakukan pada setiap akhir siklus mengalami peningkatan pada
setiap siklusnya. Peningkatan terjadi pada nilai terendah, nilai rata-rata kelas dan banyaknya
siswa yang tuntas belajar. Nilai hasil belajar pada siklus I mencapai 30,56% sedangkan pada
siklus II adalah 50,00% dan pada siklus III meningkat menjadi 72,22%. Hasil belajar maupun
keaktifan siswa sudah memberikan hasil sesuai dengan indikator keberhasilan.
Peneliti juga melakukan uji statistik terhadap hasil belajar dengan menggunakan uji t.
Berdasarkan hasil uji t diperoleh t hitung = 2,989 > t tabel = 1,667 dengan = 0,05 (5%) dan
dk = n1 + n2 – 2, sehingga Ho ditolak. Ini berarti hasil belajar siswa pada siklus III lebih baik
dari hasil belajar siswa pada siklus II.
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5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan:
(1) pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas X TEI SMK Negeri 1 Kandeman pada materi trigonometri, (2)
pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan
keaktifan siswa kelas X TEI SMK Negeri 1 Kandeman pada materi trigonometri.
Berdasarkan kesimpulan, dapat diberikan saran: (1) guru perlu menerapkan strategi
pembelajaran yang dapat memfasilitasi belajar siswa, misalnya dengan menerapkan model
pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran pada materi yang sesuai selain
trigonometri, (2) guru hendaknya dapat mengembangkan dan mengefektifkan penggunaan
media pembelajaran, terutama media berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
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PENERAPAN PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
MENYELESAIKAN SOAL CERITA YANG
MEMUAT OPERASI PENJUMLAHAN
PECAHAN PADA SISWA KELAS V
SD NEGERI 2 TOWEA
La Ode Muhammad Haerullah
SD Negeri 2 Towea, Bontu Bontu Desa Bahari Kecamatan Towea, Muna;
muhammadhaerullah72@gmail.com

Abstrak. Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajarkan matematika materi
soal cerita yang memuat operasi penjumlahan pecahan di kelas V SD Negeri 2 Towea,
siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari materi soal cerita yang memuat operasi
penjumlahan pecahan pada tahap: (1) menentukan hal yang diketahui dalam soal, (2)
membuat kalimat matematika, (3) melakukan perhitungan, (4) siswa tidak lengkap
atau tidak dapat mengembalikan jawaban model kejawab soal semula. Berdasarkan hal
tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana meningkatkan
hasil belajar menyelesaikan soal cerita yang memuat operasi penjumlahan pecahan
melalui penerapan pendekatan pemecahan masalah pada siswa kelas V SD Negeri 2
Towea?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar menyelesaikan
soal cerita yang memuat operasi penjumlahan pecahan melalui penerapan pendekatan
pemecahan masalah pada siswa kelas V SD Negeri 2 Towea. Jenis penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas
empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian
adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Towea berjumlah 25 orang. Teknik pengumpulan data
menggunakan tes, observasi dan catatan lapangan. Bentuk pembelajaran menyelesaikan
soal cerita yang memuat operasi penjumlahan pecahan melalui penerapan pendekatan
pemecahan masalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V adalah suatu bentuk
pembelajaran yang terdiri dari empat tahap yaitu tahap memahami masalah, membuat
rencana untuk memecahkan masalah, melaksanakan rencana pemecahan, dan melihat
kembali. Hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang memuat operasi
penjumlahan pecahan dengan menerapkan pendekatan pemecahan masalah adalah sebagai
berikut: (1) pada tindakan siklus I skor rata-rata kelas mencapai 67,6 dengan kualifikasi
Sedang, sedangkan ketuntasan belajar mencapai 60%, (2) pada tindakan siklus II siswa
sudah mulai berani bertanya baik kepada guru maupun kepada temannya, dan kerja sama
dalam kelompok berlangsung dengan baik, sehingga terjadi peningkatan hasil belajar
menjadi skor rata-rata kelas mencapai 79 dengan kualifikasi Baik, sedangkan ketuntasan
belajar telah mencapai 98%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran dengan menerapkan pendekatan pemecahan masalah dapat meningkatkan
hasil belajar siswa menyelesaikan soal cerita yang memuat operasi penjumlahan pecahan.
Disarankan bagi guru yang tertarik untuk menerapkan bentuk pembelajaran ini, dalam
merancang masalah, hendaklah disesuaikan dengan kondisi siswa, bahan ajar dan situasi
internal kelas.
Kata Kunci. Pendekatan pemecahan masalah, Soal cerita, Operasi penjumlahan pecahan
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1. Pendahuluan
Pada pembelajaran (khususnya matematika), seorang guru harus memperhatikan perkembangan
intelektual anak didiknya dan dapat memilih strategi/pendekatan mengajar yang cocok dengan
tahap perkembangan intelektual anak tersebut. Hal ini sejalan dengan Hudoyo (2008: 125)
mengemukakan bahwa “metode pengorganisasian dan penyajian matematika tertentu harus
sesuai dengan perkembangan intelektual siswa, sehingga siswa dapat belajar matematika
secara efektif dan efisien”.
Tujuan umum pendidikan matematika di SD adalah penekanan siswa pada penataan nalar
siswa, dan keterampilan untuk menerapkan matematika, sedangkan salah satu tujuan khususnya
adalah menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung (menggunakan bilangan)
sebagai alat dalam kehidupan siswa.
Di dalam matematika sekolah, dikenal soal cerita. Soal matematika dalam bentuk cerita
biasanya siswa sukar untuk menyelesaikannya, karena harus melalui beberapa tahapan
penyelesaian. As’ari (2008: 22) terdapat dua jenis permasalahan. Pertama penggunaan prosedur
tertentu untuk menyelesaikan masalah rutin. Kedua, terjadi saat menyelesaikan masalah
yang situasinya tidak seperti biasanya dan tidak tersedia prosedur untuk menyelesaikannya,
sehingga perlu kreativitas untuk memilih informasi yang tepat, mengidentifikasi strategi yang
efisien dan menggunakan strategi itu untuk menyelesaikan masalah. Lebih lanjut dijelaskan
bahwa masalah rutin di SD difokuskan pada soal cerita yang terdiri dari satu variabel dan
empat operasi dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian).
Fenomena di atas juga terjadi di SD Negeri 2 Towea pada siswa kelas V. Karena berdasarkan
pengalaman peneliti selama mengajarkan matematika terungkap bahwa siswa masih
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita yang memuat operasi penjumlahan
pecahan, kesulitan terlihat dari hasil belajar siswa masih rendah. Untuk mengatasinya dengan
menerapkan pendekatan pemecahan masalah, diasumsikan siswa apat meningkatkan interaksi
antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber belajar, sehingga
siswa dapat meningkatkatkan hasil belajar menyelesaikan soal cerita yang memuat operasi
penjumlahan pecahan.

1.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai
berikut: “Bagaimana meningkatkan hasil belajar menyelesaikan soal cerita yang memuat
operasi penjumlahan pecahan melalui penerapan pendekatan pemecahan masalah pada siswa
kelas V SD Negeri 2 Towea”?

1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar menyelesaikan soal cerita yang
memuat operasi penjumlahan pecahan melalui penerapan pendekatan pemecahan masalah
pada siswa kelas V SD Negeri 2 Towea.

1.3. Manfaat Penelitian
a.

Dijadikan acuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa menyelesaikan soal cerita yang
memuat operasi penjumlahan pecahan di SD.
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b.

Guru kelas V mendapat pengalaman secara langsung menerapkan pendekatan pemecahan
masalah dalam pembelajaran menyelesaikan soal cerita yang memuat operasi penjumlahan
pecahan.

c.

Menambah referensi pendekatan pembelajaran bagi guru kelas V.

2. Kajian Pustaka
2.1. Pembelajaran Matematika di SD
Pembelajaran matematika yang diajarkan di SD merupakan matematika sekolah yang terdiri
dari bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuh kembangkan kemampuankemampuan dan membentuk pribadi anak serta berpedoman kepada perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa matematika SD tetap memiliki ciriciri yang dimiliki matematika, yaitu: (1) memiliki objek kejadian yang abstrak, (2) memiliki
pola pikir deduktif konsisten Suherman (2010: 55). Matematika sebagai studi tentang objek
abstrak tentu saja sangat sulit untuk dapat dipahami oleh siswa-siswa SD yang belum mampu
berpikir formal. Sebab orientasinya masih terkait dengan benda-benda konkret.

2.2. Pembelajaran dengan Pendekatan Pemecahan Masalah
Pemecahan masalah adalah suatu proses penemuan suatu respon yang tepat terhadap suatu
situasi yang benar-benar unik dan baru bagi pemecah masalah (siswa). Kemampuan pemecahan
masalah adalah salah satu objek tak langsung dalam belajar matematika (As’ari, 2008: 24).
Gagne mengemukakan belajar pemecahan masalah adalah tingkat tertinggi dari hierarkhi
belajar (Dahar, 2008). Selanjutnya Hudojo (Aisyah, 2011: 5-3) mengemukakan pemecahan
masalah pada dasarnya merupakan proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapi sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya.

2.3. Hasil Belajar
Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 250-251), hasil belajar merupakan hal yang dapat
dipandang dari dua sisi yaitu siswa dan guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan
tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar.
Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan
psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan
pembelajaran.

2.4. Konsep Pecahan dalam Matematika
Tiro (2008: 2) memberikan gambaran tentang konsep pecahan sebagai berikut: “Konsep
pecahan adalah konsep matematika dari pecahan dan dapat dipandang sebagai relasi atau rasio
antara dua kuantitas atau bilangan. Dalam cara pendekatannya, pecahan terdiri dari tiga model.
Model pertama disebut model bagian kelompok yang mengasosiasikan pecahan dengan bagian
dari suatu kelompok, model kedua disebut model bagian luasan dan model ketiga disebut
model garis bilangan yang mengasosiasikan pecahan dengan titik pada suatu garis bilangan”.
Ada beberapa jenis pecahan dalam pembelajaran matematika diantaranya (1) pecahan biasa
yaitu dengan nama pecahan biasa, (2) pecahan campuran yaitu campuran nama bilangan cacah
dengan nama pecahan biasa, (3) pecahan desimal. Nama lain untuk suatu pecahan adalah nama
desimalnya, (4) pecahan persen yaitu pecahan dalam bentuk per seratus.
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Dari berbagai jenis pecahan di atas terdapat operasi hitung pecahan dimana operasi yang
melibatkan pecahan. Dalam operasi tersebut berlaku juga apa yang disebut dengan operasi
dasar, yaitu: 1) operasi penjumlahan pecahan, 2) operasi pengurangan pecahan, 3) operasi
perkalian pecahan, dan 4) operasi pembagian pecahan.

2.5. Soal Cerita Matematika
Abidin (2008: 10) mengemukakan bahwa soal cerita adalah soal yang disajikan dalam bentuk
cerita pendek. Cerita yang diungkapkan dapat merupakan masalah kehidupan sehari-hari atau
masalah lainnya. Bobot masalah yang diungkapkan akan mempengaruhi panjang pendeknya
cerita tersebut. Makin besar bobot masalah yang diungkapkan, memungkinkan panjang
cerita yang disajikan. Berdasarkan pengertian di atas peneliti berasumsi penggertian soal
cerita adalah soal matematika yang disajikan dalam bentuk cerita atau rangkaian kata-kata
(kalimat) dan berkaitan dengan keadaan yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari
mengandung masalah yang menuntut pemecahan. Untuk sampai pada hasil yang diinginkan,
dalam penyelesaian soal cerita siswa memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu.

2.6. Langkah-langkah Penyelesaian Soal Cerita
Untuk memilih kemampuan menyelesaikan suatu soal cerita sangat diperlukan pengetahuan
prasyarat termasuk menguasai langkah-langkah menyelesaikan masalah/soal cerita tersebut.
Menurut Polya (Aisyah, 2011: 5-20) pemecahan masalah dalam matematika terdiri atas empat
langkah pokok, yaitu: 1) memahami masalah, 2) membuat rencana untuk menyelesaikan
masalah, 3) melaksanakan penyelesaian soal, dan 4) memeriksa ulang jawaban yang diperoleh.

3. Metodologi Penelitian
3.1. Setting dan Subjek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Towea Kabupaten Muna. Subjek penelitian ini
sebanyak 25 orang yang terdiri dari 12 orang siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan.
Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017.

3.2. Data dan Sumber Data
Data penelitian ini berupa hasil pekerjaan siswa terhadap soal yang diberikan yang meliputi:
(1) tes pra tindakan, (2) hasil observasi selama pembelajaran berlangsung, (3) dokumentasi,
dan (4) hasil catatan lapangan tentang kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan tindakan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data
3.3.1. Tes
Arikunto (2006: 150) menyebutkan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau
alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan,
atau bakat yang dimiliki perorangan atau kelompok.

3.3.2. Observasi
Didalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pengamatan meliputi kegiatan
pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto,
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2006: 156). Sehingga observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan
sistematis dengan melibatkan alat indra dengan maksud untuk mengumpulkan data tentang
suatu hal.

3.3.3. Catatan Lapangan
Catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami,
dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian
kualitatif. Catatan lapangan merupakan catatan yang berisikan hal-hal yang terjadi selama
proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir. Catatan lapangan tersebut bertujuan
untuk membantu peneliti apabila menemui kesulitan dan sebagai solusi untuk memecahkan
permasalahan agar guru dapat melakukan refleksi.

3.4. Teknik Analisis Data
Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik kuantitatif dan teknik
kualitatif sesuai dengan jenis datanya. Penjelasan teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kuantitatif, yaitu data berupa hasil belajar kognitif
yang dapat dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu
menentukan mean dan persentase keberhasilan belajar (Arikunto, 2012: 131). Adapun untuk
mengetahui dan mengukur hasil belajar, maka siswa diberikan soal evaluasi yang nantinya
dinilai dengan menggunkanan rumus sederhana. 2) Kualitatif, merupakan informasi berbentuk
kalimat menggambarkan aspek kognitif maupun afektif yang dapat dianalisis secara kualitatif.
Adapun data kualitatif dalam penelitian ini berupa data hasil observasi dalam pembelajaran
matematika menerapkan pendekatan pemecahan masalah.

3.5. Rancangan Penelitian
3.5.1. Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan yaitu: a) membuat skenario pelaksanaan
tindakan, b) membuat lembar observasi, c) membuat alat bantu mengajar, dan d) mendesain
alat evaluasi.

3.5.2. Pelaksanaan
Tindakan dalam penelitian ini dilakukan menurut model yang ditawarkan oleh Kemmis dan
Taggart (Wardani 2009: 16) yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan
refleksi. Tindakan yang telah dirancang dilaksanakan oleh penulis sendiri. Pembelajaran yang
dilakukan dengan menerapkan pendekatan pemecahan masalah sesuai skenario pembelajaran
yang telah dibuat.

3.5.3. Observasi
Observasi dilaksanakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Proses
observasi dilakukan oleh satu orang yaitu teman sejawat, untuk mengamati peneliti yang
bertindak sebagai guru dalam kelas selama melaksanakan tindakan dalam proses pembelajaran
dengan menerapkan pendekatan pemecahan masalah. Pengamatan juga dilakukan terhadap
perilaku dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlansung dan dampak yang
ditimbulkan dari perilaku guru terhadap siswa selama proses pembelajaran berlansung.
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3.5.4. Refleksi
Menganalisis, memahami, menjelaskan, dan menyimpulkan hasil dari pengamatan adalah
merupakan rangkaian kegiatan peneliti pada tahap refleksi. Peneliti bersama pengamat
menganalisis dan merenungkan hasil tindakan pada siklus tindakan sebagai bahan pertimbangan
apakah pemberian tindakan yang dilakukan perlu diulangi atau tidak. Jika perlu diulangi, maka
peneliti menyusun kembali rencana (revisi) untuk siklus berikutnya. Demikian seterusnya
hingga seluruh siswa memperoleh nilai 70. Bila hasil yang diperoleh belum memenuhi target
yang telah ditetapkan pada indikator keberhasilan maka penelitian ini akan dilanjutkan pada
siklus berikutnya dengan memperbaiki tindakan yang telah dilakukan sebelumnya.

3.6. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini meliputi indikator proses dan hasil belajar dalam
penerapan pendekatan pemecahan masalah. Dari segi proses ditandai dengan keaktifan siswa
dalam proses pembelajaran sesuai dengan rencana dan memenuhi tahap-tahap pendekatan
pemecahan masalah dan hasil belajar jika semua siswa kelas V SD Negeri 2 Towea memperoleh
nilai 70.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Hasil Penelitian Siklus I
4.1.1. Perencanaan
Perencanaan pembelajaran ini mengambil materi soal cerita dalam penjumlahan pecahan.
Perencanaan tersebut disusun dan dikembangkan oleh peneliti bersama teman sejawat serta
dikonsultasikan dengan kepala sekolah yaitu berupa: 1) rencana pelaksanaan pembelajaran, 2)
lembar kerja siswa, 3) soal tes formatif, dan 4) lembar observasi.
Perencanaan pembelajaran dibagi tiga tahap kegiatan, yaitu: 1) tahap awal, (2) tahap inti yang
terdiri dari empat tahapan penyelesaian (a) tahap memahami masalah, (b) tahap menyusun
rencana pemecahan, (c) tahap melaksanakan rencana, (d) tahap melihat kembali, dan (3) tahap
akhir.

4.1.2. Pelaksanaan
Dalam kegiatan awal peneliti memberikan motivasi kepada siswa dengan menginformasikan
tentang manfaat mempelajari soal cerita yang memuat operasi penjumlahan pecahan dan
dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian peneliti menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai dan membangkitkan pengetahuan awal siswa, serta
mengelompokkan siswa. Pada tahap memahami masalah, peneliti mempersilahkan siswa
membaca dengan cermat masalah yang diberikan dalam LKS, kemudian siswa diarahkan
untuk mendiskusikan isi masalah tersebut dengan teman dalam satu kelompoknya. Pada tahap
menyusun rencana pemecahan, peneliti mengarahkan siswa untuk mendiskusikan desain
penyelesaian yang berisi variabel dan model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan
masalah serta langkah-langkah yang ditempuh sehingga menghasilkan skema pemecahan.
Pada tahap melaksanakan rencana, peneliti membimbing siswa berdiskusi dengan teman
kelompoknya untuk menyelesaikan rencana pemecahan yang telah ditulis pada menyusun
rencana. Siswa diarahkan menggunakan langkah-langkah yang telah dibuat pada tahap
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menyusun rencana pemecahan masalah. Pada tahap melihat kembali, peneliti mengarahkan
siswa untuk memeriksa kembali jawaban yang telah ditemukan serta kemungkinan adanya
kekeliruan. Pada tahap akhir pembelajaran kegiatan yang dilakukan peneliti mengarahkan
siswa membuat rangkuman, membantu siswa untuk mengkaji ulang hasil pekerjaannya,
menyimpulkan materi dan mengadakan tindak lanjut.

4.1.3. Observasi
Hasil observasi yang diperoleh selama kegiatan tindakan siklus I adalah:
1) Masih ada siswa dalam kelompok bekerja sendiri, kurang aktif dalam diskusi kelompok
dan kelas serta takut dalam mempresentasikan hasil kelompoknya.
2) Siswa masih kurang berani bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti.
3) Siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita terutama dalam
membuat rencana dan melaksanakan rencana penyelesaian.
4) Peneliti belum sepenuhnya menggunakan waktu secara efisien yang sesuai dengan RPP.

4.1.4. Refleksi
Hasil analisis dan refleksi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tindakan siklus I adalah:
1) Siswa belum sepenuhnya memahami operasi penjumlahan dua pecahan berpenyebut tidak
sama dan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran.
2) Siswa belum memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita.
3) Peneliti lebih memperhatikan siswa yang mempunyai pemahaman masih rendah terhadap
materi pelajaran dengan cara membimbing siswa dalam belajar.
Berdasarkan refleksi maka diasumsikan bahwa penelitian ini harus dilanjutkan pada siklus II
dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1) Siswa harus lebih banyak dilibatkan dalam pengoperasian penjumlahan pecahan.
2) Peneliti harus lebih memperhatikan siswa-siswa yang pemahamannya rendah dengan cara
mendekati dan membantu siswa saat belajar.
3) Peneliti perlu lebih memperhatikan atau bahkan menunjuk langsung subjek yang malumalu untuk mengemukakan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis di papan tulis.
4) Masalah hendaknya dibuat yang ada di sekitar dan dialami siswa, dan kalimatnya tidak
terlalu panjang.

4.2. Hasil Penelitian Siklus II
4.2.1. Perencanaan
Pada tindakan siklus II ini, tindakan pembelajaran direncanakan masih menyajikan materi
menyelesaikan soal cerita yang memuat operasi penjumlahan pecahan. Perencanaan
pembelajaran disusun oleh peneliti bersama teman sejawat dan dikonsultasikan kepada kepala
sekolah.

4.2.2. Pelaksanaan
Sebelum memulai pembelajaran peneliti mengingatkan siswa untuk tetap menempati kelompok
yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan selanjutnya, peneliti memberikan motivasi kepada
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siswa dengan menginformasikan tentang manfaat mempelajari soal cerita yang memuat operasi
penjumlahan pecahan dan dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian peneliti
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan selanjutnya membangkitkan
pengetahuan awal siswa. Terakhir pada kegiatan awal ini adalah peneliti membagikan LKS.
Pada tahap memahami masalah, peneliti mempersilahkan siswa membaca dengan cermat
masalah yang diberikan dalam LKS yang telah dibagikan, kemudian siswa diarahkan untuk
mendiskusikan isi masalah tersebut dengan teman dalam satu kelompoknya. Pada tahap
menyusun rencana pemecahan, peneliti mengarahkan siswa untuk mendiskusikan desain
penyelesaian yang berisi variabel dan model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan
masalah serta langkah-langkah yang ditempuh. Kemudian siswa mendiskusikan dengan
teman kelompoknya tentang bagaimana menyusun desain penyelesaian sesuai yang dimaksud
dalam LKS. Pada tahap melaksanakan rencana, peneliti mengarahkan siswa untuk berdiskusi
dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan rencana pemecahan yang telah ditulis pada
menyusun rencana. Setelah kegiatan diskusi selesai, maka peneliti memberi motivasi dan
penguatan kepada seluruh siswa agar apa yang sudah diperoleh dalam pembelajaran benarbenar dipahami dan dipertahankan. Pada tahap akhir kegiatan pembelajaran yang dilakukan
yaitu, peneliti memberikan tes formatif kepada seluruh siswa. Kegiatan dilanjutkan dengan
pembahasan soal-soal secara bersama-sama, setelah itu pembelajaran diakhiri dengan membuat
kesimpulan.

4.2.3. Observasi
Hasil observasi yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran tindakan siklus II adalah:
1) Siswa terlihat aktif dan senang dalam belajar.
2) Siswa sudah berani bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti.
3) Siswa tidak lagi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita yang memuat
operasi penjumlahan pecahan dalam menyelesaikan soal pada LKS.
4) Kerja kelompok berjalan secara efektif.
5) Peneliti menggunakan waktu sesuai dengan yang direncanakan pada RPP.

4.2.4. Refleksi
Hasil analisis dan refleksi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tindakan siklus II adalah
sebagai berikut:
1) Siswa terlihat secara aktif dalam kerja kelompok menyelesaikan soal-soal yang ada pada
LKS, dan sudah memiliki keberanian mengemukakan ide/pendapat.
2) Waktu pembelajaran berlangsung sesuai dengan yang direncanakan.
3) Berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil secara keseluruhan siswa dalam kelas
dikategorikan siswa telah memperoleh peningkatan hasil belajar tentang menyelesaikan
soal cerita yang memuat operasi penjumlahan pecahan.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian
Pada tahap awal pelaksanaan setiap siklus pembelajaran dimulai dengan menyampaikan
pentingnya materi soal cerita dalam kehidupan sehari-hari dan dalam matematika itu sendiri.
Hal ini bertujuan agar siswa termotivasi belajar. Siswa yang termotivasi akan lebih siap untuk
belajar, akan lebih mampu mengembangkan kemampuannya, dan akan mencapai hasil belajar
yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Coesamin (2008: 1) bahwa siswa yang
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termotivasi dalam belajar matematika cenderung mengembangkan kemampuan matematika
yang telah dimiliki. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa sebelum
memasuki materi. Agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai, maka materi
prasyarat yang berhubungan dengan soal cerita yang memuat operasi penjumlahan pecahan
perlu diingatkan kembali kepada siswa.
Kegiatan pembelajaran setiap siklus pertemuan diawali dengan penyajian masalah. Hal ini
sesuai dengan pendapat Baroody (Alam, 2008: 95) bahwa pembelajaran melalui pemecahan
masalah diawali dengan penyajian suatu masalah. Selanjutnya masalah tersebut dipecahkan
dengan menggunakan tahap-tahap pemecahan masalah. Pada tahap memahami masalah
ditemukan informasi bahwa para siswa tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam
memahami masalah, karena ada bantuan LKS. Masalah yang disajikan dalam bentuk LKS
dapat membantu pemikiran siswa, sehingga terhindar dari kebuntutan dalam menjawab. Karena
pada LKS, siswa telah dituntun untuk mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan.
Pada tahap menyusun rencana pemecahan, siswa diarahkan menyusun rencana pemecahan
yang berisi variabel dan model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah
serta langkah-langkah yang ditempuh sehingga menghasilkan skema pemecahan. Pada tahap
melaksanakan rencana, siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan
rencana yang telah dibuat pada tahap menyusun rencana pemecahan. Pada tahap ini siswa
tidak mengalami kesulitan karena telah menguasai konsep penjumlahan dan perkalian pecahan
serta bantuan LKS. Siswa diarahkan menggunakan langkah-langkah yang telah dibuat pada
tahap menyusun rencana dengan mengadakan penyelesaian. Pada tahap melihat kembali,
peneliti mengarahkan siswa untuk melihat kembali hasil yang telah ditemukan mulai dari
awal, kemungkinan adannya kekeliruan.
Pada tindakan siklus I, rata-rata kelas nilai tes baru mencapai 67,6 dengan ketuntasan belajar
mencapai 60% berarti indikator keberhasilan yang ditetapkan belum tercapai sehingga perlu
diadakan tindakan pada sikluis II. Sedangkan pada tindakan siklus II, rata-rata kelas nilai tes
telah mencapai 77 dengan ketuntasan belajar mencapai 98%. Hal ini menunjukkan bahwa
indikator keberhasilan yang ditetapkan sudah tercapai. Karena rata-rata kelas dan ketuntasan
belajar sudah memperoleh nilai di atas 70.
Berdasarkan keberhasilan siswa tersebut, menunjukkan bahwa peneliti telah meningkatkan
hasil belajar menyelesaikan soal cerita yang memuat operasi penjumlahan pecahan melalui
pendekatan pemecahan masalah.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Pembelajaran melalui pendekatan pemecahan masalah dapat meningkatkan hasil belajar
siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang memuat operasi penjumlahan pecahan. Hal ini
dapat terlihat dari hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang memuat operasi
penjumlahan pecahan dengan menerapkan pendekatan pemecahan masalah adalah sebagai
berikut: Pada tindakan siklus I skor rata-rata kelas mencapai 67,6 dengan kualifikasi Sedang,
dengan ketuntasan belajar mencapai 60%. Pada tindakan siklus II skor rata-rata kelas mencapai
79 dengan kualifikasi Baik, dengan ketuntasan belajar telah mencapai 98%. Dari hasil tes yang
diperoleh siswa, ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan pemecahan masalah dapat
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meningkatkan hasil belajar siswa menyelesaikan soal cerita yang memuat operasi penjumlahan
pecahan.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, diajukan saran yang perlu
dipertimbangkan yaitu bagi guru yang tertarik untuk menerapkan bentuk pembelajaran ini,
dalam merancang masalah, hendaklah disesuaikan dengan kondisi siswa, bahan ajar dan
situasi internal kelas.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi matematis siswa
dalam menyelesaikan soal open-ended pada materi statistika. Penelitian ini menggunakan
kriteria komunikasi matematis QCAI dan teori pemecahan masalah menurut Polya.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah 1 siswa
yang dipilih dari kelompok yang tingkat kemampuan kognitif tinggi (S1 dan S2) dengan
pertimbangan bahwa siswa cukup komunikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
subjek memberikan perbedaan respons yaitu S1 menuliskan 10 macam jawaban benar
dengan 6 jawaban tipe 1 dan 4 jawaban tipe 2; S2 menuliskan 15 macam jawaban benar
dengan 6 jawaban tipe 1 dan 9 jawaban tipe 2. Berdasarkan teori pemecahan masalah
menurut Polya, S1 memberikan respons pada setiap tahapan dalam bentuk tulisan dan
menjelaskan setiap tahapan secara lisan. Sedangkan S2 memberikan respons secara
tertulis hanya pada tahap ketiga yaitu melaksanakan rencana dan menjelaskan tahapan
lainnya secara lisan. Subjek mempunyai komunikasi matematis beragam dan mempunyai
cara tersendiri bagaimana mengomunikasikan jawabannya secara efektif kepada orang
lain dan memberikan argumen kuat yang mendukung jawabannya baik secara lisan
maupun tulisan.
Kata Kunci: komunikasi matematis, open ended , pemecahan masalah

1. Pendahuluan
Komunikasi adalah bagian penting dari matematika dan pembelajaran matematika (NCTM,
2000:60; Ahl, 1999:50; Cai, dkk., 1996). NCTM (2000:29) menyebutkan bahwa salah satu cara
penting untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan adalah standar proses komunikasi
matematis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran kemampuan komunikasi
matematis siswa harus menjadi salah satu fokus yang harus diperhatikan oleh guru (Ahl,
1999). Cotton (2008) menyatakan bahwa ketika siswa tertantang untuk mengomunikasikan
alasannya secara lisan dan tulisan, siswa lebih menikmati dan mengatakan matematika lebih
menyenangkan.
Komunikasi matematis siswa dapat dikembangkan dengan melatih siswa mengerjakan
soal-soal yang tidak rutin dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan
tersebut. Menurut Baroody (1993), komunikasi matematis bisa dilatih dengan cara: (1)
melakukan presentasi kelas, (2) membentuk kelompok kecil untuk memecahkan masalah,
dan (3) menggunakan permainan matematika. Huggins & Maiste (1999) mengembangkan
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kemampuan komunikasi matematis lisan dan tulisan melalui beberapa strategi, yaitu jurnal
matematika siswa, kelompok kerjasama, pemecahan masalah sehari-hari, dan peningkatan yang
menitikberatkan pada kosa kata matematis. Cooke & Buchholz (2005) menyimpulkan bahwa
mendorong siswa untuk berdiskusi dan mengutarakan ide merupakan fasilitas yang tepat
untuk meningkatkan komunikasi matematis mereka. Santos & Semana (2014) menyebutkan
bahwa guru harus membantu siswa menulis untuk menstimulasi perkembangan komunikasi
matematis dan pemahaman ide matematis yang lebih mendalam. Namun beberapa penelitian
di atas masih berfokus pada komunikasi matematis secara klasikal dalam pembelajaran
matematika, sehingga siswa dengan komunikasi matematis tinggi akan lebih dominan dalam
pembelajaran dan siswa dengan komunikasi matematis rendah kurang berkembang.
Brendefur & Frykholm (2000) mengembangkan komunikasi matematis siswa di dalam
kelas melalui pemberian konsep dan latihan. Mereka menyarankan beberapa hal yang
perlu dieksplorasi dalam komunikasi matematis untuk penelitian selanjutnya, salah satunya
adalah untuk mengembangkan komunikasi uni- directional dalam pembelajaran dengan
pemberian soal open ended. Cai, dkk. (1996:246) menyatakan salah satu cara agar siswa
berkomunikasi secara matematis adalah guru menggunakan tugas open ended, dimana
siswa diminta untuk menunjukkan proses pengerjaannya dalam memperoleh solusi dan
menjelaskan alasannya. Penelitian lain, Hancock (1995) menyatakan bahwa masalah open
ended mengembangkan komunikasi matematis baik lisan maupun tulisan. Menurut Muhsetyo
(2015) proses pembelajaran matematika yang menggunakan open ended mempunyai potensi
kekuatan untuk mengembangkan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Lebih lanjut Muhsetyo
(2015) mengemukakan bahwa siswa Indonesia membutuhkan banyak pengalaman dalam
memecahkan masalah open ended. Bahkan dalam Permendikbud RI No. 22 tahun 2016 tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa prinsip pembelajaran yang
digunakan dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan
jawaban yang kebenarannya multi dimensi.
Lane, dkk. (1996) menyusun kriteria pada rubrik QCAI (QUASAR Cognitive Assessment
Instrument) untuk menyekor kemampuan pemecahan masalah, penalaran dan komunikasi
matematis siswa. QUASAR adalah proyek penelitian nasional Amerika yang didesain untuk
mengembangkan pembelajaran matematika siswa kelas menengah.
Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi beberapa kriteria pada rubrik QCAI terbatas pada
kriteria komunikasi matematis siswa dengan menggunakan masalah open ended. Soal yang
digunakan dalam observasi awal di sekolah adalah materi statistika seperti ditunjukkan
Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Soal Open Ended dalam Penelitian
Salah satu temuan penulis bahwa pembelajaran matematika yang dilaksanakan selama
ini cenderung pada pencapaian target materi atau sesuai isi materi buku. Buku wajib yang
digunakan lebih banyak fokus pada soal-soal ujian nasional. Pemecahan masalah dan
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komunikasi matematis yang seharusnya mendapat perhatian sering terabaikan. Siswa kurang
mampu mengungkapkan ide-ide matematisnya. Fenomena ini mendorong adanya pembaharuan
dalam pembelajaran matematika. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
memberikan soal-soal yang tidak rutin dalam pembelajaran matematika. Hal ini diperkuat oleh
Baroody (1993: 107), bahwa pembelajaran harus dapat membantu siswa mengomunikasikan
ide matematis melalui lima aspek komunikasi yaitu merepresentasi (representing), mendengar
(listening), membaca (reading), berdiskusi (discussing), dan menulis (writing).
Joseph (2009) menyebutkan bahwa ketika siswa menyelesaikan masalah open ended secara
reguler, siswa dapat mengembangkan kemampuan penalaran dan komunikasi dalam bentuk
kata-kata dan diagram. Dalam konteks inilah penelitian tentang komunikasi matematis siswa
dalam mengerjakan soal open ended ini penting dilakukan. Untuk itu peneliti merancang
penelitian tentang “Komunikasi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Open Ended
Berdasarkan Teori Pemecahan Masalah Polya”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal open ended pada materi statistika.
Penelitian ini menggunakan kriteria komunikasi matematis QCAI (QUASAR Cognitive
Assessment Instrument) yang disusun oleh Lane, dkk. (1996) dalam QUASAR Project.
QUASAR Project mengukur kemampuan pemecahan masalah, penalaran dan komunikasi
matematis siswa secara lengkap sehingga berlangsung beberapa musim. Penelitian ini hanya
fokus pada komunikasi matematis saja, sehingga penelitian mendeskripsikan kemampuan
siswa tersebut lebih mendalam. Peneliti hanya menggunakan sebagian kriteria komunikasi
matematis QCAI. Pengamatan indikator-indikator perilaku yang muncul dilakukan melalui
jawaban siswa dalam menyelesaikan soal dan wawancara dalam rangka mengomunikasikan
jawabannya.

2. Pembahasan
Polya (2004) menyatakan bahwa ada empat langkah pemecahan masalah matematika,
yaitu memahami masalah (understanding the problem), menyusun rencana (devising plan),
melaksanakan rencana (carrying out the plan), dan memeriksa kembali (looking back).

2.1 Deskripsi Komunikasi Matematis S
S dipilih karena memiliki jawaban dengan jenis yang berbeda diantara kelompok tinggi
dan S cukup komunikatif. S membuat data dengan datum berupa bilangan desimal. Hal ini
merupakan keunikan tersendiri karena S membuat data yang tidak biasa dibuat oleh subjek
lain. Peneliti menggunakan langkah penyelesaian masalah menurut Polya dalam melihat
jawaban S sebagai berikut.
a.

Memahami masalah (understanding the problem);

S tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Selanjutnya peneliti
mengonfirmasi respons S tersebut dalam wawancara sebagai berikut.
P

: Coba cermati kembali soalnya!

S.1 : ... (membaca soalnya)
P

: Informasi apa yang ada dalam soal?

S.2 : Berarti nanti diminta membuat data yang terdiri dari lima datum yang mempunyai mean
lima median lima dan modus lima.
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Kutipan wawancara di atas juga menunjukkan bahwa S mampu mengomunikasikan jawabannya
secara efektif kepada orang lain. S mengutarakan hal yang menjadi pemahamannya terhadap
soal. S memahami bahwa yang diminta soal adalah data dengan datum sebanyak 5 yang
mempunyai mean 5 median 5 dan modus 5. Kutipan wawancara berikut menunjukkan bahwa
S memberikan argumen kuat yang mendukung jawabannya.
P

: Apa informasinya bisa digunakan untuk mencari jawaban?

S.3 : Bisa bu.
P

: Kamu yakin?Kenapa?

S.4 : Yakin bu. Karena tinggal menyusun data yang memenuhi syarat itu bu.
P

: Mengapa kamu tidak menuliskan informasi tersebut?

S.5 : Iya, saya tidak suka jawaban yang panjang, jadi langsung jawaban.
S mengungkapkan keyakinannya atas informasi yang diberikan meskipun S tidak menulikannya
lagi dalam lembar jawabannya. S meyakini karena informasi tersebut karena sesuai dengan
yang ditulis dalam soal.
b.

Membuat rencana (devising plan);

S menuliskan strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Gambar 2.1 berikut
menunjukkan bahwa S membuat rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Gambar 2.1 Respons S dalam Membuat Rencana Penyelesaian
Gambar 2.1 menunjukkan bahwa S memberikan respons dengan menuliskan cara menyusun
data yang memenuhi ketentuan soal. S membuat rencana dengan menyebutkan keterkaitan
antara hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. S memberikan respons dalam membuat
rencana sebagai strategi yang digunakan selama menyelesaikan soal. Kutipan wawancara
berikut menunjukkan bahwa S membuat rencana sebelum membuat data.
P

: Bagaimana kamu akan menyelesaikan soal itu?

S.6 : Jadi yang pertama, karena terdiri dari 5 datum dan mean mempunyai rumus jumlah
seluruh data dibagi banyaknya datum. Jadi nanti saya harus membuat data yang
angka-angkanya jika ditambahkan hasilnya 25 kemudian saya bagi banyaknya datum
5 menghasilkan rata-ratanya 5. Selanjutnya untuk mendapatkan modus, modus itu kan
angka yang paling sering muncul. Di sini diminta modusnya 5 berarti dalam data itu
paling tidak dua atau tiga angka berupa angka 5. Untuk median, di sini median yang
diminta 5. Median itu kan data tengah. Berarti nanti saya ketika membuat data, lima
datum itu bila saya urutkan nanti data yang berada di urutan nomor tiga harus 5.
S menyebutkan keterkaitan hal yang diketahui dengan konsep definisi mean, modus, dan
median. S mengomunikasikan secara efektif kepada orang lain. S menjelaskan keterkaitan
informasi dalam soal sebagai langkah/strategi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan soal
dengan bahasa yang mudah dipahami. Kutipan wawancara berikut menunjukkan bahwa S
menyajikan argumen kuat yang mendukung jawabannya.
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P

: Kamu yakin dengan strategi yang kamu gunakan?

S.7 : Yakin bu.
P

: Mengapa kamu yakin?

S.8 : Karena sesuai dengan yang ditanyakan dalam soal, kemudian sesuai dengan definisi
mean,modus, dan median.
S menyebutkan pernyataan yang meyakinkan orang lain mengapa merencanakan strategi
tersebut.
c.

Melaksanakan rencana (carrying out the plan);

S menuliskan proses dari rencana untuk memperoleh suatu jawaban. S menuliskan data,
kemudian menentukan mean, modus dan mediannya. Gambar 2.1a berikut menunjukkan
bahwa S memberikan respons dengan jelas.

Gambar 2.1a Respons S dalam Menyelesaikan Soal
Gambar 2.1b berikut juga menunjukkan bahwa S juga memberikan respons dengan jelas. S
menuliskan data sebanyak 15 macam data, akan tetapi data yang kedua belas dan keempat
belas ternyata merupakan data yang sama.
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Gambar 2.1b Respons S dalam Menyelesaikan Soal
S menuliskan proses perhitungan untuk memperoleh jawaban. S menuliskan jawaban
lebih dari satu macam data. Kutipan wawancara berikut menunjukkan bahwa S mampu
mengomunikasikan jawabannya secara efektif kepada orang lain.
P

: Coba jelaskan semua jawabanmu itu!

S.9

: Jadi sesuai yang saya bilang tadi bu, saya menyusun lima angka yang jumlahnya
dua puluh lima. Kemudian menentukan modus dan mediannya 5. .... (sambil membaca
tulisannya)

P

: Saya lihat data yang kamu buat itu ada yang angka desimal ya?

S.10 : Ya bu.
P

: Mengapa?

S.11 : Saya suka hitung-hitung bu, tapi gak suka yang jawabannya panjang.
S tidak menggunakan lembar hitungan untuk membantunya menyusun data. Kutipan
wawancara berikut menyajikan argumen kuat yang mendukung jawabannya.
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P

: Kamu yakin dengan semua jawabanmu ?

S.12 : Yakin bu.
P

: Mengapa kamu yakin.

S.13 : Karena tadi saya sudah menghitungnya dengan benar.
d. Memeriksa kembali (looking back);
S tidak menuliskan hasil pengecekan kembali jawaban dari proses melaksanakan rencana.
Selanjutnya peneliti mengonfirmasi dalam wawancara. Kutipan wawancara berikut
menunjukkan bahwa S mengomunikasikan keseluruhan jawabannya secara efektif.
P

: Coba kamu lihat kembali semua jawabanmu ?

S

: ... (meneliti jawabannya)

P

: Apa kesimpulan dari semua jawabanmu?

S.14 : Jadi yang harus dipenuhi oleh data ini adalah datumnya harus lima kemudian meannya
harus lima. Baru setelah itu menentukan modus dan median.
S memberi kesimpulan cara memperoleh data bukan data yang disusunnya. Kutipan wawancara
berikut menyajikan argumen kuat yang mendukung jawabannya.
P

: Kamu yakin dengan semua jawabanmu ?

S.15 : Yakin bu.
P

: Mengapa?

S.16 : Karena waktu mengerjakan sudah saya hitung dan saya teliti lagi sudah benar.
Kutipan wawancara berikut S memberikan pernyataan yang meyakinkan dengan menyebutkan
data yang bukan contoh sebagai berikut.
P

: Bisakah kamu menyebutkan data yang tidak memenuhi soal itu?

S.17 : Bisa bu. Misalnya jumlah datanya tidak dua puluh lima atau bahkan lebih.
P

: Maksudnya?

S.18 : Misalnya lima ditambah lima kemudian ditambah lagi delapan dan tiga hasilnya sudah
dua puluh satu kemudian tidak ditambah empat tapi lima sehingga jumlahnya dua
puluh enam.
P

: Mengapa jika jumlahnya dua puluh enam?

S.19 : Ya tidak memenuhi bu karena jika jumlahnya dua puluh enam rata-ratanya kan 5 koma
tidak pas 5 sesuai syarat soal.
Pernyataan S.16, S.17, dan S.18 menunjukkan bahwa S benar-benar memahami apa yang
diminta soal dan meyakini bahwa jawaban yang diberikan sudah benar dan sesuai dengan apa
yang diminta soal.
Berdasarkan wawancara, S menyatakan bahwa tidak menyukai jawaban yang panjang. S
yang memahami masalah tetapi tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam
soal. S menjelaskan pemahamannya terhadap informasi soal secara efektif setelah dilakukan
wawancara. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan NCTM (2000) bahwa siswa tingkat
menengah atas harus mampu mengutarakan ide matematisnya kepada orang lain secara efektif
dengan memberikan penjelasan, dan menulis argumen sehingga orang lain memahami maksud
dari penjelasan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan kebenaran dan kejelasannya secara
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logis.
Dalam paparan data disebutkan bahwa S menuliskan rencana yang dilakukan dalam rangka
menyelesaikan soal. S mengaitkan definisi mean, modus dan median dengan syarat dalam
soal yaitu mean 5, modus 5 dan median 5. S merencanakan langkah penyelesaian soal
menggunakan strategi dengan menebak dan kemudian mengujinya (intelligent guessing and
testing). Strategi menebak yang dimaksudkan adalah menebak yang didasarkan pada alasan
tertentu serta kehati-hatian (Posamentier & Krulik:2009). S menebak angka dalam menyusun
data yang didasarkan pada syarat soal bahwa mean 5 sehingga jumlah data seharusnya 25. S
perlu memiliki pengalaman yang cukup untuk dapat melakukan tebakan dengan baik.
S memberikan respons jelas dengan menuliskan perhitungan, menjelaskan secara efektif kepada
orang lain dan menyajikan argumen kuat yang mendukung jawaban. Subjek menggunakan
kemampuan menyusun bilangan, melakukan perhitungan, dan menyesuaikan bilangan dengan
ketentuan syarat dalam soal. S menggunakan strategi menebak dan mengujinya (intelligent
guessing and testing). Strategi ini tampak lebih efektif bagi S yang mempunyai kemampuan
lebih dalam menghitung. Terbukti dalam menyelesaikan soal, S tidak menggunakan lembar
hitungan dan S membuat paling banyak jenis data diantara subjek yang lain. S membuat
data yang berbeda daripada siswa lain. S membuat data tidak hanya bilangan bulat tetapi S
membuat data dengan bilangan pecahan desimal. Pemberian soal open ended ini memberikan
kesempatan siswa untuk berpikir secara bebas tentang semua kemungkinan data yang
memenuhi soal, sehingga S mampu membuat data yang berbeda dengan subjek yang lain.
Perlunya memberikan kesempatan siswa untuk berpikir bebas sesuai dengan minat dan
kemampuannya akan menciptakan aktivitas yang penuh dengan ide-ide matematis, sehingga
akan memacu kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa (Muhsetyo, 2015).
Subjek mengomunikasikan secara efektif kepada orang lain dan menyajikan argumen kuat
yang mendukung jawaban. S hanya menjelaskan apa yang telah dilakukan yaitu memeriksa
kembali jawaban sebelum mengumpulkan. Pada dasarnya tahap ini tidak dapat dilihat hanya
pada tulisan jawaban siswa saja. Akan tetapi dibutuhkan wawancara yang mendalam dalam
mengonfirmasi jawaban siswa. Wawancara mendalam secara langsung menurut Guba &
Lincoln (dalam Moleong, 2014:195) bertujuan menggali lebih dalam untuk menglarifikasi jika
peneliti memerlukan lagi informasi tentang hal yang dipersoalkan sebelumnya. Wawancara
pada tahap ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi bahwa subjek menjelaskan dan
meyakinkan bahwa jawaban mempunyai kecocokan dengan apa yang diminta oleh soal.

3. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa subjek mempunyai
komunikasi matematis beragam dan mempunyai cara tersendiri bagaimana mengomunikasikan
apa yang mereka pikirkan. Subjek dari kelompok tinggi yaitu S menuliskan 15 macam data
dengan 6 jawaban tipe 1 dan 9 jawaban tipe 2, tetapi ada 2 macam data yang ternyata sama.
Respons yang diberikan merupakan hasil pemikiran subjek dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi. Faktor yang mempengaruhi respons yang diberikan adalah pemahaman konsep
dari subjek. Pemahaman terhadap konsep merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi
bagaimana subjek mengomunikasikan ide matematis baik secara lisan maupun tulisan.
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4. Saran
Berdasarkan pembahasan di atas, kemampuan dalam menyampaikan ide matematis baik secara
lisan (orally) maupun tulisan (in writing) harus menjadi salah satu perhatian guru dalam proses
pembelajaran. Pentingnya komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika menuntut
guru untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Komunikasi matematis dapat tumbuh
dan berkembang dengan baik jika guru mampu memotivasi siswa untuk mengembangkan
berbagai ide-ide matematis atau membangun pengetahuannya.
Pemberian soal open ended secara reguler dalam pembelajaran matematika merupakan salah
satu cara mengembangkan komunikasi matematis siswa, bahkan mampu meningkatkan
kemampuan ini. Hal ini merupakan tantangan bagi guru yang sudah terbiasa menggunakan
soal dengan satu jawaban benar dan sudah tersedia kunci jawabannya. Soal open ended
mampu merangsang pertumbuhan profesionalisme guru, sehingga dibutuhkan niat, semangat,
ketekunan, motivasi dan tekad kuat bagi seorang guru untuk merubah kebiasaan lama.
Soal open ended bukanlah hal yang baru, akan tetapi dibutuhkan kemauan besar dalam
membiasakannya, sehingga guru dan siswa akan memperoleh manfaatnya, terutama dalam
kemampuan pemecahan masalah.
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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI
PEMBELAJARAN KOOPERATIF NUMBERED HEADS
TOGETHER (NHT) BERBANTUKAN ALAT PERAGA
Materi Aturan Pencacahan di Kelas XI TKR-1
SMK Negeri 1 Semarang
Luftia Hanik
SMK Negeri 1 Semarang, Jl. Dr. Cipto No. 93, Semarang; luftiahanik55@yahoo.co.id
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar
matematika aturan pencacahan melalui pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantukan
alat peraga di SMK Negeri 1 Semarang Tahun 2015-2016. PTK dilakukan dua siklus
dengan tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Metode yang digunakan
adalah pembelajaran kooperatif tipe NHT selama pembelajaran dikelas. Instrumennya
adalah tes di akhir siklus I dan II, lembar observasi guru, lembar observasi siswa dan
angket respon siswa terhadap tipe NHT. Dari 34 siswa, 76,47 % dinyatakan tuntas secara
individual yaitu siswa yang mendapat nilai ≥ 70 dengan rata-rata 72,94. PTK ini didesain
dengan membentuk kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4 siswa. Pada siklus I 47,06 %
siswa menunjukkan rasa senang dan bersemangat saat mengikuti kegiatan pembelajaran
dengan tipe NHT. Di siklus II respon mengalami kenaikan 64,71% siswa sangat antusias
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa terlihat aktif bertanya, komunikatif, lebih
siap dan percaya diri dalam menyelesaikan soal.
Kata Kunci : Prestasi Belajar, Numbered Heads Together (NHT), Alat Peraga

1. Pendahuluan
Era globalisasi yang semakin berkembang dan maju, menuntut perubahan – perubahan
pada sistem pendidikan. Kualitas dari sistem pendidikan yang di terapkan di Indonesia akan
mempengaruhi kemajuan dari bangsa itu sendiri, karena dengan pendidikan yang berkualitas
maka mutu output pendidikannya pun akan berkualitas. Sistem pendidikan di Indonesia yang
telah di rancang sedemikian rupa demi terciptanya pendidikan yang berkualitas harusnya di
dukung pula oleh komponen – komponen penting yang ada di dalamnya, yang memang sangat
berpengaruh terhadap berjalan atau tidaknya sistem pendidikan tersebut.
Banyak faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran, baik faktor internal maupun faktor
external. Faktor internal misalnya intelektual siswa, minat, bobot dan sebagainya. Faktor
external misalnya lingkungan masyarakat, sarana pembelajaran, metode ataupun pendekatan
pembelajaran.
Menciptakan suasana pembelajaran pada siswa dapat dilakukan dengan menerapkan metode
pembelajaran yang memang dapat memudahkan siswa dalam melakukan pembelajaran. Sebagai
pengelola pembelajaran di kelas, peranan guru dalam menentukan metode pembelajaran harus
sesuai dengan kondisi kelas serta materi yang diberikan kepada siswa. Untuk itu kreatifitas
guru dalam menentukan metode pembelajaran sangat diperlukan. Salah satu contoh misalnya

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

489

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

490

guru memilih metode pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).
Melalui model pembelajaran tipe NHT ini siswa dapat mengemukakan pemikirannya, saling
bertukar pendapat, saling bekerja sama jika ada teman yang mengalami kesulitan. Hal ini
dapat meningkatkan pemahaman siswa untuk mengkaji dan menguasai materi pelajaran
matematika sehingga nantinya akan meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Oleh
sebab itu, pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan metode yang dapat dijadikan alternatif
pembelajaran yang memiliki konsep memberdayakan peserta didik untuk aktif dalam belajar.
Mengingat bahwa matematika mempunyai peranan yang sangat penting, maka keberhasilan
untuk memahami konsep matematika perlu diupayakan. Aturan pencacahan sebagai salah
satu materi yang diajarkan di kelas XI dirasakan cukup sulit dipahami oleh siswa kami. Hal
ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar pada materi aturan pencacahan, juga didasarkan
oleh keluhan siswa pada pelajaran yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Untuk melihat
keberhasilan permasalahan ini maka dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul
“PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI PEMBELAJARAN
KOOPERATIF NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) BERBANTUKAN ALAT
PERAGA Aturan Pencacahan di Kelas XI TKR-1 SMK Negeri 1 Semarang.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah dengan menggunakan Pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada pembelajaran Matematika materi
Aturan pencacahan berbantukan alat peraga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di
kelas XI-TKR1 SMK Negeri 1 Semarang Semester genap tahun 2015-2016?
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi
aturan pencacahan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads
Together (NHT) berbantukan alat peraga Bagi Siswa Kelas XI TKR1 SMK Negeri 1 Semarang
Semester genap Tahun 2015-2016.

2. Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka
2.1. Kajian Teori
2.1.1. Prestasi Belajar
Prestasi belajar menurut Hamalik adalah prestasi belajar yang berupa adanya perubahan
sikap dan tingkah laku setelah menerima atau setelah mempelajari sesuatu (2004 : 45).
Prestasi belajar menurut Bloom meliputi 3 aspek yaitu “Kognitif, Afektif dan Psikomotorik”.
Dalam penelitian ini yang ingin ditinjau adalah aspek kognitif yang meliputi pengetahuan,
pemahaman dan penerapan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 895)
prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh
mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru.
Melihat dari pengertian prestasi belajar diatas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah
perubahan tingkah laku yang berwujud perubahan ilmu pengetahuan, ketrampilan motorik,
sikap dan nilai yang dapat diukur secara aktual sebagai hasil dari proses belajar.

2.1.2. Model Pembelajaran Type Numbered Heads Together (NHT)
Numbered Heads Together (NHT) merupakan salah satu dari sekian banyak teknik dalam
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model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling
berkomunikasi secara aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Lie (meliyani, 2005)
menyebutkan teknik belajar mengajar kooperatif diantaranya kepala bernomor (Numbered
head) dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Tipe ini dikembangkan oleh Kagen
dalam Ibrahim (2000: 28) dengan melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup
dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut.
Struktur yang dikembangkan oleh Kagen ini menghendaki siswa belajar saling membantu
dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif dari pada penghargaan
individual. Fase-fase Perilaku Guru Perilaku Siswa :
Fase 1: Penomoran (Numbering) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok atau
tim yang beranggotakan 3-5 orang dan memberi siswa nomor. Setiap siswa dalam tim
mempunyai nomor berbeda-beda, sesuai dengan jumlah siswa di dalam kelompok.
Fase 2: Pengajuan Pertanyaan (Questioning) Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa
sesuai dengan materi yang sedang dipelajari yang bervariasi dari yang spesifik hingga
bersifat umum dan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Siswa menyimak dan
menjawab pertanyaan
Fase 3: Berpikir Bersama (Heads Together) Guru memberikan bimbingan bagi kelompok
siswa yang membutuhkan. Siswa berpikir bersama untuk menemukan jawaban
dan menjelaskan jawaban kepada anggota dalam timnya sehingga semua anggota
mengetahui jawaban dari masing-masing pertanyaan.
Fase 4: Pemberian Jawaban (Answering) - Guru menyebut salah satu nomor - Guru secara
random memilih kelompok yang harus menjawab pertanyan tersebut - Setiap siswa
dari tiap kelompok yang bernomor sama mengangkat tangan dan menyiapkan
jawaban untuk seluruh kelas. Siswa yang nomornya disebut guru dari kelompok
tersebut mengangkat tangan dan berdiri untuk menjawab pertanyaan.

2.1.3. Alat Peraga
Dalam garis besar program pengajaran (GBPP) bidang studi matematika dan bertujuan lebih
mempertinggi mutu kegiatan belajar, fungsi alat peraga:
1. Mengurangi dan menghindari salah komunikasi
2. Meningkatkan hasil proses belajar mengajar
3. Membangkitkan minat belajar siswa
4. Membuat konsep matematika abstrak yang dapat disajikan dalam bentuk konkrit
5. Untuk membantu daya nalar siswa dalam memahami ide yang sedang diajarkan.

2.1.4. Pembelajaran Matematika Aturan Pencacahan
Berkaitan dengan matematika, Nickson mengemukakan bahwa pembelajaran matematika
adalah memberikan bantuan kepada siswa untuk membangun konsep-konsep atau prinsipprinsip matematika dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi sehingga konsep
atau prinsip itu terbangun.
Jadi pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang dilakukan
secara sadar untuk membangun konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika dalam diri
siswa. Oleh karena itu agar proses belajar matematika terjadi, maka semestinya bahasan
matematika tidak disajikan dalam bentuk yang sudah tersusun secara final, melainkan siswa
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dapat terlibat aktif dalam menemukan konsep-konsep, struktur-struktur sampai kepada teorema
atau rumus-rumus. Keterlibatan ini dapat terjadi bila bahan yang disusun dan disajikan itu
bermakna bagi siswa, sehingga terjadinya interaksi antara guru dan siswa menjadi efektif.
Prinsip yang mendasari perkembangan peluang terutama yang terkait dengan masalah
penghitungan adalah konsep aturan pencacahan. Sedangkan prinsip yang mendasari aturan
pencacahan yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi .

2.2. Hipotesis Tindakan
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
Dengan menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) pada
materi Aturan Pencacahan berbantukan alat peraga dapat meningkatkan prestasi belajar kelas
XI-TKR1 SMK Negeri 1 Semarang Tahun Pelajaran 2015-2016.

2.3. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka yang mengkaji penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).
1) Penelitian tentang “Upaya Meningkatkan Aktifitas dan Hasil Belajar Matematika Materi
Segiempat menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together
(NHT) di kelas VII MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin” dilakukan oleh Wenni Meliana.
(2015). Hasilnya menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi
segiempat dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar matematika pada siswanya.
Persamaan penelitian Wenni dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama
meneliti proses belajar, instrumen penelitian yang digunakan, dan analisis data. Desain
penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Instrumen penelitian yang digunakan berupa
tes dan non tes. Analisis data yang dilakukan melalui deskripsi kualitatif dan kuantitatif.
Perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji. Masalah yang dikaji Wenni adalah
aktifitas dan hasil belajar matematika.
2) Penelitian tentang alat peraga telah dilakukan oleh Ratma Rintarti (2015) dalam
penelitiannya berjudul “Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Debit
dengan Menggunakan Alat Peraga di SD Negeri Susukan Seyegan Sleman” menunjukkan
bahwa desain pembelajaran yang menggunakan alat peraga matematika pengukur debit
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme
siswa pada saat pembelajaran dan prestasi belajar yang semakin meningkat.
Persamaan penelitian Ratma Rintarti dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu
sama-sama desain pembelajaran, desain penelitian, dan analisi datanya. Perbedaannya terletak
pada masalah yang dikaji, tujuan penelitian, dan subyek peneltian.
Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa
proses pembelajaran yang kondusif akan menyebabkan siswa merasa senang dengan kegiatan
pembelajaran yang dia ikuti. Mampu meningkatkan rasa percaya diri, mampu meningkatkan
motivasi belajar siswa serta lebih bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya akan mampu
meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan kata lain, prestasi belajar siswa juga ditentukan
oleh suasana belajar dan metodenya.
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3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016 di SMK Negeri 1
Semarang kelas XI TKR 1 Jl. Dr. Cipto No. 93 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang
Timur Kota Semarang. Siswa berjumlah 34, laki-laki 33 siswa dan perempuan 1 siswa selama 4
bulan, yaitu pada bulan Desember 2015 sampai dengan Maret 2016. Peneliti memilih kelas XITKR1 karena penulis mengajar dikelas tersebut sehingga tidak mengganggu tugas, kewajiban
maupun pekerjaan mengajar peneliti sebagai guru. Dan juga karena kelas ini mempunyai
daya serap yang rendah terlihat dari hasil-hasil tes sebelumnya yang belum menunjukkan
hasil memuaskan.
Penelitian ini diawali dengan pembuatan RPP, penyusunan proposal dilanjutkan dengan
menyusun instrument penelitian pada bulan Desember 2015 dan Januari 2016, diikuti
pelaksanaan siklus I dan siklus II pada bulan Januari minggu keempat dan Pebruari 2016
minggu kedua. Sedangkan analisis data dilaksanakan setelah siklus I dan II yaitu pada bulan
Pebruari ketiga dan awal Maret 2016 dan diakhiri penyusunan laporan pada minggu pertama
bulan April 2016.
Waktu yang diperlukan untuk pembelajaran materi Aturan Pencacahan adalah 12 jam, dalam
satu minggu terdiri 2 kali pertemuan, setiap pertemuan terdiri dari 2 x 45 menit. Setiap siklus
memerlukan 2 kali pertemuan. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus
sehingga membutuhkan waktu 4 kali pertemuan yang terbagi menjadi 2 kali pertemuan Siklus
I dan 2 kali pertemuan siklus II. Setelah akhir siklus diadakan test untuk mengukur tingkat
keberhasilan penelitian.
Sebagai alat pengumpulan data :
1) Tes siklus dilakukan setelah akhir siklus untuk melihat perkembangan keberhasilan
penerapan pembelajaran, dan juga digunakan untuk mengukur sikap, keterampilan,
intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Disamping
Tes yang digunakan juga ada uji kompetensi dengan melengkapi isian pada Lembar
Kerja Siswa (LKS) yang berisi tentang latihan-latihan soal yang disertai langkah-langkah
dengan melakukan percobaan dengan bantuan alat peraga. Pada siklus I, alat peraga yang
dipergunakan adalah berupa angka-angka, huruf, kelereng, dan manik-manik. Materinya
sesuai RPP yaitu tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan filling slot. Pada
siklus II alat peraga yang dipergunakan selain angka-angka, huruf, kelereng, dan manikmanik. Juga menggunakan dadu, koin buatan siswa. Adapun materinya tentang permutasi
dan kombinasi.
2) Non tes meliputi, angket, jurnal, lembar observasi, dan dokumentasi. 3) Angket yang
diberikan kepada siswa di akhir pertemuan siklus I dan siklus II. Digunakan sebagai
alat untuk mengetahui respon atau tanggapan siswa terhadap model pembelajaran
yang digunakan selama kegiatan belajar mengajar, serta sebagai bahan refleksi untuk
melakukan tindakan pembelajaran yang lebih baik. 4) Jurnal, berbentuk catatan-catatan
berbagai aktifitas siswa maupun aktifitas guru selama proses pembelajaran berlangsung,
yang memuat sikap siswa terhadap proses pembelajaran, kendala-kendala yang dirasakan
oleh guru. Setiap aktifitas yang terjadi akan dicatat secara umum, untuk mengetahui
efektifitas pembelajaran. 5) Observasi atau pengamatan ini digunakan untuk mengukur
tingkah laku individu ataupun proses terjadinya kegiatan pembelajaran yang diamati,
sehingga observasi ini dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar misalnya
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

493

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

494

tingkah laku siswa dan guru pada saat pembelajaran. Observasi dilakukan pada saat proses
kegiatan berlangsung dengan menggunakan pedoman observasi (lembar observasi).
Lembar observasi ini diisi oleh observer (rekan guru yang serumpun) dengan mengisi
check list pada kolom yang telah disediakan dan kolom keterangan untuk catatan
observer. Lembar observasi memuat aspek-aspek penting dalam proses pembelajaran
untuk mendapatkan gambaran terhadap aktifitas siswa, aktifitas guru sebagai peneliti,
pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together), dan suasana
selama berlangsungnya proses pembelajaran. 6) Dokumentasi yaitu alat yang digunakan
peneliti untuk memperoleh data langsung dalam penelitian seperti buku-buku, peraturanperaturan, dokumen (foto-foto) serta data-data yang relevan yang dibutuhkan dalam
penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi hanya berbentuk foto mengenai aktivitas
siswa di kelas saat proses pembelajaran.

3.1. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian ini dilaksanakan 4 tahapan sesuai dengan model Jhon Elliot yang dimulai
dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada siklus I siswa dibagi dalam 9
kelompok, 1 kelompok terdiri dari 3-4 siswa dengan tingkat kemampuan yang merata dengan
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan berbantukan alat peraga yang berupa
angka-angka, huruf, kelereng dan manik-manik.
1. Perencanaan : - Merencanakan pembelajaran yang akan ditetapkan berdasarkan masalah
yang akan dipecahkan dan hipotesis yang diajukan yaitu materi Aturan Pencacahan Menentukan Kompetensi Dasar dan Indicator Pencapaian Kompetensi pada pelaksanaan
tindakan siklus I dan siklus II - Menyiapkan perangkat pembelajaran, Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) untuk siklus I dan siklus II - Menyiapkan bahan ajar yang berupa
LKS dan tugas terstruktur sesuai dengan materi yang disampaikan, menyiapkan format
evaluasi yang berupa soal uji kompetensi tiap akhir siklus yang berbentuk soal uraian
berstruktur - Menyiapkan angket dan jurnal untuk siswa yang berisi aktifitas selama proses
pembelajaran, lembar observasi pelaksanaan tindakan yang berisikan pertanyaan tentang
kegiatan siswa, guru dalam proses pembelajaran.
2. Pelaksanaan Tindakan : Pada siklus I, siswa melengkapi lembar kerja siswa (LKS)
materi aturan penjumlahan, aturan perkalian dan filling slot dan menyelesaikan soal
yang diberikan untuk dipersiapkan presentasi di depan kelas dengan menggunakan
pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan bantuan alat peraga yang berupa angka-angka,
huruf, kelereng dan manik-manik. Peneliti melaksanakan pembelajaran mengacu kepada
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Melakukan observasi
bersama 2 teman guru selaku observer untuk melihat seberapa jauh pemahaman konsep
siswa dengan menggunakan lembar observasi. Dan memberikan tes siklus I. Pada
siklus II, Siswa melengkapi lembar kerja siswa materi permutasi dan kombinasi dan
menyelesaikan soal yang diberikan untuk dipersiapkan presentasi di depan kelas dengan
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan bantuan alat peraga yang
ditambah dengan dadu dan koin buatan siswa. Di siklus II ini, peneliti membuat serta
merancang di sesuaikan dengan hasil refleksi dari siklus I. Menerapkan RPP yang telah
disusun. Memberikan tes siklus II dan beserta tim observer menganalisis serta merefleksi
hasil siklus II. Serta menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan hasil penelitian.
3. Observasi : Pengamatan penelitian dibantu oleh 2 orang guru sebagai pengamat atau
observer. Pelaksanaan pengamatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung bersamaan
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dengan pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Setiap kegiatan
terlebih dahulu diinformasikan kepada siswa aspek-aspek yang akan dinilai oleh Peneliti
selama kegiatan berlangsung. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dibuat guru betulbetul transparan, sehingga siswa / kelompok akan termotivasi untuk selalu bekerja
seoptimal mungkin untuk memperoleh skor yang terbaik.
4) Refleksi : dilakukan pada setiap akhir siklus tindakan diantaranya: a. Mengumpulkan
data hasil pengamatan. b. Menganalisa data hasil pengamatan. c. Keaktifan siswa dan
suasana di dalam kelas. d. Tingkat pemahaman dan aktivitas siswa terhadap materi yang
disampaikan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT. Yang nantinya
dilihat dari hasil setiap tes. e. Evaluasi terhadap tindakan siklus I dilakukan dengan prinsip
bahwa guru mata pelajaran dapat melakukan revisi pada kegiatan siklus II berdasarkan
data yang diperoleh pada siklus I.

3.2. Pengolahan Data
3.2.1. Analisis angket siswa
Angket siswa berisi respon / pendapat siswa terhadap proses pembelajaran dianalisis secara
deskriptif berdasarkan keberhasilan tindakan yaitu frekuensi depskriptif pada lembar angket.
Tindakan siswa dapat merubah perilaku siswa yang pada awalnya pasif diharapkan bisa lebih
aktif dalam menanggapi materi yang diajarkan guru. Prosentase keberhasilan tindakan dapat
dihitung dengan rumus:
Skor rata-rata =

x 100 %

3.2.2. Analisis Kinerja Guru
Kinerja guru berisi aktifitas guru selama proses pembelajaran dimulai kegiatan pendahuluan,
kegiatan inti yang memuat implementasi pembelajaran tipe NHT dan penutup.
Skor rata-rata =

x 100 %

3.2.3. Analisis Prestasi Belajar
Prestasi Belajar dianalisis dengan ketuntasan belajar, siswa dikatakan tuntas belajar jika
mencapai skor ketuntasan belajar minimal atau KKM mapel Matematika semester Genap 70,
pada Materi Aturan Pencacahan KKM yang harus dicapai 70. Analisis Prestasi Belajar dan
Kemampuan mengolah data dihitung dengan rumus berikut:
KB = (∑ siswa yang memperoleh nilai ≥70)/Total siswa x 100%, KB = Ketuntasan Belajar

3.2.4. Menyimpulkan data.
Menyimpulkan hasil penelitian dilihat dari prosentase angket siswa, lembar observasi kinerja
guru, lembar observasi siswa, jurnal, catatan-catatan dari observer dan Ketuntasan belajar.
Jika terdapat selisih prosentase yang positif dari siklus I ke siklus II untuk semua aspek yang
diteliti termasuk ketuntasan belajar siswa terhadap Pembelajaran kooperatif type Numbered
Heads Together (NHT) dalam materi Aturan Pencacahan maka hipotesis dapat diterima.
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4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Siklus I
4.1.1. Hasil Observasi (Pengamatan)
Perubahan tingkah laku, yang diamati dari hasil kuisoner tentang keefektifan penggunaan
pembelajaran kooperatif type NHT (Numbered Head Together) adalah sebagai berikut : 47,06
% siswa sangat setuju, 48,53 % siswa setuju, dan 4,41 % siswa kurang setuju.
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa merasa senang dan masih sebagian yang
bersemangat saat mengikuti pembelajaran terhadap mapel matematika materi aturan
pencacahan dengan type NHT.

4.1.2. Hasil Pengukuran (Penelitian)
Skor hasil belajar yang diperoleh dengan menggunakan instrument tes yang dilakukan setelah
selesai proses pembelajaran adalah sebagai berikut.
Tabel 2. Skor hasil tes materi aturan penjumlahan, aturan perkalian dan filling slots

=

Skor tes (X)
45

Frekuensi(f)
1

f.X
45

50

4

200

55

2

110

60

10

600

65

7

455

70

5

350

75

4

300

80

1

80

Jumlah

34

2140

=

= 62,94

Skor rata-rata dari tes ke-1 adalah 62,94. Dan lulus individual ≥ 70 sebesar 29,41 %.

4.1.3. Hasil Refleksi
Dari hasil observasi dan hasil pengukuran telah terjadi perubahan tingkah laku dengan ditunjukkan
rasa senang dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Demikian juga hampir seluruh
siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran aturan pencacahan dengan bantuan alat peraga yang
berupa koin, angka-angka, huruf-huruf, dan manik-manik. Siswa menganggap pembelajaran
seperti ini menjadi lebih konkret dan siswa terlibat langsung dalam pembelajaran.
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Hasil pengukuran yang berupa nilai hasil belajar, baru mencapai rata-rata 62,94. Nilai
pada siklus I ini belum mencapai ketuntasan, atau belum sesuai dengan harapan. Hal ini
menunjukkan bahwa keefektifan proses pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan
data hasil penelitian tertera diatas, peneliti memilki interpretasi sebagai berikut.
1) Hasil Observasi
Berdasarkan hasil observasi seperti terlihat pada tabel 1, dan tabel 2, sebagian besar
siswa merespon sangat baik dan baik terhadap pembelajaran kooperatif type NHT,
siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran materi aturan pencacahan, dengan
cakupan materi aturan penjumlahan, aturan perkalian dan filling slots berbantukan alat
peraga. Hasil observasi tersebut pada siklus I dengan indikator pencapaian kompetensi
: Menyelesaikan masalah keseharian yang berkaitan dengan aturan penjumlahan, aturan
perkalian dan filling slots sesuai dengan kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu :
dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan bantuan alat peraga pada
materi aturan pencacahan, berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Keefektifan proses
pembelajaran dapat ditingkatkan pada siklus II dengan indikator pencapaian kompetensi
selanjutnya yaitu : Mendeskripsikan konsep permutasi dan kombinasi pada suatu kejadian
dan menggunakannya dalam pemecahan masalah dengan menggunakan alat peraga.
2) Hasil Pengukuran (Penilaian)
Data hasil pengukuran menunjukkan, meskipun nilai rata-rata masih tergolong rendah,
namun cukup bervariasi, dengan kisaran 45 – 80. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut,
nilai maksimalnya adalah 80 namun ini sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus
yang mana respon siswa dengan menggunakan tipe NHT ini sangat tinggi berdasarkan
pengamatan dan kuesioner peneliti saat proses pembelajaran. Hal ini memberikan bukti,
bahwa pembelajaran dengan tipe NHT efektif bagi siswa pada materi aturan pencacahan.

4.2. Siklus II
4.2.1. Hasil Observasi (Pengamatan)
Perubahan tingkah laku, yang diamati dari hasil kuisoner tentang keefektifan penggunaan
pembelajaran kooperatif type NHT (Numbered Head Together) adalah sebagai berikut : 64,71
% siswa sangat setuju, 35,29 % siswa setuju, dan 0 % siswa kurang setuju.
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa merasa makin antusias dan tertarik saat
mengikuti pembelajaran dengan type NHT. Apalagi didukung dengan pemakaian alat peraga
buatan mereka yang berupa dadu dan koin. Semua siswa terlihat aktif bertanya, komunikatif,
bersemangat serta lebih siap dan percaya diri dalam menyelesaikan soal yang diberikan
peneliti.

4.2.2. Hasil Pengukuran (Penilaian)
Hasil pengukuran (penilaian) siklus II adalah 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

497

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

498

Tabel 4. Skor Hasil Tes Materi Permutasi dan kombinasi
Skor Tes (X)
50

Frekuensi (f)
1

f.X
50

55

2

110

60

5

300

65

0

0

70

7

490

75

8

600

80

5

400

85

2

170

90

4

360

Jumlah

34

2480

=

=

= 72,94

Skor rata-rata dari tes ke-2 adalah 72,94. Ini berarti ada peningkatan bila dibandingkan dengan
skor rata-rata tes pertama (62,94). Dan lulus individual ≥ 70 sebesar 76,47 %.

4.2.3. Hasil Refleksi
Berdasarkan hasil observasi, penilaian dan semua kejadian selama proses pembelajaran
berlangsung pada siklus II ini, peneliti melihat adanya animo siswa yang sangat tinggi
karena siswa dilibatkan langsung dalam memperagakan , lebih siap dan percaya diri dalam
menyelesaikan soal sehingga saat mempresentasikan hasil temuannya lebih meyakinkan dan
mantap. Kegiatan di siklus II ini menjadi lebih hidup karena alat peraganya ditambah dengan
dadu dan koin hasil karya siswa sendiri. Peningkatan pencapaian kriteria ketuntasan belajar
siswa ditunjukkan pada tabel berikut ini :
Tabel 5. Ketuntasan Hasil Belajar Siswa kelas XI-TKR1
Jumlah
siswa
34

T
10

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa
I
II
TT
T
24
26

Pencapaian KKM (%)
TT
8

I
29,41

II
76,47

Keterangan :
I : Siklus I

T

: Tuntas

II : Siklus II

TT : Tidak Tuntas

Jumlah siswa seluruhnya 34, ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I tuntas 10 siswa
dan yang tidak tuntas 24 siswa. Sedangkan pada siklus II, yang tuntas 26 siswa dan yang
tidak tuntas 8 siswa. Dari data-data yang telah disajikan menunjukkan bahwa penerapan
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pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan kegiatan saat
proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain prestasi belajarnya meningkat.
Berdasarkan hasil penelitian siklus II seperti tertera di atas, dan diperjelas dengan grafiknya
peneliti memiliki interpretasi sebagai berikut.
1) Hasil Observasi
Hasil observasi pada siklus II siswa menjadi lebih bersemangat dan aktif dalam mengikuti
proses pembelajaran materi aturan pencacahan. Keaktifan siswa lebih didorong oleh
metode pembelajarannya, lebih termotivasi untuk berpartisipasi dengan teman, lebih siap
dan percaya diri dalam menyelesaikan soal.
2) Hasil Pengukuran (Penilaian)
Nilai hasil belajar pada siklus II ini telah mengalami peningkatan dari siklus I, yaitu
dari 62, 94 menjadi 72, 94. Peningkatan ini secara statistik sangat signifikan. Artinya,
bahwa peningkatan nilai ini benar-benar disebabkan oleh metode dan media dalam proses
pembelajaran, bukan karena kebetulan.
Hasil belajar ini sesuai denga teori kerucut Dale’s (Dale’s Cone of Experience), dimana
jika siswa aktif (pembelajaran aktif) kecenderungan mengingat dapat mencapai = 70 %.
Penelitian ini sesungguhnya masih dapat dilanjutkan pada siklus III, namun waktu yang
tersedia tidak memungkinkan.
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang hanya terdiri atas dua siklus ini, dapat
dinyatakan bahwa pertanyaan penelitian : “Apakah dengan menggunakan Pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada pembelajaran Matematika materi
Aturan pencacahan berbantukan alat peraga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di
kelas XI-TKR1 SMK Negeri 1 Semarang Semester genap tahun 2015-2016? telah dapat
dijawab, demikian juga hipotesis penelitian telah dapat dibuktikan.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
1. Penggunaan pembelajaran kooperatif tipe NHT pada pembelajaran matematika materi
aturan pencacahan dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas XI TKR 1 SMK
Negeri 1 Semarang.
2. Respon dan sikap siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe NHT positif.

5.2. Saran
1. Pembelajaran kooperatif tipe NHT sangat tepat digunakan untuk materi-materi Matematika
yang lain khususnya yang sulit dipahami siswa.
2. Keterlibatan, keaktifan siswa dalam tpe NHT ini sangat mempengaruhi prestasi belajar
siswa. Oleh karenanya guru harus selalu memotivasi, melibatkan dan mempengaruhi
aktifitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung agar tumbuh rasa percaya diri
dan tanggung jawab.
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INTERNALISASI PENDIDIKAN KARAKTER MELAUI
STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI
SEKOLAH DASAR
Lukmanulhakim
SD Negeri 1 Labuhan Lombok, Selong NTB, hakim13lukmanul@gmail.com

Abstrak. Penguatan pendidikan karakter di sekolah sebagai bagian dari gerakan nasional
revolusi mental berimplikasi langsung kepada tuntutan agar para guru turut terlibat
dalam upaya pembudayaan nilai-nilai karakter dalam setiap kegiatan pembelajaran.
Hanya saja harapan-harapan ideal semacam itu bukannya tanpa hambatan (bariers). Pada
pembelajaran matematika misalnya, para guru seringkali kesulitan mengintegrasikan
nilai-nilai karakter ke dalam materi pembelajaran. Karakteristik materi pelajaran
matematika yang lebih lekat dengan aktivitas berpikir dan bernalar. Berangkat dari
kondisi tersebut maka artikel ini strategi pembelajaran yang bagaimanakah yang dapat
mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter untuk diinternalisasikan oleh siswa dan
apa saja jenis nilai karakter tersebut? Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan
kreativitas dan inovasi para guru agar apa pun mata pelajaran yang sedang dibelajarkan,
tetap bisa mengakomodasi nilai-nilai pendidikan karakter di dalamnya. Pada artikel
ini, ditawarkan beberapa strategi pembelajaran matematika yang dapat digunakan oleh
para guru di mana setiap tahapannya sudah mencakup kegiatan internalisasi nilai-nilai
karakter. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik matematika yang
kecenderungannya bersifat logis-analitis dan abstrak tidak berarti menutup probabilitas
dijadikan pondasi bagi internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter pada setiap kegiatan
pembelajaran. Dengan sedikit kreativitas dan inovasi, para guru dapat memformulasikan
strategi-strategi pembelajaran matematika yang beragam yang setiap tahapannya dapat
dengan gamblang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter bagi siswa.
Kata Kunci. internalisasi, karakter, strategi, pembelajaran, matematika

1. Pendahuluan
Matematika sejatinya adalah ilmu pengetahuan yang karakteristiknya bertalian erat dengan
kegiatan berpikir dan bernalar. Mempelajari matematika berarti belajar perihal struktur
abstrak dan hubungan antarpolanya. Secara lebih detail dapat dikatakan bahwa mempelajari
matematika adalah belajar tentang konsep, struktur konsep, dan mencari korelasi antarkonsep
dan strukturnya. Di samping itu, proses generalisasi; yakni mencari kebenaran pada
matematika hanya dapat dilakukan dengan cara deduktif. Jika pun harus melalui tahapan
induktif dengan melakukan kegiatan penyelidikan, eksplorasi, dan eksperimen tetap saja pada
akhirnya harus dibuktikan secara deduktif. Spesifikasi matematika ini dipertajam dengan
karakteristik matematika yang objek kajiannya abstrak, memiliki simbol yang kosong dari
arti, dan konsisten dalam sistemnya.
Hakekat matematika seperti diuraikan di atas berpotensi melahirkan hambatan (barrier)
bagi para guru dalam hal mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam materi
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pembelajaran. Padahal pendidikan karakter saat ini seyogyanya selalu menjadi ruh atau
dimensi terdalam bagi setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Beberapa
alasan yang melatarbelakangi urgensinya nilai-nilai karakter menjadi bagian krusial dari
kegiatan pembelajaran, di antaranya. (1) bahwa kegiatan pembelajaran berkenaan langsung
dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan merupakan pondasi
bagi pembangunan nasional. (2) bahwa untuk menuju generasi emas tahun 2045 dibutuhkan
SDM dengan berbekal keterampilan abad 21. (3) bahwa keterampilan abad 21 bertalian erat
dengan internalisasi nilai karakter, yakni critical thinking, creativity, communication, dan
collaboration. (4) bahwa sedari awal, siswa menjadi urgen dibiasakan untuk menghayati
nilai-nilai karakter di mana salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran
pada semua materi pembelajaran. Di lain pihak, ihwal yang kerap menjadi kendala, spesifik
pada materi pembelajaran matematika adalah bahwa para guru kesulitan mengintegrasikan
nilai-nilai pendidikan karakter ke dalamnya. Mereka seolah-olah berada pada titik buntu, titik
jenuh, dan pada akhirnya memutuskan tidak melakukan apa-apa berkaitan dengan upaya-upaya
pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan di
tengah gencar-gencarnya berbagai pihak mengampanyekan internalisasi nilai-nilai pendidikan
karakter terutama kepada generasi usia-usia sekolah. Para guru tidak boleh dibiarkan terlalu
lama larut dalam situasi kebingungan ini. Harus ada upaya-uapaya superoptimal untuk
mengatasi permasalahan ini.
Berangkat dari kondisi yang diuraiakan di atas maka pada artikel ini ditawarkan semacam
gagasan yang dapat menjembatani kesenjangan antara harapan ideal dan kondisi faktual yang
menjadi permasalahan para guru. Karena mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter
ke dalam materi pembelajaran matematika sulit direalisasikan maka pada artikel ini, nilainilai itu diintegrasikan secara implisit ke dalam strategi pembelajaran matematika. Dengan
demikian, permasalahan yang dapat dirumuskan pada artikel ini adalah strategi pembelajaran
matematika yang bagaimanakah yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter
untuk diinternalisasikan oleh siswa dan apa saja jenis nilai karakter tersebut? Sedangkan tujuan
penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan jenis-jenis strategi pembelajaran matematika
yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter untuk diinternalisasikan oleh
siswa beserta jenis nilai karakter tersebut.

2. Metode
Gagasan yang ada dalam artikel ini merupakan hasil studi pustaka atau riset pustaka (library
research) yang dilakukan selama beberapa waktu yang dikaitkan dengan peristiwa, kasus,
dan pengalaman yang terjadi di SD. Riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca dan
mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama
ini. Apa yang disebut riset pustaka atau sering juga disebut studi pustaka, ialah rangkaian
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat
serta mengolah bahan penelitian. (http://ryan-febrianti.blogspot.co.id/2015/03/ memahamimetode-penelitian-kepustakaan.html), online tanggal 24 April 2017). Selanjutnya, menurut
Moleong (2014: 159) sumber-sumber yang dapat digunakan dalam penelitian jenis ini, buku,
tesis, desertasi, majalah ilmiah, jurnal, termasuk dokumen-dokumen pribadi.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun gagasan pada tulisan ini di antaranya, (1)
menentapkan permasalahan yang akan menjadi kajian utama, (2) mengumpulkan sumbersumber yang dapat dijadikan rujukan terutama sumber-sumber tertulis, (3) menelaah atau
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melakukan kajian mendalam terhadap sumber-sumber yang ada dikaitkan dengan permasalahan
yang akan dikaji, dan (4) menyusun laporan atau tulisan dalam bentuk gagasan.

3. Pembahasan
3.1 Ihwal Strategi Pembelajaran
Secara etimologis, kata strategi merupakan turunan dari kata dalam Bahasa Yunani, strat gos
yang diterjemahkan dengan ‘komandan militer’ pada zaman demokrasi Athena. Sedangkan
menurut KBBI (2012: 1092), strategi bermakna ilmu dan seni menggunakan semua sumber
daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.
Dalam konteks pembelajaran, Gagne (via Iskandarwassid dan Sunendar, 2013: 3) menjelaskan
bahwa strategi adalah kemampuan internal seseorang untuk berpikir, memecahkan masalah,
dan mengambil keputusan. Definisi yang agak berbeda dikemukakan oleh Zaini dan Bahri
(via Iskandarwassid dan Sunendar, 2013: 8) yang menjelaskan bahwa strategi pembelajaran
merupakan suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran
yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian yang lebih detail dijelaskan oleh Dick dan
Carey (via Uno, 2011: 1), bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi
pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang atau digunakan oleh guru
dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Definisidefinisi tersebut kemudian disimpulkan secara lebih ringkas oleh Tarigan (2009: 5), bahwa
strategi pembelajaran merupakan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Satu kata kunci yang paling penting dari beberapa definisi strategi pembelajaran di atas adalah
‘prosedur’ yang memberi penegasan bahwa apa pun strategi pembelajaran yang dipilih guru
seyogyanya memuat prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan kegiatan. Secara umum, prosedur
suatu strategi pembelajaran pasti memuat komponen yang sama, yakni mulai pendahuluan
sampai kegiatan tindak lanjut. Secara lebih detail, komponen strategi pembelajaran menurut
Dick dan Carey (via Uno, 2011: 3) terdiri dari (1) kegiatan pembelajaran pendahuluan; diisi
dengan penyampaian ringkasan tujuan pembelajaran dan melakukan apaersepsi yang menarik
dengan tujaun untuk memusatkan perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang akan
dipelajari, (2) penyampaian informasi; hal-hal yang perlu diperhatikan pada komponen ini
di antaranya tahapan penyampaian materi, ruang lingkup materi, dan bentuk-bentuk materi,
(3) partisipasi peserta didik; mengutamakan sebesar-besarnya keaktifan peserta didik dalam
pembelajaran (student active learning atau student centered learning), (4) tes; dilakukan
untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan setelah peserta
didik selesai latihan dan praktik, dan (5) kegiatan lanjutan; dikenal dengan kegiatan follow
up, dilakukan untuk menindaklanjuti setiap pencapaian masing-masing peserta didik yang
tentu akan berbeda-beda, peserta didik yang pencapaiannya di atas rerata tentu saja berbeda
perlakuannya dengan mereka yang di bawah rerata kelas.

3.2 Urgensi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran
Apa yang menjadi nilai plus masyarakat Jepang dibandingkan dengan masyarakat di negaranegara maju lainnya di seluruh belahan dunia? Jika pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada
pelajar di Indonesia maka mereka tidak perlu searching google untuk menemukan jawabannya
karena memang sangat simpel, yakni “budaya’. Ini merupakan sesuatu yang sangat faktual dan
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bahkan kecenderungannya akan menjadi rules of model. Bahwa di era globalisasi sekalipun,
di mana masyarakat negara lain sibuk dalam kancah persaingan menguasai teknologi dan
ilmu pengetahuan level tinggi kemudian menjadikannya sebagai life style, masyarakat Jepang
tetap memijakkan kakinya berbasis nilai-nilai budaya. Mereka tetap mumpuni dengan pikiranpikiran mengglobal sementara di saat bersamaan mereka bertindak dengan berbasiskan kultur
yang terpelihara dan tersosialisasi secara turun-temurun. Budaya, bagi masyarakat Jepang
merupakan suatu peradaban, oleh karena itu memelajari, mewarisi, dan mengaplikasikannya
secara ajeg sekalipun dalam era di mana teknologi dinomorsatukan tetap merupakan sesuatu
yang membanggakan.
Budaya dalam sistem sosial tidak lagi melulu merujuk pada kepercayaan dan soal-soal mistis,
dia terurai secara luas dan merupakan agregat dari pengetahuan, kepercayaan, dan perilaku
manusia. Pengertian budaya seperti ini ditemukan di kamus Webster (via Kadarisman,
2010: 26) bahwa culture is the integrated pattern of human knowledge, belief, and behavior
that depends upon man’s capacity for learning and transmitting knowledge to succeeding
generations. Penjelasan tersebut memberikan penegasan bahwa budaya merupakan suatu
peradaban yang tidak lahir secara otamatis dalam waktu yang singkat. Dia semacam embrio
yang terbentuk dari penyelarasan antara pengetahaun (knowledge) dan kepercayaan (belief),
selanjutnya ditransmisi secara turun-temurun dari generasi sepuh ke generasi berikutnya.
Pewarisan nilai-nilai budaya juga seyogyanya memanfaatkan seluruh segmen aktivitas
manusia sebagai subjek budaya. Salah satu aktivitas yang sangat strategis diperhitungkan
perannya adalah pembelajaran di sekolah di mana para siswa sebagai generasi penerus yang
akan menjadi sasaran sosialisasi nilai budaya dan selanjutnya diharapkan akan menjadi nilainilai karakter bagi para siswa.
Memformulasikan nilai-nilai karakter dalam setiap kegiatan pembelajaran di era digital saat
ini sekalipun merupakan suatu keniscayaan, sesuatu yang benar-benar tidak kalah urgensinya.
Tesis seperti ini tentu saja merujuk pada pengembangan tujuan utama pendidikan nasional kita
yang tidak melulu untuk pengembangan intelektual tetapi juga harus disandingkan dengan
pengembangan karakter. Konsep seperti ini sebetulnya sudah sejak lama eksistensinya,
dimulai sejak Ki Hajar Dewantara (via Hendarman, 2016: 4) merumuskan definisi pendidikan
sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter),
pikiran (intelec), dan tubuh anak di mana bagian-bagian itu tidak boleh dipisah-pisahkan agar
kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak. Transformasi pendidikan dari hanya
sekedar untuk mencapai kesempurnaan intelektual kepada pendidikan dengan paradigma
kombinasi antara olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga harus benar-benar tercermin
dalam setiap pembelajaran di kelas. Itulah sebabnya rumusan kompetensi yang harus dicapai
oleh para siswa terutama pada pendidikan dasar dan menengah secara komprehensif selalu
memuat tiga dimensi, yakni pengetahuan (intelectual), sikap (attitude), dan keterampilan
(skills). Bahkan pada jenjang sekolah dasar, dimensi sikap benar-benar diharapkan mendominasi dengan persentase sebesar 70% dari keseluruhan aktivitas pembelajaran. Dimensi sikap
dalam konteks ini kemudian diterjemahkan secara pragmatis sebagai nilai-nilai karakter.
Untuk memudahkan para guru memformulasikan kegiatan pembelajaran yang sarat dengan
nilai-nilai karakter maka dirumuskanlah nilai-nilai itu menjadi nilai utama karakter yang terdiri
dari lima, yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan integritas. Selanjutnya, nilainilai utama tersebut dijabarkan secara lebih terinci dengan sub-sub nilai karakter seperti tertera
pada tabel 1 berikut ini.
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Tabel 1. Daftar Nilai Utama dan Subnilai Karakter

1

Nilai
Utama
Karakter
Religius

2

Nasionalis

3

Mandiri

etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesi-onal,
kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat

4

Gotongroyong

5

Integritas

menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama,
musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati,
antidiskriminasi, antikekerasan, dan sikap kerelawanan
kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, antikorupsi,
keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu
(terutama penyandang disabilitas)

No

Subnilai Karakter
cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan,
teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antarpemeluk agama dan
kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak
memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan
tersisih
apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela
berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan,
taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama

(sumber, Hendarman, 2016: 8)
Nilai-nilai karakter yang terdapat pada tabel 1 di atas hendaknya menjadi rujukan bagi sekolah
maupun para guru dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang terintegrasi pendidikan
karakter. Agar kontinuitas kegiatan pembudayaan, pendalaman, dan penyelarasan nilai-nilai
karakter dapat dijamin di suatu sekolah maka apa pun jenis kegiatan yang ada seyogyanya
tidak bebas dari nilai mulai dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.
Bahkan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang sifatnya terprogram maupun insidental di sekolah,
nilai-nilai karakter harus terintegrasi di dalamnya.

Strategi Pembelajaran Matematika terintegrasi Pendidikan Karakter
Menurut Ambarjaya (2009: 17), mengajar sering disebut sebagai seni sekaligus ilmu pengetahuan. Terminologi seni dalam konteks pembelajaran sangat identik dengan strategi di mana
para guru dapat dengan leluasa memformulasikan tahapan demi tahapan dalam rangka
mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Formulasi dimaksud juga
berkaitan dengan inovasi guru dalam memilih strategi pembelajaran sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter secara implisit di dalamnya. Seni mengajar dalam wujud
strategi pembelajaran juga merujuk pada upaya guru “mengintervensi” secara inovatif agar
para siswa mengalami perubahan, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Asumsi
ini diperkuat oleh quotes-nya Henry Adams (via Harmin dan Toth, 2012: 11) bahwa seorang
guru dapat memengaruhi kehidupan para siswa selamanya, bahkan ia tidak dapat memastikan
kapan pengaruhnya akan berhenti. Pekerjaan ini memang akan menguras pemikiran tetapi
hasilnya akan menjadi suatu inovasi brilian yang tidak hanya akan membelajarkan peserta
didik secara manusiawi tetapi juga akan menjadi rujukan bagi para guru lainnya.
Memformulasikan strategi pembelajaran matematika terintegrasi nilai-nilai pendidikan
karakter, di samping bertujuan untuk menyiasati kesulitan para guru mengintegrasikan nilai
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ini ke dalam materi pembelajaran matematika juga bertujuan untuk menstimulasi kemampuan
siswa dalam wujud potensi sikap dan kepribadian. Hal ini menjadi sangat krusial karena
pembelajaran matematika tidak melulu berkaitan dengan kemampuan intelegensia berpikir
logis dengan pola struktur-strukturnya tetapi juga berkenaan dengan sikap dan kepribadian
sebagai prasyarat awal memulai suatu kegiatan pembelajaran. Tentu saja para guru tidak boleh
menyepelekan potensi ini karena secara alamiah, setiap siswa sudah dibekali kemampuan dasar
untuk memulai suatu kegiatan pembelajaran. Kemampuan itu, oleh Harmin dan Toth (2012:
7-10) disingkat dengan DESCA (Dignity, Energy, Selfmanagement, Community, Awareness).
Dignity berarti martabat; bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dasar untuk belajar dengan
penuh harga diri atau bermartabat maka oleh karena itu, para guru seyogyanya menghindari
sikap memermalukan siswa. Energy, bermakna bahwa setiap siswa menyimpan potensi energi
yang besar dan harus dimanfaatkan oleh guru. Selfmanagement maknanya adalah bahwa setiap
siswa memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengelola dirinya sendiri, misalnya siswa
memilih cara mereka menyelesaikan tugas, memilih sendiri teman kelompok, dan membuat
rencana pribadi. Community berarti setiap siswa memiliki potensi kemampuan untuk bergaul
dan berhubungan dengan teman lainnya. Awareness artinya setiap siswa memiliki sifat bawaan
untuk selalu ingin tahu.
Uraian perihal DESCA di atas, semakin memberikan penegasan bahwa mengintegrasikan
nilai-nilai pendidikan karakter walaupun itu secara implisit ke dalam strategi pembelajaran
matematika sangat berpeluang memenuhi tujuan akhirnya, yakni terinternalisasinya nilai-nilai
tersebut oleh setiap siswa. Korelasinya sangat mudah dibangun; bahwa setiap unsur di dalam
DESCA (Dignity, Energy, Self management, Community, Awareness) sudah bertalian langsung
(direct connection) dengan sub-sub nilai karakter. Dignity (martabat) bertalian erat dengan
nilai toleransi, persahabatan, menghargai, kerelawanan, dan menghargai martabat individu.
Energy (energi) memiliki tautan yang kuat dengan nilai-nilai teguh pendirian, percaya diri,
daya juang, berprestasi, disiplin, etos kerja, dan keberanian. Unsur selfmanagement (mandiri)
memiliki hubungan dengan teguh pendirian, percaya diri, tangguh tahan banting, kreatif.
Community (komunitas) bertalian langsung dengan karakter persahabatan, apresiasi budaya
bangsa sendiri, rela berkorban, menghormati keragaman budaya, kerja sama, komitmen atas
keputusan bersama, musyawarah, tolong-menolong, solidaritas, dan empati. Unsur awareness
saling berkaitan dengan nilai karakter berprestasi dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.
Dengan demikian maka memang dapat dibuat pernyataan penguat bahwa mengintegrasikan
nilai-nilai pendidikan karakter secara implisit ke dalam strategi pembelajaran matematika
akan sangat berpotensi diinternalisasi oleh siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Strategistrategi pembelajaran matematika beserta nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dapat dilihat
pada tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Strategi-strategi Pembelajaran Matematika Terintegrasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter
Nama
Strategi
Strategi
1: Kartu
Belajar

Tujuan
Menghafal
informasi dasar
dan mengembangkan
kemampuan
belajar mandiri

Tahapan
o
o
o
o
o

Membuat kartu
Mengategorikan kartu
Memelajari kartu
Memeriksa kemajuan
Mengapresiasi kemajuan
siswa

Nilai Karakter yang
Dapat Diintegrasikan
percaya diri, etos
kerja, daya juang,
kreatif, kerja sama,
tolong-menolong,
kejujuran, tanggung
jawab
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o Siswa diberikan satu soal
untuk dikerjakan
o Saat siswa mengerjakan soal,
Membuat siswa
guru juga mengerjakan soal
tetap terlibat
tersebut di papan tulis
Strategi 2: dalam mengulas
o Saat siswa selesai, mereka
Uji Pengu- pelajaran
bisa mencocokkan jawaban
asaan
dengan beragam
mereka dengan jawaban guru
pengalaman
di papan tulis
keberhasilan
o Siswa memerbaiki jawaban
mereka jika perlu
o Menyiapkan 10-20 kartu
Membuat siswa
o Satu sisi kartu berisi soal dan
Strategi
dapat dengan
sisi lainnya berisi jawaban
3: Menyemudah mengingat o Guru memimpin kelas
butkan
materi dan
menyebutkan semua hal yang
Bersamameningkatkan
pada kartu, sesekali berkata
sama
energi kelas
“lebih keras lagi suaranya”.
o Siswa dikelompokkan
berpasangan
o Tiap kelompok ditugaskan
mengutak-atik berbagai
Memotivasi
Strategi 4:
menemukan cara terbaik
ketertarikan
Pembuka
untuk mengkonversi satuan
siswa dalam
Tantangukuran
melakukan
an
o
Siswa berbagi ide melalui
presentasi
presentasi
o Menyimpulkan satu cara
terbaik
o Memasangkan siswa yang
belum paham dengan siswa
Strategi 5: Menghindari
yang sudah paham.
Mundur
siswa yang
o Membagi siswa menjadi dua
Selagi
kesulitan
kelompok besar di mana yang
Menjelas- memahami
mengerti diberikan tugas dan
kan
penjelasan
yang belum dijelaskan ulang
Strategi 6:
Memaksimalkan
o Belajar kelasikal dengan
Penjelasketerlibatan
penjelasan singkat
an Singpenuh
o Belajar sendiri
kat dan
petimbangan
o Belajar kelasikal dan teman
Taman
siswa
belajar
Belajar
(sumber, diadaptasi dari Harmin, 2012: 121-246)
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percaya diri, etos
kerja, daya juang,
kreatif, kerja sama,
tolong-menolong,
kejujuran, tanggung
jawab

percaya diri, etos
kerja, daya juang,
kreatif, kerja sama,
tolong-menolong,
kejujuran, tanggung
jawab

percaya diri, etos
kerja, daya juang,
kreatif, kerja sama,
tolong-menolong,
kejujuran, menghargai, tanggung jawab

percaya diri, etos
kerja, daya juang,
kreatif, kerja sama,
tolong-menolong,
kejujuran, menghargai, tanggung jawab
percaya diri, etos
kerja, daya juang,
kreatif, kerja sama,
tolong-menolong,
kejujuran, menghargai, tanggung jawab

Strategi-strategi pembelajaran matematika pada tabel 2 di atas memberikan gambaran bahwa
secara implisit terdapat kesinkronan antara tujuan dan prosedur setiap strategi dengan nilainilai pendidikan karakter yang dapat diintegrasikan. Pada strategi 1: Kartu Belajar; tujuan
utama dari strategi ini adalah untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri siswa.
Prosedur dan nilai karakter yang terintegrasi pada strategi pembelajaran ini di antaranya adalah
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(1) membuat kartu; siswa ditugaskan membuat satu set kartu di kelas atau di rumah. Nilai
karakter yang terintegrasi pada kegiatan ini adalah mandiri (etos kerja dan kreatif), integritas
(tanggung jawab), (2) mengategorikan kartu; siswa memisahkan kartu ke dalam dua amplop
yang sudah diberi tanda ‘sudah tahu’ dan ‘belum tahu’. Pada tahapan ini, nilai karakter yang
terintegrasi adalah mandiri (etos kerja), integritas (kejujuran, tanggung jawab). (3) memelajari
kartu; siswa belajar secara mandiri dengan kartunya masing-masing baik di rumah maupun di
sekolah, bisa juga dipelajari dengan teman mereka dan ketika mereka yakin sudah mengetahui
materi yang tercantum pada kartu, mereka dapat memindahkannya ke amplop ‘sudah tahu’.
Nilai karakter yang terintegrasi pada tahapan ini antara lain, religius (percaya diri) mandiri
(etos kerja, daya juang, dan kreatif), gotong-royong (kerja sama, tolong-menolong), integritas
(kejujuran, tanggung jawab).
Mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter melalui strategi pembelajaran (spesifik pada
mata pelajaran matematika) seperti pada artikel ini, memiliki beberapa keunggulan di antaranya, (1) strategi pembelajaran memiliki varian yang sangat banyak, dengan demikian para guru
dapat dengan leluasa memilih opsi, disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai dan
karakteristik setiap materi, (2) variasi ini juga akan memudahkan para guru mengombinasikan
strategi pembelajaran yang telah dipilih dengan model pembelajaran matematika tertentu,
misalnya model pembelajaran individu atau sosial, (3) para guru juga akan sangat mudah
menentukan dan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam strategi yang
sudah diformulasikan karena nilai-nilai tersebut diinternalisasi oleh siswa secara implisit.

4. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari uraian-uraian sebelumnya adalah bahwa kesulitan
para guru mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter pada materi pembelajaran
matematika dapat diatasi dengan memformulasikan strategi-strategi pembelajaran matematika. Strategi-strategi pembelajaran matematika ini secara implisit dapat membuat peserta
didik menginternalisasi nilai-nilai pendidikan karakter sekaligus melakukan habituasi selama
kegiatan pembelajaran berlangsung dan mengaplikasikannya dalam aktivitas keseharian
mereka. Strategi pembelajaran matematika dimaksud di antaranya, (1) kartu belajar, (2) uji
penguasaan, (3) menyebutkan bersama-sama, (4) pembuka tantangan, (5) mundur selagi
menjelaskan, dan (6) penjelasan singkat dan taman belajar. Sedangkan nilai-nilai karakter
yang dapat diintegrasikan sangat tergantung pada jenis strategi pembelajaran dan tahapannya.
Tetapi singkatnya, hampir semua jenis nilai karakter dapat diintegrasikan ke dalam strategi
pembelajaran matematika.
Gagasan-gagasan dalam artikel ini hanya mendeskripsikan beberapa strategi pembelajaran
matematika yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter untuk diinternalisasi-kan
oleh siswa selama kegiatan pembelajaran karena keterbatasan ruang dan waktu memer-siapkan
artikel. Tentu masih banyak strategi pembelajaran matematika lainnya yang dapat difomulasikan
oleh para guru untuk tujuan yang sama. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada para penulis
lain untuk menggali lebih banyak lagi strategi-strategi pembelajaran matematika lainnya.
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PENINGKATAN KREATIVITAS SISWA DALAM
BELAJAR MATEMATIKA MATERI PECAHAN
MELALUI PENDEKATAN OPEN ENDED DENGAN
MENGGUNAKAN MEDIA KERETA MATH PADA
SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 PUJON

Luluk Purwatiningsih
SMP Negeri 1 Pujon, Malang; purwatiningsihluluk@yahoo.co,id

Abstrak. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah dapat mengembangkan
aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi dan penemuan dengan mengembangkan
pemikiran yang divergen, orisinal, rasa ingin tahu, membuat prediksi, dan dugaan serta
mencoba-coba dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa open ended dapat meningkatkan kreativitas siswa. Salah
satu cara agar pembelajaran open ended begitu menyenangkan yaitu di kemas dalam
media Kereta Math. Pembelajaran matematika menggunakan pendekatan open ended
melalui media Kereta Math merupakan pembelajaran alternatif yang dapat digunakan
untuk meningkatkan kreativitas siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis Penelitian Tindakan Kelas(PTK). Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII
A SMP Negeri 1 Pujon Kabupaten Malang dengan siswa berjumlah 24. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembelajaran matematika menggunakan pendekatan open ended
melalui media Kereta Math dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa
kelas VII A SMP Negeri 1 Pujon Kabupaten Malang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
peningkatan rata-rata hasil tes kreativitas siswa dari siklus I sebesar 62,85% dan pada
siklus II sebesar 67,36%.
Kata Kunci : Kreativitas, Open Ended dan Kereta Math

1. Pendahuluan
Pada era sekarang masyarakat dan negara mulai menuntut orang-orang yang bukan hanya
cerdas tetapi juga kreatif yang penuh inisiatif untuk menciptakan ide-ide baru, penemuanpenemuan, dan teknologi baru yang tidak kalah saing dari negara-negara yang sudah maju.
Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan sikap, pemikiran, dan perilaku kreatif dipupuk
sejak dini, agar siswa kelak tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi menciptakan
pengetahuan baru, tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan pekerjaan
baru (wiraswasta).Bakat kreatif pada dasarnya dimiliki seseorang karena setiap orang memiliki
kecenderungan mewujudkan potensi untuk berkembang yang ada pada diri seseorang. Oleh
karena itu penting bagi kita untuk mulai belajar mengembangkan kemampuan berpikir kreatif.
Adanya faham konstruktivisme memunculkan berbagai pendekatan pembelajaran yang
berupaya untuk mengembangkan keaktifan dan kreativitas siswa. Pendekatan-pendekatan
pembelajaran tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan setiap
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materi pelajaran memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak semua materi pelajaran bisa
disampaikan dengan satu pendekatan pembelajaran tertentu.
Berdasar pengalaman pribadi sebagai guru dan wawancara yang dilakukan pada rekan guru
sejawat, dalam menyajikan mata pelajaran matematika khususnya pada materi bilangan pecahan,
guru cenderung menyampaikan materi secara ceramah dilanjutkan dengan pembahasan umum
dengan memberikan contoh ,kemudian siswa diberi tugas dan meniru dari cara yang diberikan
oleh guru. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pemecahan
masalah dirasakan masih kurang, salah satunya adalah tentang operasi hitung pada pecahan.
Hal ini terlihat, siswa masih menjumlahkan pembilang dan menjumlahkan penyebut pada
pecahan, mereka melupakan syarat penjumlahan pada pecahan yaitu harus membuat sama
penyebutnya dahulu. Masih rendahnya kemapuan siswa diduga karena siswa kurang memahami
konsep pada pecahan. Siswa terbiasa menghafal rumus dan menyelesaikan soal- soal dengan
penyelesaian yang bersifat tertutup atau jawaban tunggal sehingga dirasakan kemampuan
berpikir kreatif siswa masih kurang. Selain itu, aktivitas siswa juga memperlihatkan adanya
indikasi siswa kurang aktif dan kreatif dalam belajar. Siswa jarang menyampaikan ide dalam
menyelesaikan soal. Siswa kurang berani dan kurang percaya diri jika jawaban yang diperoleh
berbeda dengan temannya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka guru dan siswa untuk mengkonstruksi
komponen- komponen pembelajaran matematika yang berpotensi untuk menumbuh
kembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa perlu dilakukan. Guru hendaknya memilih dan
menggunakan strategi, metode, pendekatan ataupun model pembelajaran yang menyenangkan
dan melibatkan siswa secara aktif dalam berpikir kreatif. Adapun pendekatan pembelajaran
yang memberikan kebebasan berpikir kepada siswa dan yang menumbuhkan siswa aktif serta
kreatif adalah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Open Ended.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan
open ended dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Open Ended merupakan
pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan penalaran siswa.
Open Ended memiliki karakteristik memberikan kebebebasan berpikir kepada siswa. Open
Ended mengarahkan kepada siswa untuk menyelesaikan soal yang memiliki jawaban atau
cara penyelesaian tidak tunggal. Pembelajaran dengan pendekatan Open Ended akan sangat
menyenangkan apabila dikemas dalam suatu media pembelajaran.
Mengajar mengandung dua unsur yang penting yaitu metode mengajar dan media pengajaran.
Kedua aspek ini saling berkaitan .Proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar tanpa adanya
media pembelajaran yang tepat. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi
utama media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim,
kondisi, dan lingkungan yang diciptakan oleh guru[3]
Pembelajaran dengan media kereta math merupakan kebalikan dari pembelajaran yang biasa
dilakukan di kelas, terutama dalam latihan- latihan soal yang selama ini diberikan. Selama ini
soal –soal yang diberikan kepada siswa berpa menentukan nilai (menghitung), menyederhanakan
dan menggambar. Dalam pembelajaran matematika dengan media kereta math, berisi soal yang
jawabannya tidak tunggal dan siswa diminta mencari jawaban yang mungkin.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan dicari
penyelesaiannya dalam penelitian ini adalah Bagaimana meningkatkan kreativitas siswa dalam
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belajar matematika melalui pendekatan open ended setelah menggunakan media Kereta Math
pada pembelajaran materi Pecahan di kelas VII SMP Negeri 1 Pujon?

2. Kajian Teori
2.1 Pembelajaran Matematika
Mengatakan bahwa “ belajar merupakan suatu proses aktif dalam memperoleh pengalaman
atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku”. Terdapat perubahan
pandangan terhadap konsep belajar. Aliran behaviorisme mengatakan bahwa belajar merupakan
proses perubahan tingkah laku, sedangkan aliran konstruktivis menganggap belajar merupakan
proses membangun pemahaman melalui interaksi sosial. Dalam pembelajaran konstruktivis
siswa tidak lagi harus berkompetisi tetapi siswa berinteraksi.
[5]

2.2 Pendekatan Open Ended
Menurut [4] problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut problem
tak lengkap atau disebut juga Open-Ended problem atau soal terbuka. Siswa 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.

2.3 Media Pembelajaran
Menurut [2] dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup
penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu
dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang disampaikan kepada
anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang
kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan
bagan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan demikian, anak didik lebih mudah
mencerna bahan daripada tanpa bahan bantuan media.

2.4 Kereta Math
Pembelajaran dengan media kereta math merupakan kebalikan dari pembelajaran yang biasa
dilakukan di kelas, terutama dalam latihan- latihan soal yang selama ini diberikan. Dalam
pembelajaran matematika dengan media kereta math, pemberian soal yang jawabannya tidak
tunggal dan siswa diminta mencari jawaban yang mungkin.
Langkah-langkah pembelajaran dengan kereta math:
r

Guru menyiapkan gambar stasiun dan bagian kepala kereta( stasiun berisi materi utama,
kepala kereta berisi suatu permasalahan)

r

Siswa meneneruskan gerbong kereta( gerbong kereta berisi jawaban yang beraneka ragam
yang permasalahannya ada pada kepala kereta)

Aturan permainan kereta math:
r

Kereta yang paling banyak gerbongnya adalah kereta yang paling banyak penumpang
berarti kereta tersebut diminati penumpang sehingga bisa dikatakan kereta tersebut baik
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r

Apabila masalah yang diajukan salah(gerbong kereta yang dibuat salah), maka gerbong
tersebut rusak/ jelek sehingga tidak berpenumpang

r

Kereta paling banyak gerbongnya nilainya semakin bagus

r

Jika ada gerbong yang jelek/ rusak (pembuatan jawaban salah) maka nilainya menjadi
berkurang/ minus

r

Setiap kelompok nantinya terdiri dari 3-4 anak ( masing – masing anak membuat gerbong
keretanya dengan kertas lipat yang berwarna sehingga bisa membedakan jawaban siswa
dalam satu kelompok )

2.5 Kreativitas
Williams [6] mengemukakan dua ciri kreativitas yang memunculkan perilaku kreatif. Dua
ciri kreativitas itu antara lain ciri aptitude dan nonaptitude. Ciri aptitude ialah ciri yang
berhubungan dengan kognisi dan proses berpikir, sedangkan ciri nonaptitude ialah ciri yang
lebih berkaitan dengan sikap atau perasaan
Kedua jenis ciri kreativitas itu diperlukan agar perilaku kreatif dapat terwujud.
a.

Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif (aptitude), meliputi:
1) Keterampilan berpikir lancar ialah mencetuskan banyak gagasan, jawaban,
penyelesaian masalah atau pertanyaan; memberikan banyak cara atau saran untuk
melakukan berbagai hal dan selalu memikirkan lebih dari satu jawaban.
2) Keterampilan berpikir luwes (fleksibel) ialah menghasilkan gagasan, jawaban atau
pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang
berbeda-beda, mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda serta mampu
mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran.
3) Keterampilan berpikir orisinal ialah mampu melahirkan ungkapan yang baru dan
unik; memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri; mampu membuat
kombinasi- kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur.
4) Keterampilan memperinci (mengelaborasi) ialah mampu memperkaya dan
mengembangkan suatu gagasan atau produk; menambahkan atau memperinci detildetil dari suatu obyek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik.
5) Keterampilan menilai (mengevaluasi) ialah menentukan patokan penilaian sendiri dan
menentukan apakah suatu pertanyaan benar, atau suatu tindakan bijaksana, mampu
mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka, tidak hanya mencetuskan
gagasan, tetapi juga melaksanakannya.

b.

Ciri-ciri afektif (nonaptitude), meliputi:
1) Rasa ingin tahu
2) Imajinatif
3) Merasa tertantang oleh kemajemukan
4) Sifat berani mengambil resiko
5) Sifat menghargai.

3. Metode Penelitian
3.1 Tempat, Waktu dan Subjek penelitian
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Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pujon Kabupaten Malang. Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus yaitu tanggal 9 Agustus sampai 9 September 2017. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Pujon tahun pelajaran 2017/2018 dengan
jumlah siswa 24 yang tersiri dari 3 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan.

3.2 Prosedur penelitian
Alur penelitian tindakan kelas, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan
dan analisis data, (4) refleksi yang dapat digambarkan sebagai berikut [1]

Gambar 1. Modhel Kurt Lewin

3.3 Tehnik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a.

Observasi atau Pengamatan

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan pedoman
observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran
di kelas serta perilaku dan aktivitas yang ditunjukkan selama proses kegiatan belajar mengajar
berlangsung tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran. Observasi juga dilakukan untuk
mengamati aktivitas siswa pada pembelajaran matematika. Data berupa lembar observasi
pelaksanaan pembelajaran dan lembar observasi kreativitas siswa dalam belajar matematika.

b. Wawancara
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap siswa untuk menanyakan pendapat
mereka mengenai proses pembelajaran yang diterapkan dan hal-hal yang kurang bisa diamati
oleh peneliti pada waktu observasi. Pertanyaan yang akan diajukan disusun dengan pedoman
wawancara agar kegiatan wawancara fokus kepada aspek yang diteliti.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih dan hambatan yang
dihadapi selama pembelajaran berlangsung serta tanggapan siswa terhadap pembelajaran.

c.

Tes

Tes digunakan untuk mengetahui bagaimana kreativitas siswa dalam menyelesaikan
permasalahan yang diberikan. Tes ini dikerjakan oleh siswa secara individu setelah mempelajari
materi. Tes dilakukan sebanyak dua kali setiap akhir siklus, bentuk tes berupa soal uraian
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sebanyak 2 soal. Tes ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendekatan Open
Ended sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar matematika. Hasil
tes siswa kemudian dianalisis oleh peneliti untuk menentukan rata-rata persentase hasil tes dan
juga untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar siswa dalam satu kelas

3.4 Analisis Data
a.

Analisis data observasi kreativitas siswa

Analisis hasil observasi kreativitas siswa dalam belajar matematika setiap pembelajaran
dilakukan dengan menghitung jumlah skor tiap-tiap butir pernyataan sesuai dengan aspekaspek yang diamati dari tiap indikator berdasarkan pedoman penskoran yang telah dibuat.
Cara menghitung persentase hasil observasi, sebagai berikut :
r

Masing-masing butir pertanyaan dikelompokkan sesuai dengan aspek yang diamati, yaitu
ciri-ciri afektif maupun ciri-ciri berpikir kreatif.

r

Berdasarkan pedoman penskoran yang telah dibuat, dihitung rata- rata skor setiap butir
pernyataan sesuai dengan indikator yang diamati.

r

Jumlah skor total yang diperoleh pada setiap aspek yang diamati dipersentase dan
dikualifikasikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk membuat kesimpulan
mengenai kreativitas siswa.

Cara menghitung persentase kreativitas siswa adalah sebagai berikut :
Tx

⎛ A⎞

= ⎜ ⎟ x 100%
⎝B⎠

Ket. Tx = Persen total yang dicapai
A = jumlah skor yang diperoleh siswa pada setiap aspek
B = jumlah skor total maksimal pada setiap aspek

Hasil observasi di analisis berdasarkan pada kualifikasi di bawah ini [1]
Tabel 1. Kualifikasi persentase Hasil Analisis Data Observasi Kreativitas Siswa

b. Analisis data observasi keterlaksanaan
Data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran melalui pendekatan Open Ended dianalisis
secara deskriptif untuk memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan Open Ended.

c.

Analisis Hasil Tes Akhir Siklus
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Untuk mengetahui peningkatan kemampuan kreativitas siswa dalam belajar matematika dengan
menggunakan pendekatan Open Ended melaului Kereta Math adalah dengan pelaksanaan tes.
Tes hasil belajar siswa meliputi hasil tes akhir siklus I dan tes akhir siklus II. Tes berupa soal
uraian dengan berpedoman pada indikator untuk mengungkap kreativitas siswa.
Pemberian nilai hasil tes siswa didasarkan pada indikator sebagai berikut.
r

Siswa berpikir lancar, yaitu siswa dapat menuliskan informasi apa saja dari soal dan siswa
mampu menyelesaikan soal dengan jawaban yang tepat.

r

Siswa berpikir luwes, yaitu siswa mampu menghasilkan gagasan atau strategi yang
bervariasi (beragam) untuk digunakan dalam menyelesaikan soal.

r

Siswa berpikir orisinal, yaitu siswa mampu mendapatkan jawaban dengan caranya sendiri
serta jawaban siswa unik, baru atau tidak biasa dalam menyelesaikan masalah.

Hasil tes dianalisis berdasarkan pedoman penilaian yang telah dibuat peneliti. Berdasarkan
hasil tes akhir siklus I dan tes akhir siklus II, setiap indikator diberi nilai kemudian didapat
nilai untuk setiap siswa. Setelah itu, ditentukan nilai rata-rata dengan menjumlahkan semua
nilai siswa dan membaginya dengan banyaknya siswa yang mengikuti tes.
Adapun kualifikasinya sesuai dengan tabel di bawah ini [1]
Tabel 2. Kualifikasi Nilai Tes Siklus berdasarkan Kreativitas Siswa

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah:
a.

Terjadi peningkatan nilai rata-rata tes akhir siklus siswa dari tes akhir siklus I ke siklus
selanjutnya.

b.

Persentase nilai rata-rata tes akhir siklus siswa untuk setiap indikator kreativitas mengalami
peningkatan dan minimal dalam kategori tinggi.

4. Hasil Penelitian
4.1 Hasil penelitian Siklus I dan II
Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil tindakan siklus I dan II. Hasil penelitian terdiri dari
hasil tes dan hasil observasi siswa
Berikut disajikan hasil kerja siswa dari salah satu kelompok dalam membuat gerbong pada
Kereta Math
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Gambar 2. Hasil jawaban siswa dalam membuat gerbong
Kereta Math berisi soal tentang pecahan senilai. Siswa diminta untuk membuat gambar pecahan
yang senilai dengan 1/2 , siswa tidak mengalami kendala dalam membuat gambar pecahan yang
senilai karena siswa sudah memahami dalam menggambar pecahan. Siswa menggambarkan
pecahan yang senilai dengan 1/2 pada gerbong kereta Math. Kelompok 2 hanya membuat 8
gerbong pada kereta Math, diantaranya dengan 6 gerbong siswa menggambarkan pecahan
senilai dengan persegi. Jawaban antara gerbong yang satu dengan yang lainnya menggunakan
gambar yang berbeda. Berarti siswa sudah fasih dalam menjawab soal. Siswa menggambarkan
dua pecahan senilai pada 2 gerbong yang menunjukkan sifat kefleksibilitasan siswa dalam
menjawab soal dan 2 gerbong dengan dengan gambar yang berbeda yaitu gambar lingkaran dan
belah ketupat. Jawaban siswa ini memenuhi aspek kebaruan/keorisinilan karena jawabannya
berbeda dengan teman lain yang menggambar dengan persegi.

4.1.1 Hasil Tes Siswa
Persentase nilai rata- rata tes siswa pada siklus I ke siklus II untuk tiap- tiap indikator kreativitas
siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Persentase Nilai Rata- Rata Tes Aspek Kreativitas Siswa Kelas VII A
No. Indikator
1.
Keterampilan Berpikir Lancar
2.
Keterampilan Berpikir Luwes
3.
Keterampilan Berpikir Orisinal/ Kebaruan
Rata- rata

Siklus I
70,83%
61,46%
56,25%
62,85%

Siklus II
79,69%
64,58%
57,8%
67,36%

Gambar 3. Grafik Persentase Nilai Rata- rata Tes Siswa Kelas VII A berdasarkan Aspek
Kreativitas Siswa
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Keterangan:
K . Keterampilan berpikir lancar
L . Keterampilan berpikir luwes
M. Keterampilan berpikir orisinal/ kebaruan

1.2 Hasil Observasi
Secara umum, kreativitas siswa dalam belajar matematika pada siklus I pertemuan I sebesar
39,84%, pertemuan 2 sebesar 43,49%, dan pertemuan 3 sebesar 47,92% dengan rata- rata
persentase sebesar 43,75% berada pada kategori sedang. Pada pertemuan I siklus II persentase
kreativitas siswa dalam belajar matematika sebesar 57,81%, pertemuan 2 sebesar 59,38%
dengan rata- rata persentase siklus II berada pada kategori sedang yaitu sebesar 58,60%.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian
Pada siklus I siswa sudah mulai bisa mengemukakan pendapat meskipun belum begitu
lancar. Namun Ada satu kelompok yang pengerjaannya sangat lamban dikarenakan bingung
mencocokkan bilangan pecahan yang sesuai dengan soal yang diminta(keterampilan berpikir
lancar). Siswa sudah mulai memiliki jawaban yang berbeda – beda dari temannya(keterampilan
berpikir luwes) selain itu siswa juga sudah bisa mengerjakan sendiri dan tidak terpengaruh
dengan jawaban teman(keterampilan berpikir orisinal). Pada saat berdiskusi, siswa kurang
menghargai penjelasan teman karena siswa menganggap dirinya sudah mengerti/faham dengan
soal yang ada(sifat menghargai). Siswa juga enggan untuk bertanya hal- hal yang belum
dimengerti karena merasa sudah bisa tetapi malah mengkritik penjelasan dari teman(sifat
berani mengambil resiko).
Pada siklus II diperoleh informasi bahwa pembelajran open ended melalui media Kereta Math
sudah terlaksana, dan terjadi peningkatan dari siklus I. Siswa sudah memahami soal dengan
baik. Siswa semakin kreatif dalam membuat soal ataupun dalam menyelesaikan jawaban.
Mereka selalu mencari kemungkinan alternatif cara yang berbeda. Siswa lebih teliti dalam
perhitungan(berpikir luwes). Diskusi kelompok sudah berjalan dengan baik, semua anggota
kelompok sudah aktif dalam berdiskusi. Hal ini terlihat dari keaktifan mereka bertanya pada
siswa yang lain ketika mereka tidak bisa menyelesaikan soal.
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh informasi bahwa secara umum siswa
lebih menyukai pembelajaran yang telah dilakukan sekarang dibanding dengan pembelajran
sebelumnya yang menerapkan metode konvensional. Pembelajaran dengan pendekatan open
ended bisa menumbuhkan kreativitas siswa. Siswa menyukai dalam membuat media Kereta
Math. Kreativitas siswa juga ditunjukkan dalam membuat media Kereta Math.

5. Penutup
5.1 Kesimpulan
Pembelajaran matematika menggunakan pendekatan open ended melalui media Kereta Math
pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kreativitas siswa meningkat dari kategori
sedang menjadi kategori tinggi. Perolehan persentase kreativitas siswa pada siklus I sebesar
62,85% dan pada siklus II sebesar 67,36%. Ini berarti terjadi peningkatan persentase kreativitas
siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 4,51 %.
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5.2 Saran
Dalam penelitian di kelas, peneliti menyarankan kepada guru yang mengajar matematika
dapat menggunakan pendekatan open ended melalui media Kereta Math untuk meningkatkan
kreativitas siswa yang melibatkan imajinasi, intuisi dan penemuan dengan mengembangkan
pemikiran yang divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan mencoba- coba serta
bisa mengembangkan kemampuan memecahkan masalah.

6. Ucapan Terima Kasih
Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada : (1) PPPPTK Matematika (2) Drs.
Muis Iksan, M.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Pujon, Kabupaten Malang (3)Sri Suliati, S.Pd
(4) Auliyana, S.Pd (5) Riza Yonisa, S.Pd, M.Pd (6) Siswa – siswi kelas VII A dan rekan guru,
serta karyawan SMP Negeri 1 Pujon Kab. Malang.
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PENGGUNAAN RAHMAT UNTUK MENINGKATKAN
MOTIVASI DAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS XI
PSB SMAN 1 RENDANG KARANGASEM BALI
Made Sri Yuli Astuti
SMAN 1 Rendang, Karangasem;madesriyuli@gmail.com

Abstrak. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan minat
belajar matematika siswa kelas XI PSB SMAN 1 Rendang tahun pelajaran 2017/2018.
Tindakan perbaikan pembelajaran dengan dua siklus dilaksanakan dengan penggunaan
RAHMAT (sejarah matematika) pada pembelajaran. Subjek penelitian adalah siswa
kelas XI PSB 1 dan XI PSB 2 SMAN 1 Rendang semester 1 tahun pelajaran 2017/2018.
Subjek penelitian sebanyak 58 orang masing-masing kelas 29 orang. Pengumpulan data
dilakukan dengan metode angket dan pengamatan. Angket diberikan pada siswa sebelum
pelaksanaan penelitian dan di setiap akhir siklus untuk mengetahui motivasi dan minat
belajar matematika siswa. Pengamatan dilaksanakan dengan bantuan rekan sejawat
untuk mengetahui motivasi belajar matematika siswa. Analisis data menggunakan skala
likert. Hasilnya lalu diinterpretasi berdasarkan katagori sangat kurang, kurang, cukup,
baik, sangat baik. Data awal menunjukkan bahwa motivasi belajar matematika siswa
pada katagori minimal baik hanya 9 orang (15,52%). Demikian halnya minat belajar
matematika siswa pada katagori minimal baik hanya 13 orang siswa (22,41%). Setelah
dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan RAHMAT motivasi dan minat belajar
matematika siswa mengalami peningkatan. Motivasi siswa pada katagori minimal baik
sebanyak 19 orang (32,76%) di siklus 1 dan 40 orang (68,97%) di siklus 2. Jadi telah terjadi
peningkatan sebanyak 17,24% pada siklus 1 dan 53,45% pada siklus 2. Minat siswa pada
katagori minimal baik sebanyak 26 orang (44, 83%) di siklus 1 dan 75,86% di siklus 2. Ini
juga menunjukkan peningkatan sebanyak 22,41% pada siklus 1 dan 53,45% pada siklus
2. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan sejarah matematika
pada pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar matematika siswa
kelas XI PSB SMAN 1 Rendang pada semester 1 tahun pelajaran 2017/2018.
Kata Kunci. sejarah matematika; motivasi belajar; minat belajar

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyebutkan
bahwa 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.
Ini menyiratkan bahwa mata pelajaran matematika di SMA sangat penting untuk menyiapkan
siswa untuk menjadi anggota masyarakat setelah lulus SMA maupun untuk bekal melanjutkan
pendidikan ke perguruan tinggi.
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Namun kenyataan yang terjadi di sekolah tidak sesuai dengan harapan tersebut. Masih ada siswa
yang beranggapan matematika merupakan pelajaran yang sulit, menakutkan, membosankan,
dan tidak menarik. Keadaan seperti ini akan berdampak pada kemampuan matematika siswa,
terutama pada minat dan motivasi belajar matematika siswa. Rendahnya motivasi dan minat
siswa pada akhirnya akan berdampak pula pada prestasi belajar matematika siswa. Siswa
SMA Negeri 1 Rendang khususnya kelas XI Program Studi Bahasa (PSB) juga mengalami
hal yang sama. Banyak siswa menunjukkan motivasi dan minat rendah pada pelajaran
matematika. Bahkan banyak siswa yang menyatakan bahwa salah satu alasan mereka memilih
PSB agar waktu belajar matematikanya sedikit. Hal itu diperkuat dengan hasil angket motivasi
dan minat belajar matematika siswa. Hasil analisis terhadap jawaban siswa diketahui bahwa
motivasi dan minat belajar matematika siswa relatif kurang. Siswa yang menunjukkan
motivasi belajar sangat baik hanya 3 orang (5,17%), 6 orang pada katagori baik (10,34%),
36 orang pada katagori cukup (62,07%) dan 13 orang pada katagori kurang (22,41%). Minat
belajar matematika siswa juga demikian. Tidak ada minat siswa pada katagori baik. Hanya 13
orang pada katagori baik (22,41%), 14 orang pada katagori cukup (24,14%) dan 31 orang pada
katagori kurang (53,45%). Jadi secara keseluruhan siswa yang mempunyai motivasi dan minat
belajar matematika pada katagori baik kurang dari 25%.
Kenyataan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan refleksi. Berdasarkan hasil refleksi
diketahui bahwa secara umum yang menyebabkan rendahnya minat siswa belajar matematika
karena: 1) Pembelajaran matematika kurang menarik bagi siswa; 2) Guru tidak mampu
membuat materi pembelajaran matematika menjadi penting; 3) Siswa perlu keberuntungan
untuk mendapatkan nilai yang baik dalam pembelajaran matematika; 4) Siswa tidak melihat
bagaimana hubungan antara isi pelajaran ini dengan sesuatu yang telah saya ketahui; 5) Guru
membuat suasana menjadi tegang saat mengajar matematika; 6) Guru tidak mampu melakukan
hal yang tidak biasa yang menarik dalam pembelajaran matematika; 7) Siswa tidak berperan
aktif dalam proses pembelajaran; 8) Siswa tidak menemukan adanya manfaat pelajaran
matematika bagi siswa untuk mencapai tujuan hidupnya; 9) Siswa tidak yakin pembelajaran
matematika akan bermanfaat bagi kehidupannya di masa kini maupun masa mendatang.
Sebagai guru, peneliti telah berupaya melakukan berbagai supaya seperti penerapan cooperatif
learning, pemanfaatan LKS, maupun pendekatan dengan tutor sebaya. Penerapan berbagai
model dan metode pembelajaran tersebut berpengaruh positif pada siswa yang memang sudah
mempunyai minat belajar matematika baik. Pada siswa yang minat dan motivasi belajar
matematika rendah tidak banyak memberi pengaruh (Yuli, 2015- 2016). Rata-rata hasil
belajar matematika siswa mengalami peningkatan namun tidak pada motivasi dan minat pada
pelajaran matematika.
RAHMAT atau sejarah matematika dimanfaatkan sebagai pengantar pada kegiatan
pendahuluan. Setelah menyiapkan siswa, peneliti mulai menceritakan sejarah matematika atau
tokoh matematika yang terkait dengan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. Sejarah
matematika itu digunakan untuk memotivasi siswa. Penerapannya pada diri siswa, mereka
dimotivasi untuk menekuni bidang yang menjadi minat mereka, apakah itu olahraga, seni,
ataupun yang lainnya. Melalui sejarah matematika maupun sejarah tokoh dunia, peneliti
membimbing siswa untuk menemukan bahwa tokoh-tokoh besar dunia bisa sukses dan
menjadi seorang tokoh karena mereka mempunyai kemampuan berpikir dan analisa yang baik.
Kemampuan itu salah satunya diperoleh dengan belajar matematika.
Pada kegiatan inti pembelajaran, pada saat siswa mengerjakan latihan peneliti kembali
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mengingatkan bahwa kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah matematika akan
membantu dan memudahkan mereka dalam berpikir dan menyelesaikan masalah yang akan
mereka hadapi di kesempatan lain. Latihan-latihan yang dikerjakan siswa dirancang sedemikian
rupa pada sebuah Lembar Kerja Siswa (LKS) yang memuat soal-soal yang merangsang proses
berpikir siswa sehingga mendorong kemampuan berpikir kritis siswa. Soal-soal latihan tidak
hanya mengandung soal-soal hapalan dan prosedur tetapi sudah mengarah pada kemampuan
siswa menerapkan konsep matematika pada penyelesaian masalah yang ada di kehidupan
siswa.
Pemanfaatan sejarah matematika lainnya diharapkan memberikan inspirasi bagi siswa dan
guru dalam belajar matematika. Siswa termotivasi untuk belajar matematika melalui sejarah
hidup para tokoh yang diceritakan guru di awal pembelajaran. Motivasi siswa yang lebih
baik itu meningkatkan minat siswa pada pelajaran matematika. Para siswa mulai tertarik
pada pelajaran matematika karena adanya cerita pada tokoh matematika. Setelah guru masuk
kelas terkadang siswa bertanya, siapakah tokoh yang akan diceritakan guru? atau bagaimana
akhirnya kehidupan tokoh yang diceritakan guru?

1.2. Rumusan Masalah
Pada bagian latar belakang masalah di atas telah dipaparkan keadaan pembelajaran matematika
khususnya motivasi dan minat belajar matematika siswa kelas XI PSB SMA Negeri 1 Rendang
semester 1 tahun pelajaran 2017/2018. Berdasarkan paparan di atas maka rumusan masalah
pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah penggunaan RAHMAT dalam meningkatkan motivasi belajar matematika
siswa kelas XI PSB SMA Negeri 1 Rendang?
2. Bagaimanakah penggunaan RAHMAT dalam meningkatkan minat belajar matematika
siswa kelas XI PSB SMA Negeri 1 Rendang?

2. Kajian Pustaka
2.1. Minat Belajar
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) minat sebagai kecenderungan hati yang tinggi
terhadap sesuatu atau gairah/keinginan. Keinginan yang kuat pada suatu hal. Keinginan itu
kemudian akan memberikan dorongan kita melakukan sesuatu sampai mencapai tujuan yang
diinginkan. Sardini (2013) menyatakan minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu
hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan
tersebut, semakin besar minatnya. Minat belajar adalah kecenderungan hati yang tinggi untuk
belajar, mendapatkan informasi, pengetahuan, kecakapan, melalui usaha, pengajaran atau
pengalaman. Belajar dengan minat akan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik
daripada belajar tanpa minat, minat timbul apabila siswa tertarik akan sesuatu karena sesuai
dengan kebutuhannya atau merasakan bahwa sesuatu yang akan dipelajarinya bermakna bagi
dirinya (Setiabudi, 2008).
Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa minat belajar adalah keinginan yang
kuat untuk belajar yang timbul karena adanya kebutuhan dan ketertarikan siswa pada hasil
belajar yang diinginkan. Minat belajar ini tumbuh karena kebutuhan siswa pada informasi dan
pengetahuan sebagai hasil belajar tersebut.
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2.2. Motivasi Belajar
Callahan and Clark, 1988 (dalam Mulyasa, 2005) menyatakan bahwa motivasi adalah
tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan
tertentu. Dengan motivasi akan tumbuh dorongan untuk melakukan sesuatu dalam kaitannya
dengan pencapaian tujuan. Seseorang melakukan sesuatu kalau ia memiliki tujuan atas
perbuatannya, demikian halnya karena adanya tujuan yang jelas maka akan bangkit dorongan
untuk mencapainya. Motivasi akan menyebabkan suatu perubahan energi yang ada pada diri
manusia, baik yang menyangkut kejiwaan, perasaan, dan emosi, untuk kemudian bertindak
atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan.
Pendapat lain dikemukakan oleh Djamarah (2002) yang mendefinisikan motivasi sebagai
perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feelling dan didahului
dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk
suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang mempunyai tujuan tertentu dari
aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan
segala upaya yang dapat ia lakukan untuk mencapainya.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa motivasi adalah perubahan
energi seseorang yang ditandai dengan munculnya sikap dan reaksi untuk melakukan sesuatu
dan mendorong adanya perubahan tingkah laku sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.
Terkait dengan motivasi belajar siswa maka motivasi akan memberikan dorongan yang kuat
bagi siswa untuk belajar sehingga mencapai tujuan yang dia inginkan.

2.3. Sejarah Matematika dalam Pembelajaran
Sumardyono menyatakan bahwa sejarah matematika dapat diartikan sebagai sekumpulan
kejadian yang terjadi pada masa lampau dan berhubungan dengan perkembangan matematika
(Sumardyono dalam Wahyu dan Mahfudy, 2016). Sejarah matematika akan memberikan
pemahaman tentang konsep matematika dan bagaimana konsep tersebut terbentuk. Selain
itu sejarah matematika juga akan memberikan gambaran tentang tokoh yang telibat pada
perumusan suatu konsep beserta latar belakang tokohnya. Hal ini akan memberi wawasan
tentang matematikawan dan memberikan inspirasi kehidupannya. Secara khusus sebagai
sebuah bidang kajian, sejarah matematika merupakan sebuah penyelidikan terkait asal-usul
penemuan dalam matematika yang meliputi metode dan notasi matematika pada masa lampau.
Liu (dalam Subekti, 2016) menyebutkan lima alasan mengapa sejarah matematika perlu
dimasukkan ke dalam pembelajaran matematika, diantaranya (1) pengetahuan tentang sejarah
dapat meningkatkan motivasi dan mengembangkan sikap positif peserta didik terhadap
matematika, (2) hambatan yang ditemui dalam perkembangan matematika di masa lalu
membantu peserta didik melihat dengan bijak kesulitan yang mereka hadapi saat ini, (3)
masalah-masalah matematika di masa lalu dapat membantu mengembangkan kemampuan
matematika peserta didik, (4) sejarah membawa sisi ‘manusia’ dari pengetahuan matematika,
dan (5) sejarah dapat menjadi panduan pembelajaran bagi guru. Berdasarkan pendapat tersebut
dengan memahami sejarah matematika siswa maupun guru akan mendapatkan manfaatnya.
Bagi siswa akan menumbuhkan sikap positif terhadap pembelajaran matematika yang dapat
mendorong tumbuhnya minat dan motivasi belajar matematika. Bagi guru pemahaman
sejarah matematika akan membeirkan panduan pembelajarna matematika sehingga guru dapat
membelajarkan matematika dengan lebih menarik.
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Lebih lanjut, Subekti (2016) mengutip pendapat Arcavi (2002) menyatakan bahwa
penggunaan sejarah matematika dalam pembelajaran menurut memberikan dua keuntungan.
Pertama, pembelajaran matematika yang banyak menekankan pada notasi dan simbolisme
dapat menyebabkan seakan-akan instruksiinstruksi matematika memaksa pada otomatisasi.
Pola pikir otomatis ini berpotensi menyebabkan kebuntuan berpikir. Sejarah matematika
merupakan cara yang sangat baik untuk menghilangkan kebuntuan tersebut. Melalui aktivitas
berbasis sejarah matematika, peserta didik dapat menguji kembali beberapa gagasan-gagasan
matematika yang sebelumnya diketahui dan diabaikan, serta menjadi penghubung dengan pola
otomatisasi yang ada. Kedua, sejarah matematika dapat membuat guru menjadi lebih sensitif
terhadap kesulitan yang dimiliki oleh peserta didik. Sejarah dapat menumbuhkan perasaan
tertentu, misalnya terkait dengan bagaimana standar ketelitian dalam matematika berkembang.

2.4. Implementasi Pembelajaran dengan Sejarah Matematika untuk
Meningkatkan Motivasi dan Minat Belajar Siswa
Penerapan sejarah matematika dalam pembelajaran merupakan salah satu alat (history as a
tool) atau strategi untuk membangun pembelajaran yang bermakna dan sarat dengan nilai.
Panasuk & Horton (dalam Wahyu dan Mahfudy, 2016) mendasari penelitian terkait persepsi
guru matematika terhadap penerapan sejarah matematika dengan tiga asumsi kunci yaitu: (1)
sejarah matematika memberikan landasan pemahaman yang mendalam tentang evolusi konsep
matematika; (2) memahami kenapa dan bagaimana konsep matematika dikembangkan selama
bertahun-tahun dengan kerja keras; (3) belajar sejarah matematika bisa meningkatkan minat
dan mengembangkan sikap positif siswa terhadap matematika. Pendapatan lain menyatakan
bahwa penerapan sejarah matematika di sekolah antara lain dapat: 1) meningkatkan motivasi
dalam belajar; 2) meningkatkan aspek humanistis matematika; 3) mengubah persepsi siswa
terhadap matematika ke arah yang positif; 4) siswa mendapatkan kesenangan/kepercayaan
diri dengan memastikan bahwa mereka bukan satu-satunya yang dihadapkan dengan masalah
matematika; 5) mengurangi kesan bahwa matematika itu menakutkan.
Dari penjelasan di atas pembelajaran sejarah matematika dapat meningkatkan motivasi dan
minat belajar matematika siswa. Dengan minat dan motivasi belajar yang tinggi siswa akan
belajar dengan senang, siswa akan melakukan aktivitas belajar dengan penuh perhatian
serta memudahkan konsentrasi. Dengan demikian motivasi dan minat yang tinggi akan
mempengaruhi peningkatan hasil belajar matematika siswa. Demikian sebaliknya jika minat
dan motivasi belajar rendah maka hasil belajar pun menjadi rendah.

2.5. Kerangka Berpikir
Untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar matematika siswa kelas XI PSB SMA
Negeri 1 Rendang pada semester 1 tahun pelajaran 2017/2018 peneliti menggunakan sejarah
matematika (RAHMAT) pada pembelajaran. Melalui sejarah matematika, peneliti berusaha
mengarahkan pemikiran siswa bahwa matematika sangat penting untuk mencapai kesuksesan
dalam menempuh pendidikan maupun karir di masa mendatang. Cerita mengenai sejarah
matematika dilakukan di awal pada kegiatan pendahuluan pembelajaran sebagai motivasi dan
mengantarkan suatu konsep yang akan dipelajari siswa. Sejarah matematika juga disajikan pada
kegiatan inti dan penutup pembelajaran untuk memperkuat motivasi dan minat belajar siswa.
Dengan demikian penggunaan sejarah matematika pada pembelajaran dapat meningkatkan
motivasi dan minat belajar matematika siswa.
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3. Metodologi Penelitian
3.1. Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian
Penelitian dilakukan di kelas XI PSB1 dan XI PSB2 Semester 1 Tahun pelaajran 2017/2018
SMA Negeri 1 Rendang. Waktu pelaksanaan penelitian ini bulan Mei sampai dengan September
2017. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI PSB SMA Negeri 1 Rendang semester 1
tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 58 orang. Masing-masing 29 orang siswa di kelas XI
PSB1 dan XI PSB2.

3.2. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian tindakan kelas ini dirancang sesuai model penelitian tindakan yang
dikembangkan oleh Kemmis & Taggart (1998). Secara umum prosedur penelitiannya adalah:
1) perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan tindakan, dan 3) refleksi atas tindakan yang telah
dilakukan.

3.3. Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah: 1) lembar observasi
motivasi siswa; 2) angket motivasi siswa; 3) angket minat siswa.
Angket merupakan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis yang diberikan kepada
siswa sebagai responden. Menurut Arikunto (2002) angket merupakan teknik utama dalam
pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara membuat daftar pernyataan secara
sistematis mengenai pokok-pokok masalah yang diteliti. Setiap pernyataan yang diajukan
dalam kuisioner tersebut telah disediakan 5 alternatif jawaban. Responden memilih alternatif
jawaban yang paling sesuai. Angket digunakan untuk mendapatkan data tentang motivasi dan
minat siswa terhadap pembelajaran matematika dengan rentang skor 1 – 5.
Lembar observasi digunakan untuk mengukur motivasi siswa. Lembar observasi ini memuat
15 buah pernyataan. Observasi dilakukan terhadap sikap dan perilaku siswa selama proses
pembelajaran yang menunjukkan motivasi siswa mengikuti proses pembelajaran. Untuk
melaksanakan observasi peneliti dibantu oleh rekan sejawat sebagai pengamat. Pengamat
memberikan skor pada setiap prilaku siswa berdasarkan pada indikator yang telah ditetapkan.
Setiap indikator menentukan skor yang diperoleh siswa. Skor yang diberikan dengan rentang
1 – 5.

3.4. Teknik Analisis Data
Analisis data menggunakan skala likert karena alternatif jawaban pada angket maupun lembar
observasinya menggunakan skala 1 sampai 5. Berdasarkan jawaban siswa dan hasil observasi
akan diperoleh kecenderungan jawabannya. Perhitungan indeks jawaban responden dilakukan
dengan rumus sebagai berikut:
Nilai indeks =
Total skor = (f1x1)+ (f2x2)+ (f3x3)+ (f4x4)+ (f5x5)
Nilai indeks yang diperoleh kemudian diinterprestasi dengan tabel persentase nilai berikut ini:
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Tabel 1. Tabel Persentase Nilai
Persentase Nilai Indeks
0% - 19,99%
20% - 39,99%
40% - 59,99%
60% - 79,99%
80% - 100%

Keterangan
Sangat Kurang
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik

3.5. Indikator Keberhasilan
Keberhasilan penelitian ini ditinjau dari adanya peningkatan motivasi dan minat belajar
matematika siswa. Motivasi belajar matematika siswa diukur dengan kuisioner motivasi siswa
pada pembelajaran Matematika dan lembar observasi motivasi belajar siswa. Minat belajar
matematika siswa diukur dengan menggunakan kuisioner minat siswa terhadap pembelajaran
matematika. Penelitian ini dinyatakan berhasil jika paling sedikit 50% dari semua siswa
menunjukkan motivasi dan minat belajar matematika pada katagori minimal baik.

4. Hasil dan Pembahasan
Penelitian tindakan kelas ini merupakan satu kegiatan perbaikan pembelajaran yang terdiri
atas 2 siklus sebanyak 8 kali pertemuan. Masing-masing siklus dilaksanakan sebanyak 4 kali
pertemuan yang masing-masing 2 kali 2 jam pelajaran dan 2 kali 3 jam pelajaran. Sehingga
secara keseluruhan setiap siklus dilaksanakan selama 10 jam pelajaran. Gambaran umum
kegiatan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut.

4.1 Perencanaan Tindakan
Dalam tahap perencanaan disiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) beserta
perangkat pendukungnya, diantaranya LKS (Lembar Kerja siswa) yang bersesuaian, media
yang bersesuaian, lembar evaluasi pembelajaran, dan sarana penunjang yang dibutuhkan oleh
siswa untuk melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran. Selain itu juga disiapkan
soal untuk ulangan harian yang akan dilaksanakan setelah berakhir pembelajaran pada setiap
kompetensi dasar (akhir siklus).

4.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan adalah implementasi dari rencana tindakan (RPP) yang telah disusun.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap siklus memuat 10 jam pelajaran yang
dilaksanakan selama 4 kali pertemuan.
Pelaksanaan tindakan dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Secara umum alur pembelajaran yang
dilaksanakan dalam siklus 1 dan 2 adalah sebagai berikut.
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Gambar 4.1. Diagram Alur Pembelajaran
Pembelajaran pada siklus 2 dilakukan perubahan sesuai hasil refleksi setelah pelaksanaan
siklus 1. Setelah persentasi kelompok sebelum mengerjakan latihan soal dan atau setelah
membahas latihan soal guru menceritakan sejarah hidup tokoh matematika khususnya bidang
statistika. Selain itu siswa diberikan kesempatan membaca buku motivasi selama 10 menit
untuk memperkuat motivasi siswa yang telah mulai tumbuh.

4.3 Observasi dan Evaluasi
Untuk mengetahui motivasi dan minat belajar matematika siswa, pada setiap awal dan akhir
siklus dibagikan angket motivasi dan minat belajar siswa yang diisi oleh siswa sebagai
responden. Selain itu setiap pelaksanaan pembelajaran dilakukan observasi motivasi belajar
siswa menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Pelaksanaan observasi dibantu
oleh rekan sejawat. Selain itu pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi pembelajaran
untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Setelah pelaksanaan
pembelajaran keempat dilakukan ulangan akhir karena sudah berakhir pembelajaran untuk
satu kompetensi dasar.

4.4 Refleksi
Kegiatan refleksi dilaksanakan setelah kegiatan satu siklus selesai. Setiap refleksi menganalisis
hasil tindakan pada setiap pertemuan. Hasil refleksi dijadikan dasar penyajian dan penyusunan
rencana tindakan berikutnya.
Proses analisis data dilakukan terhadap hasil angket motivasi dan minat belajar matematika
siswa pada prasiklus, siklus 1, siklus 2 serta hasil observasi motivasi belajar siswa pasca
tindakan, dengan hasil sebagai berikut.
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Tabel 4.1. Motivasi Belajar Matematika Siswa
Katagori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Banyak Siswa
Prasiklus
3
6
36
13
0

Siklus 1
8
11
30
9
0

Siklus 2
16
24
12
6
0

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan RAHMAT hanya 9 orang siswa yang mempunyai motivasi belajar matematika
pada katagori minimal baik. Setelah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan RAHMAT,
banyak siswa yang mempunyai motivasi belajar matematika minimal baik mengalami peningkatan
sebesar 32,76% pada siklus 1 dan meningkat sebesar 68,97% pada akhir siklus 2. Walaupun masih
ada siswa yang mempunyai motivasi belajar matematika pada katagori cukup dan kurang namun
hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator keberhasilan penelitian yaitu paling sedikit 50%
siswa mempunyai motivasi belajar matematika minimal baik.
Tabel 4.2. Minat Belajar Matematika Siswa

Katagori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Banyak Siswa
Siklus
Prasiklus
Siklus 2
1
0
5
18
13
21
26
14
32
14
31
0
0
0
0
0

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan RAHMAT hanya 13 orang siswa yang mempunyai minat belajar matematika
pada katagori minimal baik. Setelah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan
RAHMAT, banyak siswa yang mempunyai minat belajar matematika minimal baik mengalami
peningkatan sebesar 44,83% pada siklus 1 dan meningkat sebesar 75,86% pada siklus 2.
Walaupun masih ada siswa yang mempunyai minat belajar matematika pada katagori cukup
namun hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator keberhasilan penelitian yaitu paling
sedikit 50% siswa mempunyai minat belajar matematika minimal baik.
Peningkatan motivasi dan minat belajar matematika siswa setelah mengikuti pembelajaran
dengan menggunakan RAHMAT terjadi karena pembelajaran ini memberikan nuansa berbeda
bagi siswa. Melalui sejarah matematika, peneliti berusaha mengarahkan pemikiran siswa
bahwa matematika sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam menempuh pendidikan
maupun karir di masa mendatang. Cerita mengenai sejarah matematika dilakukan di awal
pada kegiatan pendahuluan pembelajaran sebagai motivasi juga untuk mengantarkan suatu
konsep yang akan dipelajari siswa. Sejarah matematika juga disajikan pada kegiatan inti dan
penutup pembelajaran untuk memperkuat motivasi dan minat belajar siswa. Lembar kerja yang
dikerjakan siswa dilengkapi dengan sejarah hidup tokoh matematika yang dapat dijadikan
cermin bagi siswa untuk mempelajari matematika.
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Pada kegiatan pendahuluan pembelajaran peneliti misalnya menceritakan sejarah hidup Sir
John Sinclair, tokoh statistika dunia. Ia adalah seorang sarjana hukum namun tidak tertarik
bekerja di bidang hukum. Ia menjadi petani yang sukses membangkitkan industri wol di
Skotlandia. Karyanya yang sangat fenomental adalah informasi tentang pertanian dan industri
terkait, catatan tentang sejarah alam, dan statistika populasi. Catatan tersebut dituliskan dalam
bukunya Statistical Account of Scotland. Hal tersebut dapat merangsang minat siswa untuk
belajar matematika. Siswa belajar matematika tidak untuk menjadi matematikawan ataupun
ahli matematika tetapi lebih pada usaha mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan
menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah.
Pada kegiatan inti pembelajaran, pada saat siswa mengerjakan latihan peneliti kembali
mengingatkan bahwa kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah matematika akan
membantu dan memudahkan mereka dalam berpikir dan menyelesaikan masalah yang akan
mereka hadapi di kesempatan lain. Latihan-latihan yang dikerjakan siswa dirancang sedemikian
rupa pada sebuah Lembar Kerja Siswa (LKS) yang memuat soal-soal yang merangsang proses
berpikir siswa sehingga mendorong kemampuan berpikir kritis siswa. Soal-soal latihan tidak
hanya mengandung soal-soal hapalan dan prosedur tetapi sudah mengarah pada kemampuan
siswa menerapkan konsep matematika pada penyelesaian masalah yang ada di kehidupan
siswa.
Pemanfaatan sejarah matematika memberikan inspirasi bagi siswa dan guru dalam belajar
matematika. Siswa termotivasi untuk belajar matematika melalui sejarah hidup para tokoh
yang diceritakan guru di awal pembelajaran. Motivasi siswa yang lebih baik itu meningkatkan
minat siswa pada pelajaran matematika.
Hal ini sejalan dengan pendapat Panasuk & Horton (dalam Wahyu dan Mahfudy, 2016) yang
menyatakan bahwa penerapan sejarah matematika di sekolah antara lain dapat: 1) meningkatkan
motivasi dalam belajar; 2) meningkatkan aspek humanistis matematika; 3) mengubah
persepsi siswa terhadap matematika ke arah yang positif; 4) siswa mendapatkan kesenangan/
kepercayaan diri dengan memastikan bahwa mereka bukan satu-satunya yang dihadapkan
dengan masalah matematika; 5) mengurangi kesan bahwa matematika itu menakutkan.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan RAHMAT
pada pembelajaran matematika dengan cara menceritakan sejarah matematika di awal
pembelajaran, memasukkan sejarah tokoh matematika pada lembar kerja siswa, motivasi dan
inspirasi sejarah matematika maupun tokoh matematika pada setiap tahap pembelajaran dapat
meningkatkan motivasi dan minat belajar matematika siswa kelas XI PSB SMAN 1 Rendang
semester 1 tahun pelajaran 2017/2018.
Selain itu disarankan pada guru matematika untuk menggunakan RAHMAT pada pembelajaran
matematika. Penggunaan RAHMAT dapat dilaksanakan pada semua topik pembelajaran
matematika. Guru dapat melakukan modifikasi dan inovasi pada penggunaanya sesuai dengan
kondisi sekolah.
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KARTU OPERATIF BILBUL MEDIA EFEKTIF
PEMBELAJARAN BILANGAN BULAT
DI SEKOLAH DASAR
Mahful, S.Pd.
SD Negeri Labuhan Jambu, Sumbawa, mahfulmadeb7@gmail.com

Abstrak. Kualitas pembelajaran bilangan bulat di sekolah dasar masih menjadi masalah,
ini harus segera dicari solusinya karena selain materi pelajaran bilangan bulat mewakili
materi bilangan matematika 36 % kelas IV, 40% kelas V, dan 33% kelas VI, tingkat
partisipasi dan prestasi belajar siswa juga masih jauh dari harapan. Media Kartu PositifNegatif, model jari hitam putih, kartu beda warna adalah media-media yang digunakan
dalam pembelajaran bilangan bulat, namun masih kurang efektif untuk pembelajaran
pengerjaan bilangan bulat puluhan di kelas V dan ratusan di kelas VI. Media Operatif Bilbul
adalah jawaban atas permasalahan tersebut. Untuk menilai efektifitas penggunaannya
dalam pembelajaran dikembangkan beberapa instrument penilaian, untuk: (1) mengetahui
tingkat partisipasi siswa yang ditentukan dari enam aspek penilaian: berpendapat,
menanggapi, mengerjakan tugas, motivasi, toleransi, dan disiplin, (2) mengetahui hasil
belajar, menggunakan tes, dan (3) mengetahui respon siswa, menggunakan angket siswa.
Dari pengamatan, tes, dan respon siswa menunjukkan bahwa hasil belajar siswa melebihi
criteria ketuntasan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa Media Operatif Bilbul adalah
media efektif dalam pembelajaran bilangan bulat karena media ini dapat meningkatan
partisipasi dan prtestasi siswa.
Kata kunci: Media Kartu Operatif Bilbul, partisipasi siswa, prestasi siswa

1. Pendahuluan
Data kemampuan awal siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Labuhan Jambu untuk materi
pelajaran bilangan bulat menunjukkan bahwa dari 38 siswa, tampaknya semua siswa dapat
membaca dan menyebutkan nama bilangan bulat, 19 siswa mampu membandingkan bilangan
bulat, hanya dua siswa yang menjawab dengan benar operasi penjumlahan bilangan bulat,
dan tidak ada seorang siswa yang menjawab dengan benar operasi pengurangan bilangan
bulat positif dengan bilangan bulat negatif dan sebaliknya pengurangan bilangan bulat negatif
dengan bilangan bulat positif, tidak ada siswa yang mampu menjawab dengan benar soal
operasi perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Ini membuktikan
bermasalahnya pembelajaran bilangan bulat di kelas V Sekolah Dasar Negeri Labuhan Jambu.
Permasalahan ini oleh guru kelas dirasakan sangat mengganggu dalam pemenuhan kriteria
ketuntasan belajar matematika secara klasikal.
Sekolah sudah menyiapkan berbagai media dalam pembelajaran bilangan bulat, antara lain:
Kartu positif-negatif, gambar jari tangan bagian telapak dan bagian punggung yang dikenal
dengan media jari hitam-putih, kartu berbeda warna yang berbentuk segi empat panjang.
Namun penggunaan media-media tersebut belum berdampak pada hasil belajar siswa yang
signifikan terutama dalam pengerjaan bilangan bulat puluhan di kelas V dan pengerjaan
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bilangan bulat ratusan di kelas VI. Rupanya ada beberapa kekurangan dalam penggunaan
beberapa media tersebut.
Beberapa kekurangan yang dimaksud diantaranya: (1) media kartu beda warna dan media
gambar jari tangan hitam-putih hanya dapat dipergunakan untuk penanaman konsep bilangan
bulat untuk angka-angka satuan dan pengerjaan penjumlahan bilangan bulat, (2) pada
penggunaan kartu beda warna dan jari hitam-putih, siswa sering ragu dengan kesepakatan
antara kartu untuk bilangan positif dan kartu untuk bilangan negatif sehingga keduanya
sering tertukar, (3) kartu positif-negatif, disamping hanya untuk pengerjaan angka-angka
satuan (angka 1 s.d. 9) juga sering terjadi kesalahan dalam penggunaan untuk pengurangan
matematika. Contoh: 4 – (–5) = ….. Pada tataran pengerjaan, siswa tidak dapat mengambil
kartu negatif sebanyak 5 buah karena hanya ada kartu positif sebanyak 4 buah. Siswa yang
punya ide kemudian memunculkan kartu nol sebanyak 5 buah (kartu positif 5 buah dan kartu
negatif 5 buah). Munculnya kartu nol membuat kalimat matematika soal menjadi
4 – (–5) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = … .. Secara tulisan soal menjadi tidak sama dengan tulisan soal
pada awalnya, sehingga terkadang juga membingungkan siswa.
Karenanya kreativitas guru untuk berinovasi membuat media efektif dalam pembelajaran
bilangan bulat menjadi sebuah keniscayaan. Andi Prastowo (2015:18) menyatakan “Seorang
pendidik dituntut kreativitasnya untuk mampu menyusun bahan ajar yang inovatif, variatif,
menarik, kontekstual, dan sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta didik sehingga pembelajaran
lebih menarik dan mengesankan bagi peserta didik secara otomatis dapat memicu terjadinya
proses pembelajaran yang efektif”. Media Efektif adalah media yang penggunaannya dalam
pembelajaran menciptakan aktivitas mendengar, melihat, berdiskusi dan melakukan sehingga
menimbulkan suasana bermain. Mengutip pernyataan Veron A.Magnesen (dalam Zainal Aqib
2015:48), ”Saya belajar: 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari
apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan
90% dari apa yang dikatakan dan lakukan”. Suasana bermain menumbuhkan kegairahan
dan motovasi untuk berpartisipasi dalam belajar, serta meningkatkan hasil belajar siswa.
Pentingnya motivasi, Sudirman A.M (2016:85) mengatakan “Seorang melakukan usaha
karena adanya motivasi, adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil
yang baik. Dengan kata lain intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat
pencapaian prestasi belajarnya”.
Penggunaan media dalam pembelajaran harus memenuhi konsep pembelajaran matematika,
salah satunya adalah pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, selanjutnya disebut CTL.
CTL memberikan peluang pada siswa untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika,
Johnson (dalam Supinah dkk 2009:40) mengemukakan bahwa “CTL merupakan suatu proses
pengajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami materi pelajaran yang sedang
mereka pelajari dengan menghubungkan pokok materi pelajaran dengan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari”. Disebutkan juga dalam lampiran Permendiknas RI No.22 (2006,
416) bahwa, dalam setiap kesempatan pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan
pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan mengajukan
masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep
matematika. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan
tekhnologi informasi dan komunikasi seperti computer, alat peraga, atau media lainnya.
Memperhatikan kenyataan dan harapan tersebut, peneliti berinovasi dengan membuat dan
menggunakan Kartu Operasional Efektif Bilangan Bulat selanjutnya disebut Kartu Operatif
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Bilbul. Media ini efektif digunakan dalam pembelajaran bilangan bulat di sekolah dasar
karena diasumsikan mampu meningkatkan partisipasi dan prestasi siswa belajar bilangan bulat
termasuk bilangan bulat puluhan dan ratusan. Media ini dibuat berdasar ide kartu sebelumnya
dengan beberapa penyempurnaan, penyempurnaan yang dimaksud adalah: (1) penambahan
tanda “+” (positif) atau tanda “ - “ (negatif) pada salah satu pojok atas kartu untuk menghindari
tertukarnya penggunaaan kartu positif dan negatif, (2) penambahan gambar sepeda motor,
mobil, dan bus mewakili nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan, berbeda warna untuk
positif atau negatif, dan (3) penggabungan kartu positif dan kartu negatif dalam satu kartu
menjadi kartu bolak balik untuk efektivitas pengerjaan bilangan bulat, dan (4) penggunaan
media pada pengerjaan pengurangan bilangan bulat tidak lagi memunculkan kartu nol yang
cendrung membingungkan siswa tetapi menambahkan dengan lawan bilangan kedua. Media
Operatif Bilbul seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1. Media Operatif Bilbul
Efektifitas media oleh peneliti ditentukan dari pengaruh penggunaan media terhadap pencapaian
partisipasi dan prestasi atau hasil belajar siswa. Apakah partisipasi dan prestasi belajar itu?.
Menurut Svinicki (dalam Tukiran Taniraja dkk 2010:56) dalam konteks pembelajaran di
kelas, partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan aktif siswa dalam pemunculan ide-ide dan
informasi, sehingga kesempatan belajar dan pengingatan materi bisa lebih lama. Sujana (dalam
Tukiran dkk 2015:57) mengatakan bahwa “Aspek-aspek partisipasi yang perlu diamati dalam
membuat pedoman observasi aktivitas siswa dalam diskusi kelompok adalah: (1) memberikan
pendapat untuk pemecahan masalah, (2) memberikan tanggapan terhadap pendapat orang
lain, (3) mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, (4) Motivasi dalam mengerjakan
tugas, (5) toleransi dan mau menerima pendapat orang lain, (6) Mempunyai tanggung jawab
sebagai anggota kelompok”. Partisipasi menurut peneliti adalah keterlibatan aktif siswa dalam
pemunculan ide-ide dan informasi dalam pembelajaran, sehingga kesempatan belajar dan
mengingat materi dapat dimanfaatkan secara optimal dengan berpedoman pada enam aktivitas
siswa yang diamati dalam pembelajaran.
Prestasi belajar menurut Rakajoni (dalam Tukiran dkk 2010:57) adalah kemampuan yang
dicapai siswa besifat kuantitatif maupun kualitatif dalam perubahan tingkah laku sebagai hasil
belajar”. Erman S. (2003:13) mengatakan bahwa “Hasil belajar mencakup aspek yang berkenaan
dengan perubahan dan kemampuan yang telah dimiliki siswa pada ranah kognitif, afektif, dan
psikomotorik”. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan hasil belajar banyak menggunakan
klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi
tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. Berdasarkan pendapat
di atas dapat peneliti simpulkan bahwa prestasi belajar matematika dalam penelitian ini adalah
hasil belajar yang dicapai siswa yang dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai mata pelajaran
dan dalam periode tertentu yang mencerminkan kemampuan siswa dalam mengusai materi
pelajaran matematika.
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2. Pembahasan
Pengerjaan bilangan bulat meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan
operasi pengerjaan hitungan campuran. EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja Dalam Kamus
Lengkap Bahasa Indoensia menjelaskan bahwa “Kurang” artinya tidak cukup, tidak penuh,
tidak genap, tidak lengkap dan sebagainya. “mengurangi” artinya mengambil sehingga
berkurang, memotong sedikit dan sebagainya. “Tambah” artinya sesutau yang diberikan
kepada sesuatu yang sudah ada sehingga jumlahnya melebihi dari sebelumnya; menjadi lebih
banyak atau lebih besar; ditambah. “Menambah” artinya menambah agar memenuhi target,
membubuhi agar cukup. “Kali” artinya untuk menyatakan tindakan berulang. “Pengali”
artinya bagian yang dipakai untuk mengalikan. Selanjutnya “Bagi” artinya pecah, penggal,
cerai, pecahan dari sesuatu yang utuh. “Membagi” artinya memisahkan dari sesuatu yang utuh
menjadi beberapa bagian. ‘Menjumlahkan” artinya menyatukan bilangan.
Untuk mengetahui efektifitas Kartu Operatif Bilbul dalam pembelajaran pengerjaan bilangan
bulat di sekolah dasar, peneliti melakukan penelitian dengan subyek penelitian 38 siswa kelas
V SD Negeri Labuhan Jambu semester I tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 17 lakilaki dan 21 perempuan. Peneliti memfokuskan penelitian pada pembelajaran bilangan bulat
kelas V karena materi pelajaran bilangan bulat di kelas V mewakili pembelajaran pengerjaan
bilangan bulat sekolah dasar. Apabila media Kartu Operatif Bilbul efektif dalam pembelajaran
bilangan bulat di kelas V, maka menunjukkan efektifas penggunaan media di sekolah dasar.
Jadwal pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut.
Tabel 1. Jadwal Tindakan dengan Menggunakan Kartu Operatif Bilbul

Pada penelitian ini data dikumpulkan menggunakan instrumen berupa lembar pengamatan,
angket, tes, dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Lembar pengamatan dan angket
digunakan untuk mengetahui partisipasi dan respon siswa dalam pembelajaran, tes untuk
mengetahui hasil belajar belajar siswa pada setiap pertemuan, dan lembar observasi digunakan
untuk mengamati aktivitas belajar guru dan siswa dalam pembelajaran dengan media Kartu
Operatif Bilbul. Lembar observasi yang digunakan oleh peneliti adalah lembar observasi
yang direkomendasikan oleh Depdikbud dalam buku Supervisi Akademik. Selanjutnya data
dianalisa dengan pedoman penilaian sebagai berikut.
Tabel 2. Pedoman Penilaian Partisipasi dan Prestasi Belajar Siswa

Ditetapkan batas ketuntasan siswa baik pada penilaian partisipasi maupun penilaian prestasi

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

yakni, kriteria “Baik” dengan skor perolehan 3 (tiga) untuk partisipasi siswa atau nilai
perolehan 75 s.d. 90 untuk prestasi siswa.
Penggunakan media Kartu Operasitif Bilbul dalam Pembelajaran, mengikuti prosedur
pendekatan pembelajaran kontekstual, yakni: (1) peneliti memberi kesempatan siswa
mengkonstruksi sendiri pengetahuan baru dengan menyajikan slide powerpoint penggunaan
Kartu Operatif Bilbul, (2) siswa bekerja dalam kelompok dengan Kartu Operatif Bilbul agar
siswa memperoleh ilmu dari hasil kerjasama dengan siswa yang lain, (3) peneliti memfasilitasi
kegiatan penemuan pada siswa sehingga siswa memperoleh ilmu, (4) mengembangkan sifat
ingin tahu siswa melalui proses bertanya siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru, (5)
peneliti dan siswa menjadi model tentang cara belajar, (6) peneliti memfasilitasi siwa berpikir
tentang apa yang baru dipelajari, (7) melakukan penilaian proses dan hasil.
Terdapat beberapa kesepakatan atau ketentuan yang harus dipatuhi ketika menggunakan kartu
tersebut, yaitu:
a.

kartu warna biru (ada tanda +) mewakili bilangan positif

b.

kartu warna merah (ada tanda ) mewakili bilangan negatif

c.

untuk operasi pengurangan, mengurangi sama dengan menambah dengan lawan bilangan

d. untuk operasi perkalian, tanda dari bilangan pengali harus kartu biru bertanda positif, jika
negatif maka abaikan tanda dalam perhitungannya. Hasil perkalian adalah lawan dari hasil
perhitungan (dengan membalik kartu)
e.

untuk operasi pembagian, tanda dari bilangan yang dibagi harus kartu biru bertanda
positif, jika negatif maka abaikan tanda dalam perhitungannya. Hasil pembagian adalah
lawan dari hasil perhitungan (dengan membalik kartu)

Penggunaan Kartu Operatif Bilbul dalam pembelajaran operasi hitung atau pengerjaan
bilangan bulat sebagaimana dijelaskan dalam contoh di bawah ini.
1. Melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat

2. Melakukan operasi pengurangan bilangan bulat
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3. Melakukan operasi perkalian bilangan bulat

4. Melakukan operasi pembagian bilangan bulat (bagi dulu puluhan, sisa ditukar)
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Hasil tindakan pertemuan I dan pertemuan II berupa skor partisipasi dan nilai prestasi siswa
belajar bilangan bulat dalam proses pembelajaran kontekstual dengan Kartu Operatif Bilbul.
Rekapitulasinya dideskripsikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3. Rata-rata Skor Partisipasi dan Prestasi Siswa

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa partisipasi siswa ditunjukkan dengan skor terendah
adalah 3,47 pada pertemuan kedua, capaian skor tertinggi 3,87 pada kedua pertemuan. Begitu
pula halnya dengan rata-rata skor siswa masing-masing 3,68 untuk pertamuan pertama dan
rata-rata 3,72 untuk pertemuan kedua. Pada kedua pertemuan ketuntasan mencapai 100%.
Dari tabel juga terlihat prestasi siswa dengan nilai terendah 87.5 pada kedua pertemuan,
capaian nilai tertinggi 100 pada kedua pertemuan. Begitu pula halnya dengan rata-rata nilai
siswa masing-masing 97,38 untuk pertemuan pertama dan 95,72 untuk pertemuan kedua.
Pada kedua pertemuan ketuntasan mencapai 100%. Data tersebut menunjukkan bahwa baik
partisipasi maupun prestasi siswa memenuhi batas ketuntasan belajar bilangan bulat yakni,
skor 3 (tiga) untuk partisipasi siswa dan nilai 75 s.d. 90 untuk prestasi siswa. Respon siswa
selama mengikuti pembelajaran dengan media Kartu Operatif Bilbul seperti yang ditunjukkan
oleh tabel berikut.
Tabel 4. Data Angket Respon Siswa

Berdasarkan tabel 4, tampak jawaban siswa menunjukkan bahwa Kartu Operatif Bilbul
menyenangkan, lebih mudah memahami pelajaran, membuat belajar lebih giat, berani bertanya,
berani berpendapat, percaya diri, melatih kreativitas, bersifat kritis, terasa manfaatnya,
membuat nyaman, senang tertantang dan mudah menjawab soal, semangat dan ingin selalu
belajar. Ini menunjukkan bahwa media Operatif Bilbul sangat memotivasi siswa untuk
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berpartisipasi dalam belajar bilangan bulat. Tampak juga perolehan rata-rata respon siswa
yakni, 3,61 dan 3,73. Ini membuktikan bahwa Kartu Operatif Bilbul sangat memotivasi siswa
untuk berpartisipasi sehingga membantu meningkatkan prestasi siswa belajar bilangan bulat.

3. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil tindakan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Terjadi peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran pengerjaan bilangan bulat
setelah diberikan tindakan dalam bentuk penggunaan Kartu Operatif Bilbul.
2. Terjadi peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran pengerjaan bilangan bulat
setelah diberikan tindakan dalam bentuk penggunaan Kartu Operatif Bilbul.
3. Media Kartu Operatif Bilbul adalah media efektif dalam pembelajaran bilangan bulat di
sekolah dasar.

Saran-saran
1. Kepada guru sekolah dasar disarankan agar dapat menggunakan Kartu Operatif Bilbul
dalam pembelajaran pengerjaan bilangan bulat.
2. Dalam melaksanakan pembelajaran diharapkan kepada guru untuk menggunakan media
pembelajaran yang efektif, murah, menyenangkan dan inovatif.
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PENGGUNAAN MEDIA PERKALIAN KANADA UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS II
SDN MEDALEM

Martin Indah
SDN Medalem, Lamongan; imada004@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas II materi
perkalian melalui penggunaan media Perkalian Kanada. Jenis penelitian adalah Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan sebanyak dua siklus dengan materi perkalian.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II SDN Medalem tahun pelajaran 2016/2017. Hasil
yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan pembelajaran
mencapai 100%, baik pada siklus 1 maupun siklus 2; 2. Nilai ketercapaian pelaksanaan
pembelajaran pada silus 1 adalah 78,125% sedangkan pada siklus 2 adalah 90,625%;
3. Sementara ketuntasan belajar materi perkalian siswa yang memenuhi KKM pada
siklus 1 adalah sebesar 60% sedangkan pada siklus 2 sebesar 100%; 4. Segala kendala
yang terjadi selama kegiatan pembelajaran dapat teratasi dengan baik. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa penggunaan media Perkalian Kanada dapat meningkatkan
hasil belajar siswa materi perkalian siswa kelas II SDN Medalem. Disarankan agar guru
menggunakan media Perkalian Kanada untuk pembelajaran Matematika materi perkalian
di kelas agar aktivitas dan hasil belajar siswa dapat meningkat.
Kata Kunci. Media Perkalian Kanada, Hasil Belajar Siswa

1. Pendahuluan
Pembelajaran Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada siswa mulai
dari SD bahkan sampai perguruan tinggi. Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan
yang memiliki peranan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga
Matematika memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya berhitung,
melalui pembelajaran Matematika siswa diajarkan cara berpikir dan bertindak secara cermat,
objektif, kritis, logis, analogis, dan analitis yang berdampak pada cara pandang siswa dalam
menyikapi atau memecahkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, pembelajaran Matematika
terutama tingkat SD perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam membelajarkan dasardasar Matematika.
Proses pembelajaran Matematika di SD dapat berlangsung efektif, efisien, dan menarik, serta
menyenangkan apabila proses pembelajaran tersebut memiliki desain pembelajaran. Desain
pembelajaran merupakan perencanaan pembelajaran yang tepat dan terencana yang bertujuan
untuk membantu guru mempermudah melaksanan kegiatan pembelajaran agar tercapai tujuan
instruksional yang diinginkan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan
menyusun desain pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran secara tepat. Salah satu
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aspek desain pembelajaran tersebut yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki
peranan yang penting dalam pembelajaran Matematika di SD, terlebih siswa SD masih dalam
tahap operasional konkrit. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa
memahami materi pembelajaran dengan mudah.
Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui masih terdapat kendala dalam praktek pembelajaran
Matematika khususnya materi perkalian dasar di kelas II SDN Medalem. Kendala tersebut
yaitu siswa belum mampu menyelesaikan soal perkalian. Hal ini dikarenakan dalam proses
pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik dan
siswa cenderung kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Fakta tersebut didukung
dengan rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran perkalian. Sebanyak 40% dari 5
siswa belum mencapai KKM yang telah ditetapkan, yaitu 65.
Untuk mengatasi masalah tersebut, media Perkalian Kanada dipilih sebagai alternatif solusi
karena dengan menggunakan media ini yang kemudian diterapkan melalui metode permainan
matematika maka pembelajaran materi perkalian akan menjadi menarik dan menyenangkan
bagi siswa sehingga diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional
Matematika. Metode permainan matematika dalam penggunaan media Perkalian Kanada ini
juga mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik (VAK). Tujuan penelitian
ini adalah untuk memaparkan pelaksanaan pembelajaran, hasil belajar siswa materi perkalian,
dan kendala-kendala yang dihadapi selama pembelajaran serta cara penyelesaiannya selama
menggunakan media Perkalian Kanada.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai
berikut. 1). apakah penggunaan media Perkalian Kanada dapat meningkatkan aktivitas guru
dalam pengelolaan pembelajaran? 2). Apakah penggunaan media Perkalian Kanada dapat
meningkatkan hasil belajar siswa? 3). Kendala apa sajakah yang dialami dalam pelaksanaan
pembelajaran materi perkalian dengan menggunakan Perkalian Kanada?

2. Kajian Teori
2.1 Materi Perkalian di SD
Perkalian merupakan penjumlahan yang berulang (Heruman, 2007). Oleh karena itu, untuk
menguasai materi perkalian, siswa harus menguasai materi penjumlahan terlebih dahulu.
Adapun bunyi standar kompetensi materi perkalian adalah melakukan perkalian dan pembagian
bilangan sampai dua angka dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa siswa kelas
II SD, yaitu 3.1 melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan dua angka (Depdiknas.
2006).

2.2 Media Perkalian Kanada
Media Perkalian Kanada merupakan sebuah media papan sederhana yang didalamnya terdapat
dua tabel, yaitu tabel 1 hasil perkalian bilangan 1 sampai 9 dan tabel 2 bilangan 1 sampai 9.
Media ini membutuhkan 38 buah bidak atau pioneer dengan 2 warna yang berbeda. Media
Perkalian Kanada ini digunakan untuk mengasah kemampuan siswa dalam perkalian bilangan
1 sampai 9 dan melatih kepekaan siswa terhadap faktor bilangan (Sutarto. 2010). Cara
memainkan media ini membutuhkan 2 orang pemain. Melalui media Perkalian Kanada yang
yang diterapkan melalui metode permainan diharapkan mampu menjadikan pembelajaran
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Matematika materi perkalian menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga
menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajarnya.

Gambar 1. Media Perkalian Kanada

2.3 Metode Permainan Matematika
Permainan matematika adalah suatu kegiatan yang menggembirakan yang dapat menunjang
tercapainya tujuan intruksional Matematika yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor
(Suwangsih dan Turlina, 2006). Permainan Matematika mengandung nilai-nilai Matematika
yang dapat meningkatkan keterampilan pemahaman konsep dan pemantapannya, pemecahan
masalah dalam kehidupan sehari-hari dan masih banyak lagi.

2.4 Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar merupakan realisasi potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan
hasil belajar seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan
pengetahuan, keterampilan berfikir maupun keterampilan motorik (Nana, 2005). Hasil belajar
adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati
dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan
sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan yang
tidak tahu menjadi tahu (Oemar, 2007).
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil
maksimal yang dicapai siswa setelah melalui proses pembelajaran, yang berupa peningkatan
kemampuan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Hasil belajar dalam penelitian tindakan
kelas ini adalah nilai dari tes akhir pada setiap pertemuan di akhir siklus.

3. Metode Penelitian
3.1 Tempat, Waktu, dan Subjek Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SDN Medalem, Kec. Modo Kab. Lamongan. Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus, siklus I pada tanggal 08 dan 09 Maret 2017 dan siklus II pada
tanggal 15 dan 16 Maret 2016. Subjek penelitian adalah siswa kelas II SDN Medalem semester
II tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah 5 siswa, yang terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 3
siswa perempuan.

3.2 Prosedur Penelitian
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Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini menggunakan model
Kemmis dan Mc. Taggart. Prosedur penelitian ini terdiri dari tahap perencanaan (planning),
tindakan (acting), dan pengamatan (observing), serta refleksi (reflecting) (Rochiati. 2008).

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan 3 jenis data, yaitu data pelaksanaan pembelajaran, data hasil belajar
siswa, dan data kendala-kendala yang ditemui dalam kegiatan pembelajaran. Data mengenai
pelaksanaan pembelajaran atau aktivitas guru pada saat proses pembelajaran diperoleh dengan
cara observasi/pengamatan. Kegiatan pengamatan ini dilaksanakan oleh 2 orang pengamat dari
rekan sejawat peneliti dengan menggunakan pedoman pengamatan berupa format atau daftar
cek sebagai acuan penilaian. Data mengenai hasil belajar siswa diperoleh melalui penilaian tes
akhir di setiap pertemuan di siklus akhir. Tes akhir dilakukan secara tertulis, alatnya berupa
butir soal dengan bentuk isian. Data mengenai kendala-kendala yang ditemui dalam kegiatan
pembelajaran diperoleh dengan cara mencatat peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan lembaran catatan lapangan.

3.4 Analisis Data
Analisis data pada data hasil pengamatan dan catatan lapangan dilakukan secara kualitatif
sedangkan data hasil tes dilakukan secara kuantitatif.

3.4.1

Analisis Data Hasil Pengamatan

Analisis data hasil pengamatan ini diperoleh dari hasil pengamatan peneliti selaku guru kelas
dan rekan peneliti. Peneliti dan rekan peneliti mengisi lembar pengamatan selama proses
pembelajaran berlangsung.

Keterlaksanaan Pembelajaran Dianalisis dengan Menggunakan Rumus:
Persentase keterlaksanaan pembelajaran =

∑skor yang diperoleh x100%
∑skor maksimal

Setelah dihitung dengan persentase, data yang ada ditafsirkan dengan kalimat kualitatif,
sebagai berikut.
80%-100%

= baik sekali

66%-79%

= baik

56%-65%

= cukup

40%-55%

= kurang

30%-39%

= gagal [9]

Ketercapaian Skor Pembelajaran Dianalisis dengan Menggunakan Rumus:

Nilai ketercapaian =

∑skor yang diperoleh x100
Skor maksimal

Setelah dihitung nilai ketercapaian, data yang ada ditafsirkan dengan kalimat kualitatif, sebagai
berikut.
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80-100 = baik sekali
66-79 = baik
56-65 = cukup
40-55 = kurang
30-39 = gagal[9]

3.4.2 Analisis Data Hasil Tes
Rumus Penilaian Individu
Nilai akhir =

∑skor yang diperoleh x100
Skor maksimal

Setelah dihitung nilai akhir, data yang ada ditafsirkan dengan kalimat kualitatif, sebagai
berikut.
≥65-100

= tuntas

<65

= tidak tuntas

Rata-rata Kelas
x=

∑semua nilai siswa
∑siswa

Rumus Ketuntasan Klasikal
p=

∑siswa yang tuntas belajar x100%
∑siswa

Dengan diskriptor sebagai berikut.
>80%

= sangat tinggi

60%-79%

= tinggi

40%-59%

= sedang

20%-39%

= rendah

<20% = sangat rendah [11]

3.4.3

Catatan Lapangan

Lembar catatan lapangan berisi hasil catatan lapangan yang selanjutnya dianalisis dengan cara
mencermati setiap masukan yang disampaikan observer, mencari kelemahan atau kekurangan
selama proses pembelajaran dan cara mengatasi kelemahan tersebut agar di pertemuan
berikutnya tidak terulang kembali sehingga proses pembelajaran berjalan lancar.

3.5 Indikator Penelitian
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila pelaksanaan kegiatan pembelajaran
yang terwujud dalam kegiatan pembelajaran oleh guru mencapai ≥80% dengan skor
ketercapaian ≥80 [12]; hasil belajar siswa menunjuukkan bahwa sebanyak ≥75% siswa telah
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tuntas belajar dengan nilai KKM mencapai 65 (Suharsimi. 1993); dan segala bentuk kendala
yang muncul dapat teratasi, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

4. Hasil Penelitian
4.1 Hasil Penelitian Siklus 1 dan 2
4.1.1

Pelaksanaan Pembelajaran

Tabel 1. Data keterlaksanaan dan Ketercapaian Pembelajaran Siklus 1 dan Siklus 2

Dari tabel 1 di atas, maka dapat dilihat persentase keterlaksanaan adalah 100% dengan nilai
ketercapaian sebesar 78,125 sehingga kegiatan pembelajaran guru pada siklus 1 mencapai
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kriteria baik. Persentase keterlaksanaan pada siklus 2 adalah 100% dengan nilai ketercapaian
sebesar 90,625 sehingga kegiatan pembelajaran guru mencapai kriteria baik sekali.

4.1.2

Hasil Belajar Siswa

Data hasil belajar siswa yang diperoleh setelah pembelajaran kemudian dianalisis untuk
memperoleh nilai hasil belajar siswa. Nilai hasil belajar siswa terdiri dari nilai akhir setiap
pertemuan pada setiap siklus kemudian dirata-rata.
Tabel 2. Hasil Belajar Siswa

Data pada tabel 2 menunjukkan pada siklus 1 siswa yang mencapai nilai sama atau lebih
tinggi dari KKM 65 sejumlah 2 siswa atau baru mencapai 60%. Hal ini menunjukkkan proses
pembelajaran pada siklus 1 belum mencapai indikator keberhasilan penelitian yang diinginkan,
yaitu 75% siswa telah tuntas belajar dengan nilai KKM mencapai 65 sehingga dilanjutkan
perbaikan pada siklus 2. Pada siklus 2 siswa yang mencapai nilai sama atau lebih tinggi dari
KKM 65 sejumlah 5 siswa atau sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa proses
pembelajaran pada siklus 2 sudah mencapai indikator keberhasilan penelitian yang diinginkan,
≥ yaitu 75% siswa telah tuntas belajar dengan nilai KKM mencapai 65.

4.1.3

Kendala yang Dihadapi

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar catatan
lapangan, kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran sebagai berikut.
(1)
Siswa kurang tertarik dengan papan media Perkalian Kanada yang telah disajikan karena
tampilan media tersebut tidak berwarna dan juga ukuran media tersebut terlalu kecil, yaitu
kertas A4; (2) Terjadi perbedaan pendapat antarsiswa mengenai aturan permainan media
Perkalian Kanada; (3) Pengelolaan waktu pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai rencana.
Dengan adanya kendala yang dihadapi pada siklus 1, guru perlu melakukan langkah antisipasi
agar kendala tersebut tidak terulang lagi pada pertemuan siklus berikutnya. Hal yang dilakukan
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guru yaitu. (1) Guru mendesain ulang media Perkalian Kanada, baik tampilannya maupun
ukurannya agar siswa menjadi lebih tertarik dan bersemangat dalam belajar. Tampilan pada
media Perkalian Kanada dibuat berwarna dan ukuran media diperbesar menjadi ukuran kertas
A3. (2) Sebelum permaianan dimulai, guru menjelaskan secara rinci aturan permaianan
dan memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya apabila terdapat hal yang kurang
dimengerti. (3) Guru harus mengelola waktu sesuai dengan kebutuhan sehingga pengelolaan
waktu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
Penggunaan media Perkalian Kanada untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SDN
Medalem mencapai hasil yang diharapkan. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan
baik. Keterlaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru baik siklus 1 dan siklus 2
sebesar 100%. Perolehan nilai tersebut termasuk dalam kriteria baik sekali. Aktivitas guru
dan hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus 1.
Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas guru siklus 1, rata-rata nilai ketercapaian aktivitas
guru memperoleh nilai 78,125 dan dikategorikan baik. Namun, rata-rata nilai ketercapaian ini
belum mencapai nilai ketercapaian yang telah ditentukan pada indikator keberhasilan, yaitu
80. Hal ini disebabkan media yang digunakan kurang dapat menarik perhatian siswa, timbul
perbedaan pendapat antarsiswa mengenai aturan permainan, dan guru belum dapat mengelola
waktu dengan baik sehingga kegiatan pembelajaran tidak terlaksana sesuai rencana.
Kualitas pembelajaran dan tingkat ketercapaian aktivitas guru pada siklus 1 diperbaiki dan
ditingkatkan pada siklus 2. Pada siklus 2, nilai ketercapaian aktivitas guru yang diperoleh
sebesar 90,625. Perolehan nilai tersebut termasuk dalam kriteria baik sekali. Hasil ketercapaian
aktivitas guru pada siklus 2 telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan dan
mengalami peningkatan dibandingkan siklus 1. Perbandingan hasil penelitian pada siklus 1
dan siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Perbandingan Hasil Penelitian Siklus 1 dengan Siklus 2

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata nilai kelas pada siklus 1 sebesar
62 sedangkan pada siklus 2 rata-rata nilai siswa mengalami peningkatan sebesar 22 sehingga
rata-rata nilainya menjadi 84. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus 1 memperoleh 60% (3
dari 5 siswa mengalami ketuntasan belajar) dan termasuk dalam kategori tinggi. Meskipun
demikian, pembelajaran pada siklus 1 dikatakan belum tuntas. Pembelajaran dikatakan tuntas
secara klasikal apabila ≥75% dari keseluruhan siswa yang ada di kelas tersebut tuntas belajar.
Pada siklus 2 persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 100% (5 dari 5 siswa mengalami
ketuntasan belajar) sehingga mencapai indicator keberhasilan yang telah ditetapkan dan
termasuk dalam kategori tinggi.
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Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan proses pembelajaran.
Guru sudah cukup aktif dan kreatif dalam memerankan dirinya sebagai fasilitator, mediator,
maupun pembimbing. Dengan demikian materi perkalian bilangan yang hasilnya bilangan
dua angka dapat diajarkan dengan menggunakan media Perkalian Kanada karena dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Kenyataan seperti inilah yang diharapkan membawa sebuah
perubahan dalam proses pembelajaran. Guru tidak lagi sebagai penceramah namun kini guru
sebagai fasilitator, mediator, maupun pembimbing yang menghargai setiap kegiatan yang
dilakukan siswa.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
penggunaan media Perkalian Kanada di kelas II SDN Medalem pada materi perkalian dapat
meningkatkan aktivitas guru dalam pengelolaan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar
siswa. Hal ini dikarenakan media Perkalian Kanada yang diterapkan dengan menggunakan
metode permainan matematika mampu menarik minat dan motivasi belajar siswa

5.2 Saran
Saran yang ingin disampaikan melalui penelitian ini adalah agar siswa selalu dimotivasi
untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, guru hendaknya menggunakan media pembelajaran
dalam kegiatan pembelajaran dan selalu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, dan
guru hendaknya menerapkan model, metode, atau strategi pembelajaran yang inovatif dengan
melihat gaya belajar siswa agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan, serta kepala
sekolah hendaknya memberikan motivasi, dukungan, dan penghargaan kepada guru untuk
melakukan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri.

6. Ucapan Terimakasih
Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1) PPPPTK Matematika; 2) Suparna,
S.Pd., selaku Kepala SDN Medalem, Kec. Modo, Kab. Lamongan; 3) Siswa-siswi kelas II dan
rekan guru SDN Medalem, Kec. Modo, Kab. Lamongan.

Daftar Pustaka
Heruman. 2007. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
Hadi, Sutarto. 2010. Perkalian Kanada. Majalah PMRI Vol. VII No. 1 Januari 2010, 10.
Suwangsih dan Turlina. 2006. Model Pembelajaran Matematika. Bandung: UPI Press.
Sukmadinata, Nana S. 2005. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosda
Karya.
Hamalik, Oemar. 2007. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.
Wiriatmadja, Rochiati. 2008. Metode Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Djamarah, Saiful Bahri. 2005. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan
Teoritis Psikologi. Jakarta: PT Rineka Cipta
Arikunto, Suharsimi. 2012. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara
Arikunto, Suharsimi. 1993. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT Rineka Cipta

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

551

552

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN
BERBASIS APLIKASI LECTORA INSPIRE
PADA MATERI STATISTIKA

Melka Elnora
SMA N 5 Pariaman, Jl. Kayu Gadang, Padusunan, Kota Pariaman; elnoramelka@gmail.
com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengembangkan dan menghasilkan multimedia
pembelajaran berbasis aplikasi Lectora Inspire pada materi statistika yang valid, (2) Melihat
keefektifan penggunaan multimedia pembelajaran berbasis aplikasi Lectora Inspire pada
materi statistika. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Prosedur yang
digunakan mengadopsi prosedur penelitian pengembangan yang dikembangkan oleh
Sugiyono. Terdapat 7 dari 10 tahapan prosedur penelitian pengembangan yang dijalankan,
yaitu: (1) analisis potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4)
validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk. Penilaian terhadap
multimedia pembelajaran yang dikembangkan dilakukan dengan cara memberikan angket
kepada ahli materi, ahli media dan responden uji coba produk. Data dari angket kemudian
diolah untuk menentukan kriteria dari multimedia pembelajaran. Aspek yang dinilai,
yaitu aspek audio visual, kebahasaan, efek penggunaan media terhadap pembelajaran dan
aspek materi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa multimedia pembelajaran
yang dikembangkan secara keseluruhan memenuhi kriteria sangat baik. Hasil penilaian
oleh ahli materi diperoleh rata-rata persentase perolehan skor dari setiap aspek adalah
90% dengan kategori sangat baik. Hasil penilaian oleh ahli media diperoleh rata-rata
persentase perolehan skor dari setiap aspek adalah 87% dengan kategori sangat baik.
Dari angket respon peserta didik diperoleh rata-rata persentase perolehan skor dari setiap
aspek adalah 84% dengan kategori sangat baik. Merujuk pada penilaian dari ahli materi,
ahli media dan respon peserta didik dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran
berbasis aplikasi Lectora Inspire pada materi statistika dikategorikan sangat baik dan
layak digunakan sebagai media pembelajaran.
Kata Kunci. multimedia pembelajaran, aplikasi Lectora Inspire, statistika

1. Pendahuluan
Tidak bisa dipungkiri perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa
perubahan besar dalam setiap aspek kehidupan tak terkecuali di bidang pendidikan.
Perkembangan TIK menyebabkan setiap orang bisa mengakses informasi secara cepat dan
mandiri. Dengan adanya TIK memudahkan setiap orang untuk belajar dan mendapatkan
informasi dari mana saja, kapan saja dan dimana saja sehingga jarak dan waktu tidak lagi
menjadi masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu.
Guru tidak boleh ketinggalan zaman, guru harus mengikuti perkembangan zaman termasuk
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Guru sebagai salah satu kunci keberhasilan
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proses pembelajaran di sekolah seharusnya dapat memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal di atas sejalan dengan
PP Nomor 74 tahun 2008 tentang guru menjelaskan bahwa kompetensi profesional guru
merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan,
teknologi dan atau seni dan budaya. Oleh karena itu, agar menjadi profesional guru harus
selalu belajar terus menerus untuk lebih baik. Belajar bukan hanya resmi di kelas, tetapi
memiliki makna luas. Dimanapun, kapanpun, bersama siapapun belajar tidak dibatasi (long
life education).
Dari hasil pengamatan, proses pembelajaran matematika di kelas masih berlangsung secara
konvensional dan sarana penunjang pembelajaran seperti komputer, laptop dan proyektor yang
tersedia di sekolah belum digunakan secara maksimal. Materi pelajaran yang disajikan guru
dengan menggunakan metode konvensional sulit dipahami peserta didik karena bersifat abstrak
sehingga menyebabkan peserta didik merasa bosan dan tidak tertarik untuk mempelajarinya.
Multimedia pembelajaran merupakan penggabungan berbagai media yang digunakan sebagai
pembawa informasi yang mengandung maksud-maksud pengajaran. Saat ini multimedia
pembelajaran masih jarang digunakan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Padahal
peranan guru sebagai penyampai dan penyaji informasi dapat dimaksimalkan dengan
penggunaan multimedia. Pemanfaatan multimedia dapat dijadikan alternatif untuk membuat
peserta didik lebih termotivasi dalam belajar, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap
materi pelajaran serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Saat ini ada banyak program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat presentasi maupun
multimedia pembelajaran, salah satu diantaranya yaitu Lectora Inspire. Aplikasi ini mudah
diterapkan karena tidak memerlukan pemahaman bahasa pemrograman yang canggih (Mas’ud,
2012, p. 3), Lectora Inspire dapat digunakan untuk menggabungkan teks, gambar, flash, audio
dan video. Keunggulan Lectora Inspire adalah sangat user friendly “mudah digunakan” dalam
pembuatan media pembelajaran dan dapat membuat materi uji atau evalusi. Oleh karena itu,
aplikasi Lectora Inspire dapat membantu guru menyiapkan bahan ajar bagi peserta didik.
Kelebihan aplikasi Lectora Inspire yang begitu banyak membuat peneliti tertarik
mengembangkan multimedia pembelajaran dengan menggunakan Lectora Inspire. Multimedia
yang dikembangkan dengan menggunakan Lectora Inspire, diharapkan dapat membantu guru
dalam proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu,
peneliti perlu melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Multimedia Pembelajaran
Berbasis Aplikasi Lectora Inspire pada Materi Statistika”.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan dan menghasilkan multimedia pembelajaran
berbasis aplikasi Lectora Inspire pada materi statistika yang valid. (2) melihat keefektifan
penggunaan multimedia pembelajaran berbasis aplikasi Lectora Inspire pada materi statistika.
Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dapat menjadi bahan referensi peneliti lainnya
yang akan melakukan pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi
Lectora Inspire, sedangkan secara praktis adalah tersedianya media pembelajaran yang valid
dan efektif pada materi statistika yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta
didik yang berimbas kepada peningkatan hasil belajarnya serta dapat memberikan pengalaman
bagi peneliti dalam pembuatan media pembelajaran yang layak untuk dipakai dalam proses
pembelajaran.
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2. Kajian Pustaka
2.1 Pembelajaran Matematika
Matematika merupakan suatu ilmu yang penting dalam kehidupan bahkan dalam
perkembangan ilmu pengetahuan. Matematika dengan hakikatnya sebagai suatu kegiatan
manusia melalui proses yang aktif, dinamis, dan generatif, serta sebagai pengetahuan yang
terstruktur, mengembangkan sifat berpikir kritis, objektif, dan terbuka menjadi sangat penting
untuk dimiliki peserta didik dalam menghadapi perkembangan IPTEK yang terus berkembang
(Pujiadi, 2016, p. 5).
Dalam pembelajaran matematika di sekolah, guru perlu memilih dan menggunakan strategi,
pendekatan, metode, dan teknik yang banyak melibatkan peserta didik aktif dalam belajar,
baik secara mental, fisik, maupun sosial. Peserta didik dibawa ke arah mengamati, menebak,
berbuat, mencoba, mampu menjawab pertanyaan mengapa, dan kalau mungkin mendebat.
Dalam hal ini kreativitas guru amat penting untuk mengembangkan model-model pembelajaran
yang secara khusus cocok dengan kelas yang dibinanya termasuk sarana dan prasarana yang
mendukung terjadinya optimalisasi interaksi semua unsur pembelajaran (Suherman, 2003, p.
63).

2.2 Multimedia Pembelajaran
Multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstetter (2001) sebagaimana dikutip oleh
Munir (2012: 4) adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks,
suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna
dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. Berdasarkan pengertian
itu, multimedia terdiri dari empat faktor, yaitu: (i) ada komputer yang mengkoordinasikan apa
yang dilihat dan didengar, (ii) ada link yang menghubungkan pengguna dengan informasi,
(iii) ada alat navigasi yang membantu pengguna menjelajah jaringan informasi yang saling
terhubung, dan (iv) multimedia menyediakan tempat kepada pengguna untuk mengumpulkan,
memproses, dan mengkomunikasikan informasi dengan ide secara interaktif (Munir, 2012, p.
5).
Karakteristik pembelajaran multimedia (Darmawan, 2014, p. 55), antara lain :
r

Berisi konten materi yang representatif dalam bentuk visual, audio dan audiovisual.

r

Beragam media komunikasi dalam penggunaannya.

r

Memiliki kekuatan bahasa warna dan bahasa resolusi objek.

r

Tipe-tipe pembelajaran yang bervariasi.

r

Respon pembelajaran dan penguatan bervariasi.

r

Mengembangkan prinsip self evaluation dalam mengukur proses dan hasil belajarnya.

r

Dapat digunakan secara klasikal dan individual.

r

Dapat digunakan secara online maupun offline.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran multimedia pada dasarnya
diharapkan mampu memberdayakan semua aktivitas otak selama peserta didik melakukan
aktivitas pembelajaran. Pada pembelajaran dengan menggunakan multimedia, peserta didik
tidak hanya dihadapkan dengan bentuk media yang beragam (audio, visual, audiovisual) juga
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dihadapkan pada beragam aktivitas (navigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi)
sehingga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir kritis dan kreatif.

2.3 Prosedur Pengembangan Multimedia Pembelajaran
Untuk menghasilkan multimedia pembelajaran yang baik perlu dilakukan dengan menempuh
prosedur yang benar dalam proses pengembangannya. William W. Lee (2004: 161) dalam
bukunya Multimedia Based Instructional Design menguraikan lima tahap prosedur
pengembangan media yang meliputi analysis, design, development, implementation dan
evaluation (Sutirman, 2013, p. 20).
Prosedur pengembangan multimedia pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini
mengacu kepada langkah-langkah penelitian pengembangan oleh Sugiyono (2012: 408)
dengan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
r

otensi dan Masalah, yang ditunjukkan dengan data empirik secara aktual.

r

Pengumpulan data, digunakan sebagai bahan perencanaan produk tertentu yang diharapkan
dapat mengatasi masalah tersebut.

r

Desain produk, diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai
pegangan untuk menilai dan membuatnya.

r

Validasi desain, merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk. Validasi dapat
dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau ahli yang sudah berpengalaman
untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut.

r

Perbaikan desain, dilakukan setelah diketahui kelemahan produk yang dikembangkan dari
hasil validasi desain.

r

Uji coba produk.

r

Revisi produk.

r

Uji coba pemakaian.

r

evisi produk, dilakukan jika masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

r

Pembuatan produk massal, dilakukan jika produk yang diuji coba dinyatakan efektif dan
layak untuk diproduksi.

2.4 Aplikasi Lectora Inspire
Lectora Inspire adalah Authoring Tool untuk pengembangan konten e-learning yang
dikembangkan oleh Trivantis Corporation. Pendirinya adalah Timothy D. Loudermilk di
Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat tahun 1999 (Mas’ud, 2012, p. 1). Pada tahun 2000, Lectora
menjadi yang pertama sistem authoring AICC-bersertifikat di pasar. Pencapaian ini memberikan
Lectora kredibilitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan penerimaan dalam industri elearning.
Lectora Inspire merupakan salah satu program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat
presentasi maupun media pembelajaran.
Jika kita mengalami kesulitan dalam mendesain media pembelajaran, maka Lectora Inspire
menyediakan beragam jenis template, dan kita tinggal memasukkan materi pembelajaran.
Selain itu di dalam library Lectora Inspire terdapat banyak gambar, animasi, karakter animasi
yang dapat kita gunakan secara langsung (Mas’ud, 2012, p. 3). Aplikasi Lectora Inspire sangat
user friendly “mudah digunakan” dalam pembuatan media pembelajaran dan dapat digunakan
untuk membuat materi uji atau evaluasi. Media pembelajaran yang dikembangkan dengan
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menggunakan Lectora Inspire dapat di-publish secara online maupun offline. Fitur test &
survey yang terdapat dalam Lectora Inspire dapat menampilkan feed back dan skor yang bisa
diketahui langsung. Tipe soalnya terdiri dari 8 jenis bentuk soal sehingga memudahkan para
guru untuk melakukan penilaian.
Dalam mendukung pengembangan pembelajaran berbasis media, peran Lectora Inspire sangat
membantu karena (Shalikhah, 2016, p. 113):
r

Guru dapat membuat dan menyajikan materi ajar dengan tanpa harus melakukan
programming. Materi bisa berupa teks, grafik, animasi, video, suara.

r

Guru dapat melakukan pengujian terhadap materi ajar yang diberikan, dalam berbagai
macam bentuk tes seperti benar/salah, pilihan ganda, mencocokan (mathcing), tarik dan
tempatkan (drag and drop), hot spot, isian singkat (fill in the blank).

r

Guru dapat mengelola penggunaan dan publikasi materi ajar/uji.

r

Guru/peserta didik dapat mengakses materi ajar/uji yang dibutuhkan.

Gambar 1. Interface Lectora Inspire

2.5 Statistika
Statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang muncul dan berkembang
sejak abad ke-19. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan,
mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya,
statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Istilah statistika berbeda dengan statistik.
Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedang statistik adalah data informasi,
atau hasil penerapan algoritma statistik pada suatu data (Wikipedia).

3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan atau Research and
Development. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan produk multimedia pembelajaran
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menggunakan aplikasi Lectora Inspire pada mata pelajaran statistika untuk peserta didik di
SMA kelas XI IPA.

3.2 Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan mengacu pada metode penelitian dan pengembangan yang
dikembangan oleh Sugiyono. Langkah penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada bagan
di bawah ini:

Gambar 2. Langkah – langkah metode penelitian Research and Development

3.3 Subjek Penelitian
Subjek pelaku dalam penelitian ini adalah peneliti sekaligus pengembang media. Subjek uji
ahli adalah guru bidang studi matematika dan guru bidang studi TIK yang bertindak sebagai
ahli materi dan sebagai ahli media. Sedangkan subjek uji coba produk atau sasaran pengguna
media adalah peserta didik kelas XI IPA SMA N 5 Pariaman tahun ajaran 2017/2018.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan angket. Angket digunakan untuk
mengevaluasi produk yang telah dikembangkan. Ada dua aspek yang akan diukur dengan
menggunakan angket yaitu validitas dan keefektifan produk.

3.5 Instrument Penelitian
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah angket. Aspek-aspek yang dinilai
meliputi: (1) visual dan audio, (2) kebahasaan, (3) efek penggunaan media terhadap strategi
pembelajaran, dan (4) materi.

3.6 Teknik Analisis Data
Langkah-langkah dalam menganalisis data instrumen validasi:
a.

Memberikan skor pada tiap kriteria dengan ketentuan sebagai berikut: Sangat Baik (SB)
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diberi skor 5, Baik (B) diberi skor 4, Cukup (C) diberi skor, Kurang (K) diberi skor 2 dan
Sangat Kurang (SK) diberi skor 1.
b.

Melakukan perhitungan tiap butir pernyataan menggunakan rumus sebagai berikut
(Sugiyono, 2012, p. 137).
Presentase kelayakan media (P), dimana:

c. Menyimpulkan hasil perhitungan berdasarkan aspek dengan mempedomani tabel di bawah
ini:
Tabel 1. Range persentase dan kriteria kualitatif

4. Pengembangan
4.1 Prosedur Pengembangan Produk
4.1.1

Analisis Potensi dan Masalah

Pada tahap awal penelitian pengembangan perlu dilakukan analisis potensi dan masalah
dengan tujuan agar guru mendapatkan informasi mengenai materi dari mata pelajaran yang
akan disajikan dan kebutuhan media pembelajarannya. Analisis ini dilakukan dengan cara
observasi serta wawancara di SMA N 5 Pariaman, meliputi: Analisis kebutuhan mata pelajaran
dan analisis kebutuhan serta karakteristik peserta didik.

4.1.2

Pengumpulan Data

Setelah potensi dan masalah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan
data atau bahan yang akan digunakan dalam penelitian pengembangan, meliputi: Software
yang digunakan dan silabus mata pelajaran matematika.

4.1.3

Desain Produk

Setelah pengumpulan data selesai maka dilanjutkan dengan desain produk, desain produk ini
terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (1) analisis spesifikasi teknis, (2) analisis kerja program,
(3) desain flowchart, (4) desain Interface, (5) implementasi, dan (6) storyboard.

4.1.4

Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk. Validasi dilakukan
dengan melibatkan 2 orang ahli media dan 2 orang ahli materi yang sudah berpengalaman
untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Data yang diperoleh dari ahli media dan
ahli materi merupakan pedoman apakah produk mutimedia pembelajaran berbasis Lectora
Inspire pada materi statistika sudah siap untuk di uji coba atau belum.
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4.1.5

Revisi Desain

Revisi desain dilakukan berdasarkan masukan dari ahli materi dan ahli media. Menurut
komentar dari para ahli, multimedia yang dikembangkan masih memiliki beberapa kekurangan
dan perlu perbaikan, diantaranya:
1. Jenis tulisan yang sulit dibaca dan ukuran tulisan yang terlalu kecil pada bagian pendahuluan,
tepatnya pada bagian standar kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran.
2. Audio pada video pembelajaran perlu perbaikan, diantaranya kualitas audio dan ritme
penyampaian materi yang terlalu cepat sehingga materi akan sulit dipahami oleh peserta didik.
3. Tombol navigasi yang belum berfungsi dengan baik di beberapa halaman.
4. Tombol navigasi untuk video pembelajaran sebaiknya dipisahkan dari halaman materi dan
disarankan untuk diletakkan dibagian atas tampilan multimedia.

4.1.6

Uji Coba Produk

Uji coba produk dilakukan dilakukan dalam kelompok kecil, yaitu melibatkan 10 orang
peserta didik yang diambil secara random dari kelas XI IPA SMA N 5 Pariaman. Uji coba ini
bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan permasalahan jika nantinya media ini digunakan
dalam pembelajaran di kelas. Peserta didik sebagai responden diminta untuk memberikan
saran dan komentar terhadap media pembelajaran dari segi materi maupun media melalui
angket yang diberikan.

4.1.7

Revisi Produk 1

Pada tahap ini akan dilakukan revisi produk yang dikembangkan dengan berpatokan pada
saran dan komentar yang diberikan oleh peserta didik pada tahap uji coba produk. Revisi
produk I difokuskan pada video dan materi pembelajaran.

4.2 Deskripsi dan Analisis Hasil Validasi Oleh Para Ahli
4.2.1

Deskripsi dan analisis hasil validasi oleh ahli materi

Aspek yang dinilai oleh ahli materi adalah aspek visual dan audio, kebahasaan, efek penggunaan
media terhadap strategi pembelajaran dan aspek materi. Persentase hasil penilaian oleh ahli
materi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Hasil validasi desain oleh ahli materi

Berdasarkan rata-rata persentase perolehan skor tersebut dikonversikan dan diperoleh
kesimpulan bahwa media pembelajaran ini menurut pendapat ahli materi termasuk dalam
kriteria sangat baik untuk digunakan dalam pembelajaran.
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4.2.2

Deskripsi dan analisis hasil validasi oleh ahli media

Aspek yang dinilai oleh ahli media adalah aspek visual dan audio, kebahasaan dan efek
penggunaan media terhadap strategi pembelajaran. Persentase hasil penilaian oleh ahli media
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. Hasil validasi desain oleh ahli media

Berdasarkan rata-rata perolehan skor tersebut dikonversikan dan diperoleh kesimpulan bahwa
media pembelajaran ini menurut pendapat ahli media termasuk dalam kriteria sangat baik
untuk digunakan dalam pembelajaran.

4.3 Deskripsi dan Analisis Uji Coba Pemakaian Produk Oleh Peserta Didik
Media pembelajaran yang telah melewati tahap validasi oleh para ahli kemudian direvisi sesuai
saran dan komentar yang diberikan setelah itu dilakukan uji coba pemakaian produk. Tahap
ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan dan memperoleh
masukan untuk revisi produk kedepannya. Persentase hasil penilaian oleh peserta didik dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 5. Hasil angket respon peserta didik

Persentase rata-rata dari setiap aspek adalah 84%. Rata-rata perolehan skor tersebut
dikonversikan sesuai tabel 3.5 dan diperoleh kesimpulan bahwa media pembelajaran ini
menurut respon peserta didik termasuk dalam kriteria sangat baik untuk digunakan dalam
pembelajaran matematika.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:
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1. Prosedur penelitian dan pengembangan multimedia pembelajaran berbasis aplikasi Lectora
Inspire pada materi statistika meliputi: (1) analisis potensi dan masalah, (2) pengumpulan data,
(3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk.
2. Kualitas multimedia pembelajaran berbasis Lectora Inspire pada materi statistika yang
dikembangkan adalah sebagai berikut:
r
r
r

Multimedia pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat baik
berdasarkan penilaian dari ahli materi dengan rata-rata persentase sebesar 90%.
Multimedia pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat baik
berdasarkan penilaian dari ahli media dengan rata-rata persentase sebesar 87%.
Multimedia pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat baik
berdasarkan respon dari peserta didik dengan rata-rata persentase sebesar 84%.

5.2 Saran
Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian pengembangan multimedia
pembelajaran berbasis aplikasi Lectora Inspire pada materi statistika adalah sebagai berikut:
1. Multimedia pembelajaran yang dikembangkan hanya bisa dijalankan di laptop atau PC
sehingga perlu pengembangan lebih lanjut agar bisa dijalankan di smart phone atau tablet.
2. Pengembang menggunakan aplikasi Lectora Inspire versi trial sehingga hanya dapat digunakan
selama 30 hari. Oleh karena itu, disarankan kepada pengembang selanjutnya membeli aplikasi
Lectora Inspire agar tidak dibatasi waktu dalam membuat media pembelajaran.
3. Perlunya penelitian dan pengembangan lebih lanjut sehingga pada akhirnya multimedia
pembelajaran ini bisa diproduksi secara massal dan digunakan dalam skala besar.
4. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dan kepraktisan penggunaaan
multimedia pembelajaran berbasis Lectora Inspire dalam pembelajaran.
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PENGGUNAAN TASPALUVO DAN MODEL
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD UNTUK
MENINGKATKANPRESTASI MATEMATIKA
Merianah
Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT ) IQRA’ 1 Kota Bengkulu, merianahdunan@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan tujuan
untuk mengetahui apakah penggunaan alat peraga Taspaluvo dan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran matematika pada materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
satuan volume di kelas VI SDIT IQRA’ 1 Kota Bengkulu,Penelitian ini dilakukan di SDIT
IQRA’ 1 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2016/2017 di kelas VIA . Data dikumpulkan
dengan dokumentasi dan tes. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan persentase
ketuntasan prestasi belajar .dari penelitian ini maka disimpulkan bahwa penggunaan alat
peraga Taspaluvo dan model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar
siswa pada materi satuan volume, hal ini dapat dilihat dari hasil pre tes, hasil tes pada
siklus 1 dan hasil siklus 2 yaitu rata – rata 51 meningkat menjadi 68 dan meningkat
lagi menjadi 78. dengan ketuntasan belajar secara klasikal dari 7 % menjadi 40 % dan
meningkat lagi menjadi 70%.
Kata kunci : Taspaluvo,kooperatif tipe STAD

BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar hingga kini masih menjadi sesuatu yang
menyeramkan atau menakutkan bagi kebanyakan peserta didik dari berbagai jenjang.
Matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan oleh sebagian
besar peserta didik. Dengan demikian tugas guru yang utama adalah bagaimana mengubah
kesan negatif ini menjadi kesan yang positif, artinya pemikiran dan anggapan kebanyakan
peserta didik terhadap pembelajaran matematika berubah menjadi menyenangkan, penuh
tantangan yang menarik untuk dihadapi dan diselesaikan setiap permasalahannya. Ini tentu
bukan hal mudah, sungguh membutuhkan kesabaran, keuletan, dan kreativitas guru di kelas.
Langkah pertama adalah bagaimana upaya guru meyakinkan peserta didik bahwa matematika
itu adalah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak benda dan aktivitas kehidupan
yang berkaitan dengan aktivitas manusia adalah matematika, artinya proses pembelajaran
matematika di kelas tentu bukanlah tentang operasi hitung bilangan melainkan berbagai hal
yang berhubungan dengan penemuan dengan berbagai konteksnya.
Menurut Piaget dalam Hudoyo (1985:15) bahwa siswa Sekolah Dasar masih berada pada
tahap operasional konkrit. Oleh karena itu, siswa masih banyak mengalami kesulitan untuk
berpikir abstrak yang tinggi, sehingga dampaknya adalah prestasi siswa belum memuaskan.
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Berkenaan dengan hal tersebut maka sebaiknya siswa disekolah dasar diajarkan pembelajaran
matematika ke arah yang lebih konkret, yang biasa mereka lihat sehari – hari. Salah satu alat
untuk memvisualkan materi yang abstrak menjadi konkrit adalah dengan menggunakan alat
bantu yang dalam dunia pendidikan dinamakan alat peraga.
Alat peraga dalam dunia pendidikan adalah hal yang mutlak harus digunakan oleh para guru
dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keengganan penggunaan alat peraga sekarang ini
banyak dirasakan oleh para guru dengan alasan ribet dan merepotkan. Para guru umumnya
menggunakan metode ceramah yang dianggapnya lebih simpel dan sederhana serta mudah
dilakukan, tanpa persiapanpun dapat langsung mengajar di kelas menyampaikan materi
pembelajaran. Para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai hakekat alat
peraga. Seperti yang dikutip oleh Nasution. (1998), Gagne menerapkan alat peraga sebagai
sumber. Dia mendefinisikan alat peraga sebagai komponen sumber belajar di lingkungan siswa
yang merangsang siswa untuk belajar.Schramm, seperti yang dikutip oleh Nasution. (1998),
melihat alat peraga dalam pendidikan sebagai suatu teknik untuk menyampaikan pesan..
Sementara itu Briggs, seperti yang dikutip oleh Nasution. (1998), berpendapat bahwa harus
ada sesuatu untuk mengkomunikasikan materi (pesan kurikuler) supaya terjadi proses belajar.
Karena itu dia mendefinisikan alat peraga sebagai wahana fisik yang mengandung materi
pembelajaran.Sedangkan alat peraga menurut Soeparno (1987:2) pada hakikatnya adalah
suatu alat yang digunakan untuk memvisualkan suatu konsep tertentu saja. Misalnya seorang
guru matematika mengajarkan balok dengan menggunakan alat peraga berupa kardus bekas
kemasan produk makanan yang berbentuk balok. Dengan menggunakan alat peraga tersebut
diharapkan siswa dapat lebih mudah menangkap konsep yang disampaikan.
Penggunaan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan siswa mempunyai dampak meningkatnya
prestasi belajar siswa.Prestasi belajar yang dicapai siswa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor
tertentu. Menurut Slameto (2003: 56) ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi balajar
yaitu: faktor dari dalam diri siswa (faktor internal) dan faktor dari luar (faktor eksternal).
Yang termasuk faktor internal antara lain inteligensia, minat, bakat, motivasi, aktivitas belajar,
kemampuan awal dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal antara lain guru,
metode pembelajaran, model pembelajaran, alat peraga pembelajaran dan sebagainya.
Faktor eksternal yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembelajaran adalah model
pembelajaran yang digunakan. Menurut Ismail (2003) model pembelajaran mempunyai
empat ciri khusus yaitu rasional teoritik yang logis, yang disusun oleh penciptanya, tujuan
pembelajaran yang hendak dicapai, tingkah laku mengajar serta lingkungan belajar yang
diperlukaan. model pembelajaran diperlukan dalam proses pembelajaran, agar interaksi guru
dengan siswa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai. Dengan digunakannya model pembelajaran yang tepat, diharapkan pemahaman siswa
terhadap materi pelajaran yang disampaikan akan lebih baik.
Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengacu kepada kaidah
pembelajaran yang melibatkan siswa dengan berbagai kemampuan untuk bekerjasama dalam
kelompok kecil guna mencapai satu tujuan yang sama. Menurut Widyantini (2008: 6-7)
salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif adalah model kooperatif tipe STAD yang
dikembangkan oleh Slavin dkk, pada tahun 1985. Model ini merupakan model kooperatif
yang paling sederhana. selain itu, model pembelajaran dapat digunakan untuk memberikan
pemahaman konsep materi yang sulit kepada siswa. Model kooperatif tipe STAD memiliki
beberapa keunggulan (Slavin, 1995: 17) diantaranya adalah: 1) Siswa bekerja sama dalam
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mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok. 2) Siswa aktif membantu
dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. 3) Aktif berperan sebagai tutor sebaya
untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok. 4) Interaksi antar siswa seiring dengan
peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat.
Berdasarkan uraian diatas ini menjadi bahan referensi untuk peneliti mencari solusi
terhadap masalah yang terjadi di SDIT IQRA’ 1 kota Bengkulu diantaranya pembelajaran
matematika di kelas pada umunya belum menperhatikan tahapan usia siswa yang berada
pada wilayah operasional konkret, guru jarang menngunakan alat peraga dan mengunakan
model pembelajaran. Hal ini berakibat pada rendahnya pemahaman siswa tentang materi yang
sedang dipelajari sehingga membuat prestasi siswa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SDIT IQRA’1 kota Bengkulu diperoleh
data bahwa: 1) Masih banyak siswa kelas 6 yang mengalami kesulitan dalam belajar
matematika tentang materi satuan volume. 2) Siswa merasa pelajaran matematika materi
satuan volume kurang menyenangkan dan sukar untuk dimengerti. 3) Guru memiliki kesulitan
untuk menentukan alat peraga dan model pembelajaran yang tepat pada pembelajaran materi
satuan volume, sehingga prestasi belajar masih banyak yang dibawah KKM. 4) Pembelajaran
matematik pada materi satuan volume jarang mengunakan alat peraga yang bersifat konkret
dan belum menemukan alat peraga yang sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan
fenomena ini maka penulis membuat alat peraga yang lebih praktis dan konkret yang penulis
namakan Taspaluvo ( tangga satuan panjang,luas dan volume). Dan perlu juga dilakukan
penelitian untuk melihat apakah penggunaan alat peraga pembelajaran Taspaluvo, dan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan pretasi belajar siswa .

1.2. Perumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah Penggunaan alat peraga Taspaluvo dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran matematika pada materi satuan volume di kelas VI SDIT IQRA’ 1 Kota
Bengkulu?
2. Apakah Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil
belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi satuan volume di kelas VI
SDIT IQRA’ 1 Kota Bengkulu?

1.3. Tujuan penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Apakah Penggunaan alat peraga Taspaluvo dapat meningkatkan hasil
belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi satuan volume di kelas VI
SDIT IQRA’ 1 Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi satuan
volume di kelas VI SDIT IQRA’ 1 Kota Bengkulu?

1.4. Tinjauan Pustaka.
Pengertian Prestasi Belajar
Prestasi belajar merupakan hasil yang tercapai seseorang setelah melakukan suatu proses
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belajar. Prestasi belajar merupakan perubahan tingkah laku kognitif, tingkah laku afektif dan
tingkah laku psikomotorik. Menurut Djamarah (1994) prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan
yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak
akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakukan suatu kegiatan. Sejalan dengan
itu Poerwadarminto dalam Djamarah (1994) yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil
yang telah dicapai dari yang telah dilakukan dikerjakan, dan sebagainya. Dalam hal ini,
prestasi hanya dibatasi dalam bidang pendidikan khususnya pengajaran. Penilaian hasil-hasil
pendidikan adalah mengetahui sejauh mana kemajuan anak didik. Untuk menyatakan adanya
suatu kemajuan atau keberhasilan program belajar harus dilakukan dengan pengukuran proses
secara terencana. Menurut Sudjana dan Ibrahim (Djamarah: 1994) mengatakan bahwa fungsi
utama tes prestasi di kelas adalah mengukur prestasi belajar para siswa. Dari uraian di atas
prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh oleh siswa selama melaksanakan
proses belajar dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, yang diukur dengan tes
yang dilaporkan dengan bentuk angka–angka.

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Model pembelajaran tipe STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang
dikemukakan oleh Slavin. Dalam model ini siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok
kecil yang masing-masing beranggotakan empat atau lima orang siswa yang berbeda-beda
menurut kemampuan, jenis kelamin, ras. Dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator
belajar dan bertugas menciptakan situasi belajar yang kondusif, sedangkan siswa bekerja sama
dalam kelompoknya dalam memecahkan masalah-masalah belajar yang berkaitan dengan
materi pelajaran yang disampaikan guru. Dalam pembelajaran STAD lembar kerja atau alat
pembelajaran yang lain menjadi materi akademik utama dan kemudian membantu materi
pembelajaran yang lain malalui pemandu kuis satu dengan yang lain, dan atau mengantarkan
tim diskusi. Menurut Slavin dalam Widyantini (2008: 6-7) STAD merupakan salah satu model
pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model paling baik untuk
permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. STAD terdiri atas
lima komponen utama: presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, rekognisi tim
(penghargaan kelompok).

Alat peraga Pembelajaran
Para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai hakekat alat peraga. Seperti
yang dikutip oleh Nasution. (1998), Gagne menerapkan alat peraga sebagai sumber. Dia
mendefinisikan alat peraga sebagai komponen sumber belajar di lingkungan siswa yang
merangsang siswa untuk belajar..Schramm, seperti yang dikutip oleh Nasution. (1998), melihat
alat peraga dalam pendidikan sebagai suatu teknik untuk menyampaikan pesan..Sementara itu
Briggs, seperti yang dikutip oleh Nasution. (1998), berpendapat bahwa harus ada sesuatu untuk
mengkomunikasikan materi (pesan kurikuler) supaya terjadi proses belajar. Karena itu dia
mendefinisikan alat peraga sebagai wahana fisik yang mengandung materi pembelajaran. Alat
peraga berbeda dengan alat pelajaran. Soeparno (1987: 2), menyebutkan bahwa alat pelajaran
adalah alat yang dipakai untuk menunjang berlangsungnya proses belajar mengajar. Dengan
kata lain alat pelajaran adalah perangkat kerasnya. Jadi, alat pelajaran adalah perangkat keras
yang belum diisi program atau memang tidak diisi program. Contohnya: papan tulis yang
bersih, penghapus, kapur, meja siswa, tempat duduk siswa, tempat duduk guru, penerangan..
Sedangkan alat peraga menurut Soeparno (1987:2) pada hakikatnya adalah suatu alat yang
digunakan untuk memvisualkan suatu konsep tertentu saja. Misalnya seorang guru Matematika
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mengajarkan balok dengan menggunakan alat peraga berupa kardus bekas kemasan produk
makanan yang berbentuk balok. Dengan menggunakan alat peraga tersebut diharapkan siswa
dapat lebih mudah menangkap konsep yang disampaikan.Adapun alat peraga yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah Taspaluvo , yang merupakan akronim dari tangga satuan panjang
,luas dan volume.

Rancangan alat peraga Taspaluvo
Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Ms. Word,Gunting,Lem,Cutter,Kertas HVS ukuran
legal, Kertas padi, Printer, Mistar, Spidol permanen, Plastik laminating,Kain panel bekas,Botol
bekas, Doble tip, Kertas kado, Isolasi, Tali kur, Karton warna .

Cara membuat
Cara membuat taspaluvo adalah sebagai berikut :
Siapkan 2 karton padi yang ditegakkkan saling membelakangi seperti posisi kalender duduk
yang dijadikan karton padi utama, lalu bungkus dengan plastik bening agar alat peraga bisa
tahan lama, setelah itu bolongi bagian atas karton utama dengan obeng.

Gambar.1
1. Lapisi karton padi dengan karton warna , warna sesuai selera.
2. Siapkan 3 karton padi yang berbeda lalu dilapisi dengan karton warna , lalu potong karton
padi menjadi 2 bagian yang sama besar.

Gambar 2
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3. Untuk karton padi yang sudah dipotong beri hiasan dipinggir dengan kertas kado
membentuk liter L.dan hal yang sama dilakukan untuk 2 karton padi yang lain.

Gambar 3
4. Sekarang kita sudah memperoleh 6 karton padi.
5. Buat tangga untuk seluruh karton padi dengan menggunakan spidol , setelah itu beri judul
untuk masing-masing karton padi yang sudah diberi tangga .
r

Karton yang 1 untuk tangga satuan panjang.

r

Karton yang 2 untuk tangga satuan luas m2

r

Karton yang 3 untuk tangga satuan luas ( are).

r

Karton yang 4 untuk tangga satuan volume m3.

r

Karton yang 5 untuk tangga satuan volume(liter).

r

Karton yang 6 untuk tangga konversi

6. Beri hiasan di pinggiran karton dengan beberapa gambar.
7. Lapisi karton dengan plastik bening.
8. Gunting botol gelas aqua , ambil bagian bawahnya saja.
9. Tempelkan botol yang sudah digunting pada papan karton utama dengan menggunakan
(+, -)
10. Siapkan tempat untuk angka 0 pada karton utama dengan mengunakan plastik bening
11. Letakkan karton pada point 6 ke karton utama dengan cara membologi setiap karton pada
point 6 dengan obeng ,lalu letakkkan tali kur agar setiap tangga satuan bisa dibuka seperti
kalender.

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

Gambar 3.5
12. Taspaluvo siap untuk digunakan.

Proses penemuan atau pembaharuan.
Karya inovatif berbentuk alat peraga taspaluvo dikembangkan dari poster dan alat peraga yang
sudah ada dan beredar di pasaran dengan melihat bahwa poster tersebut harus dikembangkan
agar penggunaannya lebih maksimal,praktis dan konkret. Hal ini sejalan dengan Briggs
dalam Nasution (1985), berpendapat bahwa harus ada sesuatu untuk mengkomunikasikan
materi (pesan kurikuler) supaya terjadi proses belajar. Analisis kebutuhan dilakukan dengan
cara memperhatikan poster tangga satuan panjang yang ada dipasaran dan yang diguna kan
oleh beberapa guru, dari hal tersebut terlihat beberapa kekurangannya yaitu siswa belum
menemukan bentuk konkret dari setiap tangga bahwa setiap 1 tangga pada satuan panjang
itu mempunyai nilai 10, tangga satuan luas mempunyai nilai 100 dan tangga satuan volume
mempunyai nilai 1000, dan untuk materi satuan volume biasanya kita harus membuat tangga
satuan yang terpisah dengan satuan volume tapi dengan menggunakan taspaluvo cukup 1 alat
peraga bisa untuk beberapa materi. Sehingga lebih mudah untuk dipahami siswa dan lebih
praktis. Alat peraga taspaluvo digunakan dengan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) di
kelas VI A SDIT IQRA’ 1 Kota Bengkulu. Adapun pembaharuan dari alat peraga ini adalah :
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Gambar perbedaan alat peraga

METODOLOGI PENELITIAN
Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan September sampai bulan November 2016. Lebih
terinci kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Kegiatan Penelitian
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Adapun metode dalam penelitian aini adalah penelitian tindakan atau PTK . Model
pelaksanaan PTK ini menggunakan model PTK “guru sebagai peneliti” dengan acuan model
siklus PTK yang dikembangkan oleh Kemmis & Taggart (1990), Adapun sumber data dalam
penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 129; 2010)
Dalam penelitian ini sumber datanya yaitu :
r

Hasil pre tes (15 soal pilihan ganda tentang satuan volume )

r

Tes tertulis untuk melihat penguasaan konsep siswa ( siklus 1 dan siklus 2)

r

Observasi.

r

Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang
dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan
tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :
1. Soal pre tes tertulis bentuk Pilihan Ganda 15 (lima belas) butir soal.
2. Soal tes siklus 1 tertulis bentuk Pilihan Ganda 20 (dua puluh) butir soal.
3. Soal tes siklus 2 tertulis bentuk uraian 5 (lima) butir soal.
Adapun teknik pengumpulan data alam penelitian ini adalah diperoleh dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan berupa tes tertulis pilihan ganda dan uraian . Dengan skor masingmasing untuk soal pre tes dan tes siklus 1 yaitu : 1 untuk jawaban benar, dan 0 untuk jawaban
salah. Nilai Akhir = (Jumlah jawaban yang benar : skor maksimum ) x 100. Sedangkan untuk
soal tes uraian diberi skor masing-masing jika benar skor : 4 , dan jika salah total diberi skor
0, Nilai akhir = (Jumlah jawaban yang benar : skor maksimum ) x 100.
Sedangkan Teknik pengolahan data adalah data yang diperoleh akan dianalisa secara diskriftif
yaitu analisa data dimana data – data temuan didiskrifsikan kedalam pernyataan – pernyataan.
Data yang diperoleh dari hasil test tertulis dan observasi akan di analisa , hasilnya dijadikan
bahan kajian pada kegiatan refleksi . Di kegiatan refleksi yang dijadikan indikator keberhasilan
adalah :
1. Persentase ketuntasan prestasi belajar siswa
Ketuntasan prestasi belajar siswa dapat dilihat dari hasil perolehan skor siswa setelah mengikuti
pembelajaran.
Presentase ketuntasan prestasi belajar siswa dapat dihitung dengan rumus :
P=

x 100 %

Keterangan
P = Persentase ketuntasan prestasi belajar siswa
n = Jumlah siswa yang tuntas belajar
N = Jumlah siswa keseluruhan(Nursanti: 2011)
Persentase ketuntasan prestasi belajar dapat dilihat pada tabel yang diadaptasi dari Jacobs
Razavich dalam Puspa (2012 : 50)
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Tabel 2. Persentase Ketuntasan Belajar

1.6. Hasil dan pembahasan
Siklus 1 dilaksanakan pada hari senin 24 Oktober 2016 jam ke 1 sampai dengan ke 2 dan tes
pada siklus satu dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 oktober 2016 pada jam ke 1 sampai
ke 2. Hasil siklus 1 ini adalah :

A. Rencana tindakan 1

2.

r

Menyusun silabus pada materi satuan volume.

r

Membuat Rencana pelaksanaan pembelajaran 1 ( RPP) untuk materi satuan volume.

r

Menggunakan alat peraga tas paluvo.

r

Membuat rancangan kelompok siswa.

r

Membuat LDS untuk siswa.

r

Mempersiapkan alat evaluasi berupa soal tes uraian dengan jumlah soal 5 dan
membuat kunci jawaban soal.

r

Merumuskan indikator keberhasilan.

r

Ketuntasan belajar individu 75 dan klasikal 75 %

Pelaksanaan Tindakan.
r

Peneliti mengkondisikan kelas untuk siap belajar

r

Peneliti membuka pembelajaran dengan salam .

r

Peneliti menjelaskan aturan-aturan dalam pembelajaran hari ini
Siswa akan dibagi dalam 5 kelompok
Modal bintang setiap kelompok 10 bintang
Kelompok yang tertib mendapat 2 bintang
Kelompok yang tidak tertib bintang dikurangi 1.
Setiap aktifitas kelompok yang positif akan dapat bintang
Kelompok dengan bintang terbanyak tertinggi akan mendapatkan reward pada akhir
pembelajaran.

r

Peneliti menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini

r

Peneliti memberikan apersepsi .
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Gambar 3. Peneliti memberikan apersepsi
r

Peneliti menjelaskan materi tentang pengukuran satuan dengan
Taspaluvo.

menggunakan

Gambar 4. Penjelasan mengunakan alat peraga
r

Anggota kelompok duduk bersama kelompoknya masing- masing.

r

Peneliti memberikan LDS untuk dikerjakan oleh siswa dengan menggunakan alat
peraga tas paluvo.

r

Peneliti memberikan waktu untuk mengerjakan LDS dengan menggunakan alat
peraga tas paluvo.

r

Peneliti mempersilakan kelompok yang berani untuk mempersentasikan hasil dari
kerja kelompok mereka.

Gambar 5. siswa mempresentasikan hasil ke depan kelas
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r

Peneliti memberikan reward berupa penghargaan lisan kepada kelompok yang sudah
mempersentasekan hasil kelompoknya.

r

Peneliti memberikan penguatan kepada siswa

r

Peneliti memberi kesempatan bertanya tentang hal – hal yang belum diketahui.

r

Peneliti dan siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas bersama-sama .

r

Peneliti memberikan evaluasi kepada siswa secara individu dan mereka dilarang
untuk bekerja sama satu sama lain.

r

Peneliti mengumumkan kelompok yang mendapat bintang tertinggi dan memberikan
rewad terhadap kelompok yang mendapat bintang tertinggi 1,2 dan 3.

r

Peneliti memberitahu materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang.

Dari kegiatan di peroleh rata – rata kelas untuk nilai pre tes materi satuan volume adalah 51
dan siswa yang tuntas hanya 2 orang sehingga ketuntasan kelas hanya 7 %.hasil ini sangat
rendah di bawah standar KKM. Melihat hasil tersebut maka sangat dibutuhkan penelitian
untuk menuntaskan masalah yang dihadapi siswa dalam materi satuan volume. Jika di buat
dalam tabel maka terlihat seperti berikut :
Tabel.3 Hasil nilai pre tes

Hasil tes siklus 1
Setelah dilakukan perlakuan terhadap siswa kelas 6 pada materi satuan volume maka pada
siklus pertama sudah mengalami peningkatan tapi belum sesuai dengan yang diharapkan, yang
bisa dilihat dalam tabel. Tes pada tindakan satu terdiri dari 20 soal berbentuk pilihan ganda.
Tabel 4. Hasil tes tindakan 1

Dari tabel terlihat bahawa rata-rat kelas baru mencapai 68 dan persentase ketuntasan sudah
mencapai 40 % dengan kategori rendah.

5.

Refleksi.

a.

Prestasi belajar siswa pada materi satuan volume di siklus 1 menunjukkan prestasi yang
masih kurang dari KKM yang diharapkan oleh sekolah dan secara klasikal ketuntasan
juga masih dikategorikan rendah. Untuk ketuntasan secara individu jumlah siswa yang
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mendapat nilai 75 keatas adalah 12 orang dari 30 siswa sehingga ketuntasan belajar
pada siklus ini baru mencapai 40% dengan rata – rata ketercapaian ( rata- rata kelas ) 68.
Dengan melihat hasil dari siklus 1 maka dibutuhkan pengajaran kembali sehingga para
siswa bisa mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah.
b.

Melihat data yang diperoleh dari point a, maka dibutuhkan perbaikan – perbaikan : 1)
Pengulangan materi satuan volume pada bagian – bagian yang para siswa mayoritas
belum mengerti( dilihat dari rekap lembar evaluasi tes siklus 1 . 2) Pertukaran orang
– orang yang ada dalam kelompok. 3) Tugas LDS secara kelompok tidak dikumpulkan
1 saja tetapi tiap siswa yang berada dalam kelompok mengerjakan LDS. Siklus - 2
dilaksanakan pada hari senin, 31 oktober 2016 jam ke 1 sampai jam ke 2 serta tes pada
siklus -2 dilaksanakan pada hari kamis, 3 november 2016 jam ke 1 sampai jam ke 2.
Hasil siklus 2 ini adalah :
Tes pada siklus II terdiri dari 5 soal essay, hasil tes tersebut sebagai berikut :
Tabel 5 . Hasil tes siklus II

Dengan melihat hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan alat peraga tas paluvo
dan model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
Langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi tersebut adalah sebagai berikut.
1. Guru berusaha mengajar sebaik mungkin yaitu dengan cara persiapan yang maksimal
yang termuat dalam RPP, menyiapkan media – media yang relevan untuk pembelajaran.
2. Meningkatkan bimbingan kepada siswa yang berprestasi rendah.
3. Menerapkan metode ‘ tutor sebaya’
4. Membiasakan siswa dengan soal – soal berstandar sehingga dapat mengupgrade siswa .
5. Menekankan pada latihan – latihan.
6. Memberikan jam tambahan bagi siswa yang belum tuntas.
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BAB II : SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN
1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan , maka dapat
disimpulkan bahwa :
2. Penggunaan alat peraga tas paluvo dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi
satuan volume, hal ini dapat dilihat dari hasil pre tes, hasil tes pada siklus 1 dan hasil
siklus 2 yaitu rata – rata 51 meningkat menjadi 68 dan meningkat lagi menjadi 78. dengan
ketuntasan belajar secara klasikal dari 7 % menjadi 40 % dan meningkat lagi menjadi
70%.
3. Penggunaan model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada
materi satuan volume, hal ini dapat dilihat dari hasil pre tes, hasil tes pada siklus 1 dan
hasil siklus 2 yaitu rata – rata 51 meningkat menjadi 68 dan meningkat lagi menjadi 78.
dengan ketuntasan belajar secara klasikal dari 7 % menjadi 40 % dan meningkat lagi
menjadi 70%.

SARAN
1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti
menyarankan:
2. Guru sebaiknya mempunyai data tentang kemampuan awal siswa dalam materi yang akan
diajarkan.
3. Guru dapat menggunakan alat peraga tas paluvo dan model kooperatif tipe STAD untuk
materi satuan volume sebagai alternative media pembelajaran

DISEMINASI.

Dari Diseminasi tersebut maka oleh tim ahli diarahkan untuk melakukan FGD ( Fokus Grup
Diskusi ) yang menghasilkan beberapa Masukan untuk peneliti diantaranya :
r

Untuk kedepan peneliti jangan hanya melihat hasil belajar yang berupa angka-angka tetapi
dilihat juga tentang peserta didik lebih termotivasi,peserta didik lebih jujur,pemahaman
konsep peserta didik lebih baik,kemandirian belajar peserta didik..
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Abstak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas komunitas Matematika
Nusantara (MN) dalam menggerakkan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
dengan moda daring menggunakan gabungan Moodle Telegram. Selain itu juga untuk
mengetahui tingkat kepuasan subyek penelitian terhadap diklat dalam jaringan yang
diselenggarakan oleh komunitas Matematika Nusantara (MN).
Subyek penelitian adalah peserta diklat Geogebra Dasar yang diselenggarakan oleh
Matematika Nusantara (MN) dalam jaringan pada tanggal 24 April – 12 Mei 2017 pola
38 jam pelajaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan angket.
Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut maka instrumen yang digunakan adalah
soal dalam jaringan dan daftar pertanyaan. Analisis yang digunakan untuk mengolah data
yang diperoleh dari teknik tes adalah uji-t, yaitu membandingkan nilai tes akhir dan tes
awal, sedangkan untuk mengukur tingkat efektifitasnya digunakan analisis Effect Size.
Untuk mengolah data yang diperoleh dari angket digunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) . Penggunaan Moda gabungan LMS Moodle
dan Media Sosial Telegram yang dikembangkan oleh Matematika Nusantara terbukti
efektif untuk meningkatkan kompetensi guru matematika materi Geogebra Dasar dengan
tingkat efektifitas tinggi. Adapun nilai rerata tes awal 58,2 dan rerata tes akhir 83,9 dengan
angka efektivitas 1,85 (kategori tinggi) (2) Peserta merespon dengan kategori sangat puas
terhadap diklat yang diselenggarakan oleh komunitas Matematika Nusantara.
Kata Kunci. Komunitas, Matematika Nusantara, PKB, Moodle, Telegram.

1. Pendahuluan
Guru adalah profesi. Sebagaimana profesi lain seperti dokter, hakim dan pilot, guru harus
profesional. Untuk menjadi profesional, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani.
Berkaitan dengan kompetensi, di pasal 10 dijelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki
oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan
kompetensi profesional. 4 kompetensi itu harus senantiasa dipertahankan bahkan ditingkatkan.
Untuk meningkatkan kompetensi, salah satu caranya adalah dengan pendidikan dan latihan
seacara berkala dan berkesinambungan (terus-menerus). Kegiatan untuk meningkatkan
kompetensi itu disebut secara berkala dan terus menerus itu disebut Contonuous Professional
Development (CPD), yang diterjemahkan menjadi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(PKB) dalam kaitannya dengan profesi guru.
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Menurut Friedmen (dalam Ganung, 2017 : 875), tujuan CPD atau PKB adalah (1) menekankan
pada pemeliharaan pengetahuan dan keterampilan, (2) meningkatkan dan memperluas
pengetahuan dan keterampilan, (3) mengembangkan kualitas secara individu yang diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas dalam pekerjaan atau profesi.
Menurut Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009, yang dimaksud dengan PKB adalah
pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap dan
berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Pengembangan keprofesian
berkelanjutan (PKB) mencakup tiga kegiatan: (1) Pengembangan diri, (2) Publikasi ilmiah,
dan (3) Karya inovatif. Kegiatan PKB ini merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh guru,
karena merupakan syarat dalam kenaikan pangkat.
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru harus senantiasa meningkatkan
kompetensinya. Peningkatan kompetensi ini harus tumbuh dari kesadaran diri-sendiri dan
tidak boleh mengandalkan pemerintah, karena pemerintah tidak akan mampu untuk mengatasi
agar semua guru secarra merata mendapatkan diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Untuk mengatasi hal ini, maka guru perlu membentuk komunitas. Dengan komunitas yang
terbentuk, guru dapat saling belajar dan berbagi.
Guru matematika, tanpa didorong oleh pemerintah membentuk komunitas yang sudah berbadan
hukum yang disebut Matematika Nusantara (MN). Salah satu kegiatan MN adalah belajar
bersama-sama dan saling berbagi. Untuk kegiatan itu, MN sudah menciptakan sistem atau
moda belajar, yang menggabungkan Learning Management System (LMS) Moodle dan media
sosial Telegram. Berkaitan dengan hal itu, penulis ingin meneliti efektivitas moda belajar yang
telah dikembangkan oleh MN. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah pada mata diklat
Geogebra Dasar.
Adapaun masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut. (1) Apakah penyelenggaraan
diklat yang diselenggarkan oleh komunitas Matematika Nusantara dengan moda daring
menggunakan gabungan Learning Management System Moodle dan media sosial Telegram
efektif untuk meningkatkan kompetensi guru matematika materi Geogebra Dasar? (2)
Bagaimana tingkat kepuasan peserta terhadap diklat yang diselenggarakan oleh komunitas
Matematika Nusantara?

2. Kajian Pustaka
Matematika Nusantara
Matematika Nusantara adalah komunitas, perkumpulan atau organisasi profesi yang
beranggotakan guru-guru Matematika Indonesia. Matematika Nusantara, yang selanjutnya
disebut MN saat ini sudah berbadan hukum, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-003239.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Matematika Nusantara, yang ditetapkan
pada tanggal 23 Februari 2017.
Mulai tahun 2013 P4TK Matematika Yogyakarta menyelenggarakan diklat dalam jaringan
(online). Berlanjut pada tahun 2014, 2015 dan seterusnya. Alumni diklat online tersebut
rupanya masih ingin terus belajar dan berbagi. Ingin terus-menerus diskusi walaupun dalam
jaringan. Oleh karena itulah dibentuklah grup dalam Messenger Facabook. Tidak puas diskusi
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melalui facebook, dibentuklah grup di Whatsapp. Di Whatsapp, anggota makin banyak hingga
mencapai 256 anggota, yang merupakan jumlah maksimal. Sementara itu sebuah media sosial
yang disebut Telegram mulai dikenal dan bisa menampung grup hingga ribuan (saat ini bisa
menampung 20.000 anggota). Dibentuklah grup di Telegram. Grup di facebook, Whatsapp dan
Telegram belum dinamakan Matematika Nusantara, Masih disbut DOL (Diklat Online).
Pada bulan Desember 2016, grup DOL membuat blog dengan URL http://matematikanusantara.
blogspot.com. Semenjak itu nama grup berubah menjadi Matematika Nusantara yang
sering disingkat dengan MN. Grup MN yang dibentuk di Telegram semakin berkembang,
anggota mencapai ribuan. Muncul inisiatif untuk mengadakan diklat. Diklat yang pernah
diselenggarakan adalah diklat dalam jaringan tentang Kurikulum 2013, Learning Management
System Schoology dan LaTeX.
Diklat yang diselenggarakan tersebut, peserta tidak diberikan sertifikat. Selanjutnya peserta
ingin diklat yang diselenggarakan oleh MN disertai dengan seertifikat. Dari sinilah muncul
gagasan untuk mengurus badan hukum. Dengan modal seadanya dan bantuan dari beberapa
donatur maka pada tanggal 23 Februari 2017, Matematika Nusantara resmi berbadan hukum.
Setelah MN berbadan hukum maka tiap bulan menyelenggarakan diklat, yaitu diklat pertama
Geogebra Dasar, diklat kedua penguatan konsep Geometri dan diklat ketiga Google Classroom.

Pembelajaran Dalam Jaringan
Pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk konvensional, yaitu tatap muka, pembelajaran
dalam jaringan (online) dan kombinasi keduanya. Seperti halnya pembelajaran konvensional,
pembelajaran dalam jaringan juga memerlukan kelas, yang disebut kelas digital atau kelas
maya. Untuk membuat kelas digital diperlukan suatu aplikasi atau sistem yang disebut dengan
Learning Management System (LMS). Saat ini sudah banyak dikembangkan LMS yang
bersifat gratis atau berbayar. Adapun LMS gratis di antaranya adalah Moodle dan Chamilo.
Di samping menggunakan LMS, saat ini banyak komunitas yang menggunakan salah satu
media sosial untuk pembelajaran dalam jaringan, di antaranya yang paling banyak digunakan
adalah Whatsapp dan Telegram. Oleh karena kelebihan Telegram maka MN menggunakan
Telegram untuk pembelajaran dalam jaringan.

Moodle
Moodle adalah aplikasi yang disebut dengan Learning Management System (LMS), yaitu
aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran dalam jaringan, yang sering disebut dengan
e-Learning. Seperti halnya pembelajaran konvensional (tatap muka), pembelajaran dalam
jaringan juga diperlukan kelas. Kelas yang dibuat disebut kelas digital atau kelas maya. Untuk
membuat kelas digital inilah dibutuhkan LMS. Salah satu LMS itu adalah Moodle.
Moodle banyak digunakan oleh banyak instititusi, misalnya oleh Kemdikbud dalam program
Guru Pembelajar tahun 2016. Di samping itu P4TK Matematika Yogyakarta juga menggunakan
Moodle untuk diklat dalam jaringan. Oleh karena Moodle gratis dan dukungan luas maka
untuk pembelajaran dalam jaringan, MN juga menggunakan Moodle.

Telegram
Telegram adalah media sosial sejenis Whatsapp, namun mempunyai beberapa keunggulan, di
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antaranya adalah (1) jumlah anggota grup maksimal 20.000 (2) menggunakan Cloud Storage
untuk menyimpan file (3) terdapat fitur pembuatan channel (4) dapat mengirim segala jenis
file hingga lebih dari 1 GB.
Di dalam Telegram, pengguna dapat membuat grup dan channel. Channel ini tidak dimiliki
oleh Whtasapp. Karena adanya fasilitas grup dan channel inilah, Telegram dapat digunakan
sebagai modal pembelajaran dalam jaringan. Grup digunakan untuk diskusi sedangkan
Channel digunakan untuk menyimpan materi pembelajaran.

Sistem Pembelajaran Matematika Nusantara
Sistem Pembelajaran
Sistem pembelajaran pembelajaran Matematika Nusantara diatur dengan ketentuan-ketantuan
sebagai berikut. (1) Pembelajaran dilakukan secara daring (dalam jaringan) (2) Menggunakan
Moda gabungan Moodle dan Telegram (3) Peserta dibagi menjeadi kelas-kelas dan setiap kelas
beranggotakan maksimal 20 orang (4) Setiap kelas didampingi oleh 1 orang wali kelas dan
1 orang mentor. Wali kelas bertanggungjawab membantu peserta secara teknis, sedangkan
mentor bertanggungjawab membimbing mengenai konten pembelajaran. Wali kelas dan
mentor dipilih dari anggota MN sendiri.

Mekanisme Pembelajaran
Persiapan
Tahap persiapan adalah sebagai berikut sebagai berikut. (1) Panitia melakukan penjaringan
dan menetapkan peserta diklat yang dilakukan secara daring. Penetapan peserta dituangkan
dalam surat keputusan ketua umum MN (2) Panitia menyusun panduan diklat (3) Panitia
mengembangkan kelas digital berbasis Moodle dengan alamat http://matnus.kelasmatematika.
com (4) Panitia membentuk grup Telegram. Grup ini ada 2 jenis, yaitu grup pleno yang
beranggotakan semua peserta diklat dan grup kelas yang beranggotan maksimal 20 orang (5)
Mentor menyusun silabus dan Modul (5) Mentor bersama-sama dengan pengembang kelas
digital yang berbasis Moodle memasukkan konten pembelajaran ke dalam kelas digital.
Pelaksanaan
Konten dalam pembelajaran terdiri dari 2 hal, yaitu bahan ajar atau materi dan bahan uji.
Agar materi dapat dikuasai dengan baik oleh pesrta maka diperlukan ruang diskusi. Untuk
mengetahui pemahaman peserta terhadap materi maka peserta perlu diberikan tugas dan
terakhir dilakukan evaluasi. Dengan demikian ada 4 hal pokok dalam kelas digital, yaitu
materi, diskusi, tugas dan evaluasi, yang sering penulis singkat menjadi MADU ASLI.
Di dalam kelas digital yang dibangun dengan LMS Moodle dibagi menjadi beberapa aktivitas.
Banyak Aktivitas tergantung banyak Materi. Untuk diklat Geogebra Dasar ini terdapat 4
aktivitas. Di setiap aktivitas memuat komponen MADU ASLI, yaitu materi, diskusi, tugas dan
evaluasi.
Seperti halnya diklat konvensional yang memerlukan pertemuan, diklat daring yang
diselenggarakan oleh MN juga terdapat pertemuan. Tentu pertemuannya bukan pertemuan
fisik, melainkan pertemuan virtual atau pertemuan dalam jaringan, yaitu peserta besera
mentor online secara bersama pada jam yang ditentukan menggunakan moda Telegram. Pada
diklat Geogebra Dasar ini pertemuan virtual dilakukan selama 4 kali, yaitu menyesuaikan
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banyaknya aktivitas yang sudah dirancang dalam kelas digital. Jadwal pertemuan virtual ini
sudah ditentukan di panduan diklat. Agar tidak menggangu kegiatan pembelajaran di sekolah
maka pertemuan virtual dilaksanakan pada pukul 19.30 – 21.30 WIB (malam hari). Selain
pertemuan virtual, pesrta kapan pun dan di mana pun berdiskusi secara fleksibel, baik di kelas
digital berbasis Moodle maupun di Telegram.
Penilaian
Setelah diklat berakhir maka ditentukan kelulusan peserta. Batas nilai kelulusan ditentukan
oleh tim panitia yaitu 70. Jadi bila nilai berserta kurang dari 70 maka peserta tidak dapat
diluluskan. Sitem penilaian ini juga diatur dalam panduan diklat. Adapun komponen penilaian
adalah nilai tugas, nilai tes akhir dan nilai diskusi, yang rumusnya sudah ditentukan di panduan
diklat. Untuk menentukan kelulusan peserta diklat dilakukan rapat virtual yang dihadiri oleh
panitia, mentor dan wali kelas.

Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Puji Iryanti (2017 : 856) menghasilkan kesimpulan bahwa
program GP (Guru Pembelajar) yang dilaksanakan secara daring kombinasi dapat meningkatkan
kompetensi kompetensi pedagogik dan profesional. Selain itu Wenni Meliana (2013 : 808)
dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa diklat jarak jauh (online) sangat efektif untuk
meningkatkan kompetensi guru Matematika.

Hipotesis
Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.
Moda pembelajaran gabungan LMS (Learning Management System) Moodle dan Media
Sosial Telegram yang dikembangkan oleh Komunitas Matematika Nusantara efektif untuk
meningkatkan kompetensi guru Matematika materi Geogebra Dasar.

Metodologi Penelitian
Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, jenis One Group Pra Test-Post Test (Tes Awal –
Tes Akhir Kelompok Tunggal). Dengan rancangan sebagai berikut:

Tes awal

Perlakuan

Tes Akhir

Sampel penelitian adalah peserta pendidikan dan lathan (diklat) dalam jaringan (daring)
dengan mata diklat Geogebra Dasar, dengan jumlah subyek 212 orang. Peserta berasal dari
guru matematika Se-Indonesia, jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.
Pelaksanaan diklat dilakukan secara daring mulai tanggal 24 April – 12 Mei 2017.

Instrumen Penelitian
Untuk mengetahui dan menguji efektivitas diklat daring yang diselenggarakan oleh Matematika
Nusantara, pengambilan instrumen menggunakan teknik tes. Dengan demikian instrumen
berupa soal dalam jaringan. Tes terdiri dari 2 jenis, yaitu tes awal dan tes akhir.
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Untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap diklat daring yang diselenggarakan
oleh Matematika Nusantara, pengambilan instrumen menggunakan angket. Dengan demikian
instrumen berupa daftar pertanyaan dalam jaringan. Angket tersebut berbentuk smiley sepeti
gambar di bawah ini.

Gambar 2. Smiley untuk mengukur tingkat kepuasan
5 = sangat puas
4 = puas
3 = biasa
2 = tidak puas
1 = sangat tidak puas

Teknik Analisis Data
Untuk mengetahui dan menguji efektifitas diklat daring yang diselenggarakan oleh Matematika
Nusantara menggunakan analisis statistika t-test (Uji-t), yaitu uji beda rerata. Adapun data
yang diuji rerata nilai tes awal dan rerata nilai tes akhir, dengan formula sebagai berikut.

(1)
adalah selisih nilai tes akhir dan tes awal
adalah simpangan baku dari
adalah banyak data
Bila 1 adalah rerata nilai tes akhir dan 2 adalah rerata nilai tes awal maka langkah-langkah
untuk melakukan Uji-t (uji beda rerata) satu arah kanan adalah sebagai berikut.
1) Menentukan hipotesis
H0 : 1 ≤

2

(rerata nilai tes akhir kurang dari atau sama dengan rerata tes awal)

Ha : 1 >

2

(rerata nilai tes akhir lebih dari rerata tes awal)

2) Menentukan tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang diambil adalah 95% atau
taraf nyata 5%
3) Menentukan kriteria penerimaan Ha. Kriterianya adalah sebagai berikut.
Ha diterima bila t hitung > t tabel. Adapun t tabel untuk taraf nyata 5% dan banyak sampel
212 adalah 1,65. Jadi Ha diterima bila t hitung > 1,65.
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Selanjutnya untuk mengetahui besarnya efektifitas, digunakan analisis Effect Size (Ukuran
Efek), dengan formula sebagai berikut.
(2)
Kategori ukuran efek adalah sebagai berikut:
E < 0,2

: rendah

0,2 ≤ E ≤ 0,8

: sedang

E > 0,8

: tinggi

Namun sebelum dilakukan Uji-t, dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan homogenitas
data, karena Uji-t dapat dilakukan bila data berdistribusi normal dan homogen. Uji normalitas
dan homogenitas ini diperlukan karena sebagai syarat uji statistik parametrik. Uji normalitas
dilakukan dengan menggunakan Uji Liliefors, dengan rumus sebagai berikut.
L = maks |(F(Zi) – S(Zi)|

(3)

L adalah nilai Liliefors berdasarkan data empiris.
F(Zi) adalah nilai distribusi normal dari Z.
S(Zi) adalah nilai proporsi empirik.
Bila L hitung < Ltabel maka data berdistribusi normal.
Untuk uji homogenitas data digunakan analisis statistik dengan software Microsoft Excel
2007.
Analisis data yang berupa angket pada penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif.
Data angket berupa skala sikap. Skala sikap ini untuk mengukur tingkat kepuasan peserta
terhadap penyelenggaraan diklat dalam jaringan yang diselenggarakan oleh MN.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Deskripsi Sampel
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas Matematika Nusantara dalam
menggerakkan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) dengan menggunakan
modal LMS Moodle dan media sosial telegram. Sanpel penelitian adalalah peserta diklat
daring Geogebra Dasar yang diadakan pada tanggal 24 April – 12 Mei 2017 38 Jam Pelajaran.
Peserta diklat berjunlah 319 orang guru matematika jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK. Di
tengah perjalanan, karena sesuatu hal, jumlah peserta yang bisa melanjutkan sampai diklat
berakhir adalah 212 orang.

Efektifitas
Dari data sebanyak 212 orang terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas.
.Setelah dapat sudah teruji berdistribusi normal homogen maka selanjutnya dilakukan Uji-t
(uji beda rerata). Terakhir dilakukan analasis ukuran efek.
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Hasil Uji Noramlitas
Uji normalitas menggunakan Uji Liliefors. Hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut
Tabel 1. Hasil Perhitungan Uji Normalitas
Statistik
L hitung
L tabel

Tes Awal
0,0591
0,0608

Tes Ahir
0,0585
0,0608

Berdasarkan tabel di atas, untuk data tes awal dan tes akhir, L hitung < L tabel. Dapat
disimpulkan data berdistribusi normal.

Hasil Uji Homogenitas
Dengan menggunakan software Microsoft Excel 2007 didapat hasil perhitungan sebagai
berikut.
Tabel 2. Hasil Perhitungan Uji Homogenitas

Mean
Variance
Observations
df
F
P(F<=f) one-tail
F Critical one-tail

Tes Akhir
Tes Awal
83,91509434 58,20754717
155,9264062 192,7434499
212
212
211
211
1,236118081
0,062231601
1,254809692

Oleh karena F hitung = 1,23 dan F tabel = 1,25, maka F hitung < F tabel, hingga kedua data
dapat disimpulkan homogen.

Hasil Uji-t
Pengolahan data untuk keperluan Uji-t digunakan analisis aplikasi Microsoft Excel, hingga
didapatkan hasil otomatis. Hasil perhitungan Uji-t dengan taraf nyata 5% dipaparkan dalam
tabel berikut
Tabel 3. Hasil Perhitungan Uji-t

Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail

Tes Akhir
Tes Awal
83,91509434 58,20754717
155,9264062 192,7434499
212
212
0,374196319
0
211
25,29750179
4,03323E-66
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t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

1,652107287
8,06646E-66
1,971270598

Dari perhitungan diperoleh t hitung = 25,298 dan t tabel = 1,652, untuk pengujian satu arah
kanan dengan taraf nyata 5%. Dengan demikian t hitung > t tabel, hingga dapat disimpulkan
rerata hasil tes akhir lebih besar dari pada rerata hasil tes awal. Rerata tes akhir adalah 83,9.
Angka ini lebih dari angka standar kelulusan yaitu 70.

Hasil Analisis Ukuran Efek
Dari hasil perhitungan diperoleh
Rerata nilai tes awal = 58,2
Rerata nilai tes akhir = 83,9

Oleh karena E = 1,85 > 0,8 maka dapat dikatakan ukuran efek kategorinya tinggi.

Pembahasan
Dari analisis diatas diperoleh rerata nilai tes awal 58,2 dan rerata nilai akhir 83,9. Terdapat
peningkatan yang besar. Angka peningkatan itu diuji dengan Uji-t dengan taraf nyata 5% dan
terbukti bahwa bahwa rerata tes akhir lebih baik (lebih besar) dari rerata nilai awal. Angka
batas kelulusan yang ditetapkan adalah 70. Rerata nilai tes akhir 83,9. Angka ini sudah
melampaui angka batas kelulusan yang ditetapkan. Setelah diuji dengan analisis efek, terbukti
bahwa ukuran efek dalam kategori tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Moda
pembelajaran gabungan LMS (Learning Management System) Moodle dan Media Sosial
Telegram yang dikembangkan oleh Komunitas Matematika Nusantara terbukti sangat efektif
untuk meningkatkan kompetensi guru Matematika materi Geogebra Dasar. Mengikuti diklat
adalah pengembangan diri yang merupakan bagian dari PKB. Dengan demikian Matematika
Nusantara mempunyai peran penting untuk menggerakkan guru Matematika Indonesia dalam
menggerakkan PKB.

Tingkat Kepuasan Peserta
Dari 212 peserta yang berhasil mengikuti diklat sampai selesai, hanya 130 peserta yang
mengembalikan angket dalam jaringan yang sudah disebar. Adapun hasil analisis tingkat
kepuasan peserta adalah sebagai berikut:
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Tabel 4. Hasil Analisis Tingkat Kepuasan Peserta
Tingkat Kepuasan
Sangat Puas
Puas
Biasa
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
Jumlah

Banyak Responden
88
37
5
0
0
130

Persentase
67,7
28,5
3,8
0
0
100

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar (67,7%) peserta sangat puas
terhadap penyelenggaraan diklat daring oleh Matematika Nusantara.

Simpulan dan Saran
Simpulan
Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Penggunaan Moda gabungan LMS Moodle
dan Media Sosial Telegram yang dikembangkan oleh Matematika Nusantara terbukti efektif
untuk meningkatkan kompetensi guru matematika materi Geogebra Dasar dengan tingkat
efektifitas tinggi. Adapun nilai rerata tes awal 58,2 dan rerata tes akhir 83,9 dengan angka
efektivitas 1,85 (kategori tinggi). (2) Peserta merespon dengan kategori sangat puas terhadap
diklat yang diselenggarakan oleh komunitas Matematika Nusantara.

Saran
Saat ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkembang sangat pesat. Banyak
aktivitas yang dilakukan secara daring, virtual atau digital. Dengan temuan hasil penelitian
ini, disarankan untuk komunitas, organisasi atau institusi menggunakan moda daring dalam
penyelenggaraan diklat sebagai alternatif dan sebaiknya dikombinasi dengan media sosial.
Penyelenggaraan diklat daring sangat menghemat biaya dengan cakupun peserta massal.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran metode hyking dalam
pembelajaran matematika sebagai pembentukan karakter siswa. Desain penelitian adalah
Penelitian Tindakan Kelas, yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembelajaran,
pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian 32 siswa kelas V SDN Bojongmelati
Indramayu tahun ajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi,
catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif
kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan: 1) dengan menerapkan metode hyking, proses
pembelajaran dan hasil belajar yang diperoleh siswa meningkat dari setiap siklusnya.
Perolehan nilai rata-rata pada siklus pertama sebesar 64,05 dengan ketuntasan kelas
sebesar 59,38%, siklus kedua sebesar 77,75 dengan ketuntasan kelas sebesar 78,13%,
dan siklus ketiga sebesar 84,69 dengan ketuntasan kelas sebesar 96,88%. 2) proses
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan kondusif sehingga dapat menumbuhkan
sikap jujur, mandiri, bertanggungjawab, percaya diri, serta kerjasama dalam diri siswa.
3) memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa serta mampu menciptakan
hubungan yang akrab antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru.
Secara keseluruhan pembelajaran matematika dengan menerapkan metode hyking secara
langsung maupun tidak langsung dapat membentuk karakter siswa yang mandiri, jujur,
bertanggungjawab serta mampu bekerjasama dalam kelompok.
Kata Kunci. Metode Hyking, Matematika, Pembentukan Karakter

1. Pendahuluan
Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2003, menyatakan
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan. Untuk itu setiap satuan pendidikan perlu melakukan perencanaan maupun proses
pembelajaran yang tidak hanya menitikberatkan kepada aspek pengetahuan semata melainkan
aspek pembentukan karakter siswa harus lebih diperhatikan karena sejalan dengan tujuan
pemerintah yang ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh setiap
siswa dari tingkat SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi untuk membekali siswa dengan
kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerja
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sama. Pembelajaran matematika sangat tepat jika dikaitkan dengan penguatan pendidikan
karakter siswa, karena matematika merupakan ilmu pengetahuan yang saling berhubungan
satu dengan lainnya yang bermanfaat untuk membantu masalah sosial, ekonomi dan
tekhnologi. Untuk itu nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas yang
menjadi pilar utama dalam penguatan pendidikan karakter perlu lebih ditumbuhkan lagi dalam
diri siswa. Karena penguatan pendidikan karakter bukan hanya menjadi tanggungjawab dari
mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
semata, namun nilai-nilai karakter dapat diintegrasikan kedalam setiap mata pelajaran yang
diajarkan disekolah.
Siswa Kelas V SD sudah dituntut mampu untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang
berkaitan dengan matematika. Hasil pengamatan ketika mengajarkan Matematika di kelas
V SDN Bojongmelati siswa masih belum paham dan merasa bingung untuk memecahkan
masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Hal ini
dibuktikan dengan hasil evaluasi siswa diakhir kegiatan pembelajaran masih banyak siswa
yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan. Selain
itu masih ada siswa yang mencontek hasil kerja temannya saat diberikan tugas oleh guru, dan
ketika diberikan tugas secara berkelompok kurang terjadi kerjasama dalam kelompok belajar.
Kejujuran, kemandirian, percaya diri, tanggungjawab dan kerjasama merupakan modal utama
bagi siswa agar mampu bekerja dalam sebuah kelompok. Metode hyking merupakan salah satu
aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan alam yang dalam aktivitasnya mengarah
pada terwujudnya perubahan perilaku siswa terhadap lingkungan sekitarnya (Pambudi,
2015:4). Dengan demikian pembelajaran matematika tidak hanya mampu mengantarkan siswa
pada keberhasilan belajar matematika yang diwujudkan dalam bentuk prestasi belajar, tetapi
adanya perubahan sikap dan karakter ke arah yang lebih baik.
Kondisi lingkungan disekitar SDN Bojongmelati yang berada dibantaran sungai Cimanuk
yang rimbun akan berbagai jenis pohon mangga sangat mendukung untuk melakukan kegiatan
hyking.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran metode hyking dalam
pembelajaran matematika sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter? Secara umum
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran metode hyking dalam pembelajaran
matematika sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter.

2.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan desain Penelitian Tindakan
Kelas (PTK), dilaksanakan sebanyak 3 siklus yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan
pembelajaran, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian 32 siswa kelas V SDN Bojongmelati
Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu tahun ajaran 2016/2017 yang terdiri dari 15 siswa
laki-laki dan 17 siswa perempuan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi.
Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan instrumen pengamatan dan
dilaksanakan pada waktu kegiatan pembelajaran berlangsung. Catatan lapangan digunakan
untuk mencatat hal-hal penting selama proses pembelajaran. Tes digunakan untuk mengukur
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pemahaman materi siswa dalam bentuk lembar evaluasi. Dokumentasi dalam penelitian ini
berupa foto kegiatan penelitian maupun dokumen hasil penelitian seperti lembar evaluasi
siswa, maupun daftar nilai siswa.
Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menghitung perolehan ratarata hasil belajar siswa, dirumuskan menurut Arikunto (2002:278) sebagai berikut :

Keterangan :

Hasil belajar diukur ketika siswa sudah mencapai KKM yang telah ditetapkan sebesar 66 maka
siswa dikatakan berhasil atau tuntas dalam memahami materi yang telah diajarkan. Untuk
mengetahui ketuntasan kelas maka menggunakan persentase yang menggambarkan perolehan
hasil belajar siswa tiap siklusnya dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Persentase (%) =

x 100%

Keterangan :
mencapai KKM

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kegiatan pembelajaran siklus I, II, dan III dilaksanakan pada hari selasa, kamis, dan sabtu
tangga 11, 13, dan 15 Oktober 2016 pada pukul 07.30 s/d 09.00 wib. Pembelajaran dilaksanakan
sesuai rencana yang telah disusun dengan menerapkan metode hyking dalam pembelajaran
matematika dengan menambahkan penguatan pendidikan karakter. Peneliti dibantu oleh 2
orang guru yang bertindak sebagai observer.
Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengkondisikan siswa untuk melakukan persiapan
kegiatan hyking disekitar lingkungan sekolah secara berkelompok. Persiapan meliputi
pengecekan terhadap kehadiran siswa, mengecek perlengkapan siswa berupa alat tulis dan
bekal pribadi siswa selama kegiatan, dan memberikan petunjuk serta rute kegiatan hyking.
Guru membagi 32 siswa yang hadir menjadi 8 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 orang
siswa secara heterogen. Kegiatan hyking ini terdiri dari 4 pos, di pos pertama guru akan
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menjelaskan materi pembelajaran matematika tentang pemecahan masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di pos kedua siswa akan diberikan
soal tentang pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan di pos
ketiga tentang pengurangan pecahan masing-masing sebanyak 3 soal yang harus dikerjakan
secara berkelompok. Kemudian di pos keempat siswa akan diberikan soal sebanyak 5 soal
yang harus dikerjakan oleh siswa secara mandiri.
Beberapa hal yang ditemukan selama kegiatan hyking berlangsung, diantaranya : 1) guru
terlihat kurang menggali pengetahuan awal siswa karena hanya sebagian siswa yang merespon
pertanyaan yang diajukan guru diawal pembelajaran; 2) masih ada beberapa siswa yang kurang
aktif ketika berdiskusi disetiap pos materi; 3) bimbingan dan perhatian guru jangan terfokus
pada siswa yang aktif saja namun menyeluruh sehingga semua siswa merasa diperhatikan
oleh guru; 4) guru harus bisa mengatur alokasi waktu sehingga semua kegiatan dapan berjalan
dengan baik dan lancar; 5) guru harus lebih memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam setiap
kegiatan pembelajaran.
Dari hasil refleksi tersebut, peneliti sekaligus sebagai guru yang melakukan kegiatan
pembelajaran berusaha untuk memperbaiki diri dari setiap siklusnya dengan lebih
menitikberatkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena pembelajaran yang
berpusat pada siswa dapat mendorong rasa percaya diri dalam diri siswa, hal ini ditunjukan
dengan meningkatnya jumlah siswa yang mau menjawab pertanyaan dari guru. Pembelajaran
dengan metode hyking mampu membantu siswa lebih aktif dan berani untuk mengungkapkan
pendapatnya serta pemikirannya dalam diskusi kelompok.

Gambar 1. Siswa Berdiskusi di Pos II
Dengan menerapkan metode hyking dalam proses pembelajaran matematika tentang pemecahan
masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan, hasil
belajar yang diperoleh siswa meningkat setiap siklusnya. Perolehan nilai rata-rata pada siklus
pertama sebesar 64,05 dengan ketuntasan kelas sebesar 59,38% atau sebanyak 19 siswa, siklus
kedua sebesar 77,75 dengan ketuntasan kelas sebesar 78,13% atau sebanyak 25 siswa, dan
siklus ketiga sebesar 84,69 dengan ketuntasan kelas sebesar 96,88% atau sebanyak 31 siswa
memperoleh nilai diatas KKM.
Tabel 1. Perolehan Nilai Matematika Siswa
No

Tindakan

Nilai Rata-Rata

Ketuntasan Kelas (%)

1

Siklus I

64,05

59.38
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2

Siklus II

77,75

78.13

3

Siklus III

84,69

96.88

Dari tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan
secara bertahap. Hampir semua siswa memperoleh nilai yang lebih meningkat pada siklus
ketiga bila dibandingkan dengan siklus pertama dan kedua yang berimbas kepada peningkatan
nilai rata-rata dan ketuntasan kelas.

Gambar 2. Perjalanan Siswa dari Pos III ke Pos IV
Penguatan nilai karakter dalam pembelajaran matematika dilakukan oleh guru dan observer
menggunakan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan lembar penilaian sikap yang
dikhususkan untuk menilai rasa percaya diri, kejujuran, kemandirian, tanggungjawab dan
kerjasama siswa. Berdasarkan hasil penelitian perolehan nilai rata-rata sikap siswa pada
siklus pertama sebesar 2,91, siklus kedua sebesar 3,11, dan siklus ketiga sebesar 3,33. Secara
keseluruhan, siswa telah mampu untuk bekerja sama dengan kelompoknya secara baik. Hal itu
terlihat ketika siswa mengerjakan tugas secara berkelompok, siswa saling membantu dengan
siswa yang lainnya. Hal tersebut sesuai bahwa dengan pembagian kelompok secara heterogen
memberikan kesempatan untuk saling mendukung, meningkatkan relasi dan interaksi serta
memudahkan pengelolaan kelompok, karena dengan adanya siswa yang berkemampuan
akademis yang tinggi guru mendapatkan asisten untuk setiap kelompok. Rasa percaya diri dan
kejujuran siswa terlihat ketika tidak ada siswa yang mencontek dan melihat jawaban temannya.
Sikap kemandirian terlihat ketika siswa mampu mengerjakan soal evaluasi tanpa ada meminta
bantuan kepada teman maupun guru.
Tabel 2. Perolehan Nilai Sikap Siswa
No

Nilai Karakter (Aspek)

Siklus I

Siklus II

Siklus III

1

Kejujuran

3,03

3,25

3,41

2

Percaya Diri

2,81

3,22

3,41

3

Mandiri

2,59

2,84

3,16

4

Tanggung jawab

3,06

3,16

3,28

5

Kerja sama

3,03

3,09

3,38

2,91

3,11

3,33

Rata-rata
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Implementasi metode hyking dalam pembelajaran matematika sebagai bagian dari penguatan
pendidikan karakter terlihat dari hasil penelitian yang menunjukan adanya peningkatan
pemahaman siswa terhadap materi pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan
penjumlahan dan pengurangan pecahan maupun peningkatan terhadap kesadaran siswa akan
pentingnya nilai-nilai kejujuran, percaya diri, kemandirian, tanggung jawab dan kerjasama
dalam diri siswa. Hal tersebut tidak terlepas dari peran seorang guru selaku manajer kelas yang
memiliki kewenangan secara penuh untuk mengarahkan, membangun kultur pembelajaran,
mengevaluasi dan mengajak seluruh komunitas kelas membuat komitmen bersama agar proses
pembelajaran menjadi lebih efektif dan berhasil (Kemendikbud, 2016:28).
Proses pembelajaran matematika yang biasanya membuat siswa menjadi tegang, menjadi
lebih menyenangkan karena terjadi perubahan suasana belajar dari indoor menjadi outdoor.
Karena siswa merasa kegiatan pembelajaran seperti sedang bermain. Interaksi antara siswa
dengan siswa maupun siswa dengan guru menjadi lebih hidup dan terjadi tidak hanya dalam
mengerjakan soal saja tetapi dalam perjalanan dari setiap pos yang ada. Suasana belajar yang
menyenangkan dan kondusif ini berdampak pada peningkatan nilai karakter dalam diri siswa.
Pembelajaran matematika dengan metode hyking dapat memberikan pengalaman belajar yang
bermakna bagi siswa serta mampu menciptakan hubungan yang akrab antara siswa dengan
siswa maupun antara siswa dengan guru. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Pambudi (2015:
5) yang menyatakan bahwa pembelajaran luar kelas tidak sekedar memeindahkan pelajaran
ke luar kelas, tetapi dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan
beberapa aktivitas yang mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku siswa terhadap
lingkungan melalui tahap-tahap penyadaran pengertian, perhatian, tanggungjawab dan aksi
atau tingkah laku.
Metode hyking dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan dan semua mata pelajaran
karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik dalam kegiatan kelompok maupun
individual. Secara keseluruhan pembelajaran matematika dengan menerapkan metode hyking
secara langsung maupun tidak langsung dapat membentuk karakter siswa yang jujur, percaya
diri, mandiri, tanggungjawab serta mampu bekerjasama dalam kelompok

4.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
r

Implementasi metode hyking dalam pembelajaran matematika sebagai bagian dari
penguatan pendidikan karakter dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi
siswa serta mampu menciptakan hubungan yang akrab antara siswa dengan siswa maupun
antara siswa dengan guru, selain itu proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan
dan kondusif sehingga dapat menumbuhkan sikap jujur, mandiri, bertanggungjawab,
percaya diri, serta kerjasama dalam diri siswa.

r

Dengan menerapkan metode hyking, proses pembelajaran dan hasil belajar yang diperoleh
siswa meningkat dari setiap siklusnya. Perolehan nilai rata-rata pada siklus pertama
sebesar 64,05 dengan ketuntasan kelas sebesar 59,38%, siklus kedua sebesar 77,75 dengan
ketuntasan kelas sebesar 78,13%, dan siklus ketiga sebesar 84,69 dengan ketuntasan kelas
sebesar 96,88%.

r

Peningkatan nilai karakter siswa terlihat dari perolehan rata-rata nilai sikap siswa pada
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siklus pertama sebesar 2,91, siklus kedua sebesar 3,11, dan siklus ketiga sebesar 3,33.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka
peningkatan mutu pendidikan khususnya bagi pembelajaran matematika di SDN Bojongmelati
Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Saran yang dapat penulis sampikan adalah
sebagai berikut :
r

Metode hyking dalam pembelajaran matematika sebagai bagian dari penguatan pendidikan
karakter perlu di implementasikan pada siswa disemua tingkatan pendidikan, karena selain
dapat meningkatkan hasil belajar juga dapat menguatkan nilai karakter siswa.

r

Untuk guru yang akan menerapkan metode hyking dalam pembelajaran matematika sebagai
bagian dari penguatan pendidikan karakter perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan
baik serta menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar sekolah masing-masing.

r

Dari hasil penelitian ini, memungkinkan diadakannya penelitian lebih lanjut sehingga
diperoleh pengetahuan yang lebih tinggi.
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Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan meningkatkan
kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi bangun ruang sisi lengkung melalui
pembelajaran dengan kerangka kerja ELPSA. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IX-1
SMP Negeri 1 Unter Iwes Tahun pelajaran 2017/2018. Pengumpulan data dilakukan
selama 7 kali pertemuan dalam 3 siklus dengan menggunakan metode tes yang diberikan
pada akhir penelitian untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa. Observasi
digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran sesuai tahapan kerangka kerja
ELPSA dilengkapi dengan penilaian tugas siswa. Sedangkan untuk menambah informasi
dan memberi bimbingan pada subyek penelitian digunakan metode wawancara. Hasil
penelitian menunjukkan keterlaksanaan pembelajaran pada semua siklus minimal
termasuk dalam kategori “terlaksana” serta ada peningkatan keterlaksanaan pembelajaran
pada siklus berikutnya. Begitu pula hasil penilaian tugas siswa menunjukkan kenaikan
kemampuan siswa menyelesaikan tugas yang diberikan. Hasil tes menunjukkan adanya
peningkatan nilai rata-rata siswa sebesar 16,54 dengan ketuntasan klasikal mencapai
78,57% . Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran dengan kerangka
kerja ELPSA dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa, khususnya
dalam materi bangun ruang sisi lengkung. Dengan demikian kerangka kerja ELPSA dapat
digunakan guru sebagai alternatif dalam mengajarkan materi bangun ruang sisi lengkung.
Kata Kunci. Kerangka kerja ELPSA, kemampuan pemahaman konsep

1. Pendahuluan
Dalam proses pembelajaran matematika, pemahaman konsep merupakan bagian yang
sangat penting, seperti yang diungkapkan oleh Kilpatrick, Swafford, dan Findell (2001: 116)
menyatakan bahwa pemahaman konsep (conceptual understanding) merupakan salah satu
kecakapan matematis (mathematical proficiency). Siswa dikatakan sudah memahami suatu
konsep, jika ia sudah dapat mengerjakan suatu masalah matematis yang dihubungkannya
dengan pemahaman yang ia dapatkan sebelumnya.
Hasil analisis peneliti yang merupakan guru di SMPN 1 Unter Iwes menunjukkan bahwa
pemahaman konsep siswa terkait luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung
masih rendah. Hasil ulangan siswa pada tahun sebelumnya pada materi tersebut hanya 52,94%
yang mencapai nilai tuntas dengan nilai rata-rata 57,6; sehingga masih belum mencapai
ketuntasan yang diharapkan.
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Beberapa indikator yang bisa dilihat dari hasil ulangan harian siswa antara lain, siswa salah
dalam menentukan rumus bangun ruang yang harus mereka pakai untuk menyelesaikan soal,
bahkan tidak tahu rumusnya karena lupa. Hal ini disebabkan karena siswa hanya berusaha
untuk menghapal rumus sehingga mereka sulit untuk memunculkan ingatan kembali rumus
tersebut jika mereka lupa. Pemberian rumus secara langsung tanpa melibatkan siswa dalam
menemukan rumus tersebut merupakan salah satu faktor penyebabnya. Hal ini seperti yang
diungkapkan Lowrie dan Patahuddin (2015) yang menyatakan bahwa para guru sering
berkonsentrasi menyajikan ide matematika dalam bentuk simbol dalam pembelajaran di kelas.
Pembelajaran yang selama ini dilakukan peneliti di kelas banyak berkonsentrasi pada
kemampuan siswa dalam menggunakan rumus. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soalsoal latihan menjadi fokus utama, sedangkan simbol atau rumus diberikan secara langsung
ke siswa. Peneliti berasumsi bahwa dengan banyak contoh-contoh soal yang diberikan akan
membuat siswa dapat menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan. Dari analisis peneliti,
siswa bisa menyelesaikan soal dengan cara mencontoh langkah-langkah penyelesaian dari
contoh soal yang diberikan. Jika diberikan soal yang tidak ada dalam contoh maka siswa
kesulitan menyelesaikannya.
Materi bangun ruang sisi lengkung dalam pengajarannya tentu sangat membutuhkan media
atau alat peraga. Media atau alat peraga yang digunakan harus bisa menjembatani pemahaman
siswa terhadap konsep matematika. Penggunaan media yang efektif akan membantu siswa
menangkap konsep yang ingin disampaikan. Untuk itu, siswa perlu dilibatkan dalam
penggunaan media tersebut, tidak hanya sebagai penonton. Hal ini yang kurang dilakukan oleh
peneliti sebelumnya. Penggunaan media atau alat bantu hanya didominasi oleh guru. Guru
hanya menggunakan metode demonstrasi sedangkan siswa diminta melihat dan mendengarkan
apa yang disampaikan guru.
Beberapa masalah diatas menurut peneliti yang menyebabkan kemampuan pemahaman
konsep siswa masih rendah. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan pendekatan pengajaran.
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru adalah menggunakan pendekatan
konstruktivisme, seperti yang dikemukakan oleh Cruickshank, dkk (dalam Pribadi, 2014:
137) bahwa pendekatan konstruktivistik merupakan cara belajar mengajar yang bertujuan
untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Untuk itu, perlu dirancang pembelajaran yang
menggunakan teori-teori dasar konstruktivisme. Peneliti menerapkan suatu kerangka kerja
dalam merancang suatu pembelajaran matematika bagi siswanya yaitu kerangka kerja ELPSA
(Experience, Language, Pictorial, Symbolic, Aplication). Hal ini karena ELPSA didasarkan
pada teori-teori pembelajaran konstruktivisme dan sifatnya sosial. Untuk itu tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran dengan kerangka
kerja ELPSA dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi bangun
ruang sisi lengkung di SMPN 1 Unter Iwes.

2. Kajian Teori
2.1 Kerangka Kerja ELPSA
ELPSA terdiri dari elemen Experience (Pengalaman), Language (Bahasa), Pictorial
(Gambar), Symbolic (Simbol) dan Aplication (Aplikasi). Rancangan pembelajaran dalam
kerangka kerja ELPSA merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang sifatnya bersiklus.
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Rancangan ini menyajikan ide-ide matematika melalui pengalaman-pengalaman hidup,
percakapan matematika, rangsangan visual, notasi simbol, dan aplikasi pengetahuan (Lowrie
dan Patahuddin, 2015)
Komponen dari proses perancangan ini dimulai dengan pengalaman, yaitu menggali pengalaman
matematika yang dialami oleh siswa baik di dalam maupun di luar kelas terkait materi yang akan
diajarkan. Komponen kedua adalah bahasa yang berhubungan dengan bagaimana bahasa itu
digunakan secara tepat untuk mendorong terjadi pemahaman. Komponen representasi gambar
berhubungan dengan penggunaan representasi visual dalam menyajikan ide-ide, baik berupa
benda kongkrit atau model maupun berupa gambar-gambar yang digunakan untuk membantu
menjembatani pemahaman peserta didik dan menyiapkan rangsangan guna menyelesaikan
tugas matematika sebelum pengenalan simbol-simbol dan menggunakan simbol dalam
menyajikan ide-ide matematika. Komponen terakhir dari rancangan pembelajaran ini adalah
aplikasi yang merupakan penerapan simbol ke situasi-situasi yang baru yang memberikan
kesempatan bagi peserta didik untuk melihat bagaimana matematika dapat digunakan di dalam
dan di luar konteks sekolah (Lowrie dan Patahuddin, 2015)
Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan kerangka kerja ELPSA perlu memperhatikan
hal berikut: (1) Komponen-komponen harus mengikuti urutan dari kerangka ELPSA, (2)
Komponen-komponen boleh maju atau mundur satu tahap pada suatu waktu tertentu, (3)
Pertemuan pertama dalam satu topik selalu dimulai dengan elemen E, (4) Pertemuan terakhir
dalam satu topik selalu diakhiri dengan elemen A. Sebagai contoh, pada satu pertemuan dapat
dilakukan penerapan komponen ELPSA, ELP, PSA, atau SA, tapi tidak boleh melalui tahapan
PLASE, ESA, LPA, atau LA

2.2 Pemahaman Konsep
Bloom (1985: 89) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) sebagai kemampuan
dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi
translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi. Sedangkan konsep matematika merupakan ide abstrak
yang memungkin siswa dapat mengklasifikasikan obyek-obyek apakah termasuk atau tidak
termasuk ke dalam ide abstrak itu (Hudojo, 2003: 123).
Menurut Depdiknas (2004) menyatakan bahwa ada 7 indikator siswa memahami konsep
matematika, diantaranya adalah: (1) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi
matematika, (2) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, (3)
Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. Ketiga Indikator pemahaman
konsep ini yang digunakan dalam penyusunan tes dan soal latihan.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa
Tenggara Barat. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan Juli
sampai dengan September tahun 2017 dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan
(planning), tindakan (acting) dan pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Sebelum
masuk ke tahapan tersebut, peneliti melakukan refleksi awal untuk mengetahui permasalahan
dan solusi yang dipakai dengan melakukan telaah terhadap beberapa aspek. Subyek penelitian
adalah kelas IX.1 pada tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 28 orang, terdiri dari 12
siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan.
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Instrumen penelitian yang digunakan meliputi tes kemampuan pemahaman konsep, lembar
observasi keterlaksanaan pembelajaran, dan pedoman penilaian tugas siswa dan wawancara.
Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran digunakan untuk mengetahui tingkat
keterlaksanaan pembelajaran berdasarkan kerangka kerja ELPSA. Tes kemampuan pemahaman
konsep untuk mengetahui ketercapaian kemampuan pemahaman konsep siswa. Pedoman
penilaian tugas siswa untuk memberikan skor tugas siswa berdasarkan kemandirian siswa
dalam menyelesaikan soal latihan/kuis. Sedangkan pedoman wawancara digunakan untuk
menggali permasalahan yang ada di kelas dan persepsi siswa tehadap kegiatan pembelajaran
yang dilakukan guru.
Data hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif untuk tiap siklus. Untuk menentukan
keterlaksanaan pembelajaran dengan kerangka kerja ELPSA dilakukan dengan mengubah skor
menjadi data kualitatif dengan skala lima. Jumlah skor yang diperoleh dari lembar observasi
dicari rerata kemudian ditentukan kriteria sesuai dengan tabel 1 dibawah ini (Azwar: 2010).
Tabel 1. Kriteria Keterlaksanaan Pembelajaran
Interval skor

Kriteria
Sangat Terlaksana
Terlaksana
Cukup Terlaksana
Tidak Terlaksana
Sangat tidak Terlaksana

Tes kemampuan pemahaman konsep diberikan diakhir pembelajaran siklus 3. Hasil tes ini
dianalisis secara kuantitatif dengan menentukan nilai individu dan nilai rata-rata kelas untuk
mengetahui ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal.
Pemberian skor tugas siswa berdasarkan kemandirian siswa dalam menyelesaikan soal dengan
kriteria seperti tertera pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Kriteria Penilaian Tugas Siswa
Indikator
Tanpa bimbingan dan jawaban benar
Tanpa bimbingan tapi ada sedikit koreksi
Dengan bimbingan dan jawaban benar
Dengan bimbingan dan masih ada koreksi

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Kriteria keberhasilan penelitian tindakan kelas ini ditunjukkan dengan: (1) adanya peningkatan
keterlaksanaan pembelajaran dari siklus 1 sampai siklus 3 dengan kriteria minimal “Terlaksana”
diakhir siklus, (2) hasil penilaian tugas siswa minimal 80% telah memenuhi kriteria minimal
“Cukup” pada setiap siklus dan kriteria “Baik” diakhir siklus, (3) ketuntasan secara klasikal
berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep siswa minimal 75% telah memenuhi
KKM yang ditetapkan sebesar 70.
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4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Deskripsi Hasil Siklus 1
Hasil refleksi awal menunjukkan bahwa materi bangun ruang sisi lengkung memiliki daya
serap yang rendah. Hal ini disebabkan pendekatan pembelajaran yang dilakukan selama ini
banyak memakai pendekatan yang berpusat pada guru sehingga siswa tidak terlibat aktif dalam
pembelajaran dan penggunaan alat peraga yang belum optimal. Berdasarkan hal tersebut,
peneliti melakukan persiapan penelitian meliputi penyusunan draft RPP, LKS dan lembar
observasi, pemilihan media,penyusunan tes dan jadwal penelitian.

Pelaksanaan
Siklus 1 dilakukan dalam 2 kali pertemuan, yaitu tanggal 14 Agustus 2017 dan 18 Agustus 2017.
Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan RPP berdasarkan kerangka kerja ELPSA.
Pertemuan pertama dimulai dengan tahap experience (E) untuk menggali pengetahuan awal
siswa tentang tabung, kerucut, bola, kubus, balok, prisma, dan limas. Siswa menyebutkan
perbedaan perbedaan antara balok dan tabung (L). Pada tahap P siswa diminta memperhatikan
model dan gambar tabung, kerucut, dan bola untuk mengenal unsur-unsurnya. Kegiatan
diakhiri dengan mendiskusikan hasil LKS untuk menemukan unsur-unsur tabung, kerucut,
dan bola dan dilanjutkan dengan siswa mengerjakan soal latihan (S).
Gambaran umum pelaksanaan pertemuan 2 meliputi: Guru mengingatkan kembali tentang
rumus keliling dan luas lingkaran (E), guru mengajukan pertanyaan mengenai bentuk
dan banyak sisi tabung (L), siswa memperhatikan model dan jaring-jaring tabung untuk
menemukan luas permukaan tabung (P), siswa mendiskusikan hasil LKS untuk menemukan
rumus luas permukaan tabung dan mengerjakan soal latihan (S), Siswa menghitung luas seng
yang dibutuhkan untuk membuat kaleng berbentuk tabung tanpa tutup (A).

Pengamatan
Observasi yang telah dilakukan peneliti bersama observer selama pembelajaran pada siklus
1 memperlihatkan bahwa: (1) keterlaksanaan langkah-langkah pembelajaran dalam kerangka
kerja ELPSA sudah memenuhi syarat kriteria keberhasilan yang disyaratkan dalam siklus, (2)
beberapa kelompok berdiskusi tanpa melibatkan seluruh anggota kelompoknya, (3) siswa yang
pintar masih mendominasi pengerjaan LKS dan presentasi hasil kelompoknya, (4) pelaksanaan
kegiatan pembelajaran tidak sesuai dengan alokasi waktu disebabkan waktu diskusi yang lebih
lama dari waktu yang telah ditetapkan

Refleksi
Berdasarkan analisis data lembar observasi dan diskusi peneliti dengan observer, ada beberapa
permasalahan yang muncul selama pembelajaran pada siklus 1 dan menyebabkan kemampuan
siswa menyelesaikan soal masih rendah yaitu: (1) guru kurang menggali pengalaman siswa
dalam kehidupan sehari-harinya terkait materi yang diajarkan, (2) kemampuan siswa dalam
mengungkapkan gagasan atau idenya masih kurang yang disebabkan kendala bahasa sehingga
siswa kesulitan mendeskriptifkan atau mengkomunikasikan ide-idenya kepada guru dan
temannya, (3) guru tidak melakukan refleksi pembelajaran dan membuat kesimpulan tentang
materi yang telah dipelajari.
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4.2. Deskripsi Hasil Siklus 2
Perencanaan
Hasil refleksi siklus 1 digunakan untuk merencanakan tindakan-tindakan yang diambil dalam
perbaikan pembelajaran pada siklus 2. Dalam tahap perencanaan ini dilakukan finalisasi RPP
2 yang digunakan pada pertemuan 3 dan 4 dengan menambahkan aktivitas berikut: (1) guru
menggali pengalaman siswa terkait materi yang diajarkan yaitu dengan menanyakan apakah
mereka pernah membuat terompet yang berbentuk kerucut dan bisakah mereka memperkirakan
berapa luas karton yang dibutuhkan untuk membuat terompet tersebut, (2) menambahkan
tayangan video tentang kerucut dan bola dalam tahap pictorial.

Pelaksanaan
Siklus 2 dilakukan pada tanggal 4 September 2017 (pertemuan ketiga) dan 8 September 2017
(pertemuan keempat). Tahapan ELPSA yang dilakukan pada pertemuan ketiga dimulai dengan
tahap L, yaitu guru mengajukan pertanyaan mengenai bentuk dan banyak sisi kerucut. Kemudian
menampilkan video dan ilustrasi gambar kerucut dan jaring-jaringnya untuk memahami luas
permukaan kerucut (P). Guru mengarahkan siswa untuk menemukan luas permukaan kerucut
(S). Kegiatan diakhiri dengan siswa menghitung luas permukaan nasi tumpeng yang berbentuk
kerucut terpancung (A).
Kegiatan pembelajaran pada pertemuan keempat meliputi: siswa diminta memperhatikan
tanyangan video tentang pembuktian luas permukaan bola dan membaca informasi/bacaan
yang disediakan terkait hubungan luas permukaan tabung dengan luas permukaan bola (P),
siswa mendiskusikan hasil LKS untuk menemukan luas permukaan bola dan mengerjakan soal
latihan (S), dan siswa menghitung luas kulit bola voley atau bola plastik (A).
Tindakan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan ini adalah: (1) pada tahap experience
ditambahkan aktivitas menggali pengalaman siswa untuk menambah motivasi siswa, (2)
guru meminta siswa untuk menjelaskan alasannya dengan menggunakan kata-katanya sendiri
untuk melatih kemampuan komunikasi mereka, (3) guru memberikan pengawasan yang lebih
pada saat diskusi sehingga semua siswa terlibat dalam pengerjaan LKS, (4) guru memberikan
batasan waktu yang lebih jelas untuk setiap aktivitas, (5) guru menambahkan representasi
gambar (pictorial) berupa model, alat peraga dan video untuk menambah kemampuan siswa
menafsirkan gambar yang mewakili konsep-konsep matematika sehingga mempermudah
penarikan kesimpulan dalam menemukan rumus.

Pengamatan
Hasil observasi pembelajaran pada siklus 2 yaitu: (1) keterlaksanaan langkah-langkah
pembelajaran dalam kerangka kerja ELPSA sudah berkriteria “Sangat Terlaksana”, (2)
diskusi kelompok masih belum berjalan optimal walaupun sudah ada pembagian tugas dalam
kelompok, (3) masih terjadi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan
alokasi waktu yang disebabkan lamanya siswa mengerjakan soal latihan, (4) persentase
penilaian tugas siswa mencapai 83,93%.

Refleksi
Hasil refleksi siklus 2 sebagai berikut: (1) kemampuan siswa dalam mengungkapkan atau
mengkomunikasikan gagasan atau idenya masih rendah, (2) kemampuan siswa menyelesaikan
soal aplikasi masih rendah, terutama berkaitan dengan kerucut.
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4.3. Deskripsi Hasil Siklus 3
Pelaksanaan
Siklus 3 meliputi pertemuan kelima (11 September 2017), pertemuan keenam (15 September
2017) dan pertemuan ketujuh pada tanggal 18 September 2017. Gambaran tahapan ELPSA
pada siklus 3 terlihat pada tabel 3 berikut.
Tabel 3. Pelaksanaan ELPSA pada Siklus 3
Pert
5

E
Siswa diminta
membuat
model tabung
berukuran
maksimal dari
kertas yang
tersedia

6

7

L

P

S

Guru
menanyakan
alasan masingmasing
kelompok
membuat
tabung dalam
bentuk seperti
itu

siswa
memperhatikan
gambar dan
model prisma
segitiga,
balok dan
tabung untuk
memahami
volume tabung
siswa
membuktikan
volume kerucut
dari volume
tabung melalui
peragaan

siswa
mendiskusikan
hasil LKS untuk
menemukan
rumus volum
tabung dan
mengerjakan
soal latihan

siswa diminta
untuk
menemukan
hubungan
volume kerucut
dengan volume
bola melalui
peragaan

siswa
mendiskusikan
hasil LKS dan
mengerjakan
soal latihan

A

Guru
mengarahkan
siswa untuk
menemukan
volume
kerucut dan
mengerjakan
soal latihan
Soal tentang
volume
bangun yang
terdiri dari
gabungan
setengah bola,
tabung dan
kerucut

Pengamatan
Hasil observasi pembelajaran pada siklus 3 yaitu: (1) keterlaksanaan pembelajaran dalam
tetap berkriteria “Sangat Terlaksana”, (2) diskusi kelompok sudah berjalan dengan baik, (3)
pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan., (4)
persentase penilaian tugas siswa meningkat hingga mencapai 87,96%.
Berdasarkan hasil analisis penilaian tugas siswa diketahui bahwa terdapat 80,73% siswa
berkriteria “Baik” dan “Sangat baik”, yang berarti telah memenuhi kriteria keberhasilan
penelitian. Untuk analisis data hasil observasi pelaksanaan pembelajaran menunjukkan
skor sebesar 4,20 berkriteria “Sangat Terlaksana” sehingga telah juga memenuhi kriteria
keberhasilan yang disyaratkan.
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4.4. Pembahasan
Pembelajaran dengan kerangka kerja ELPSA berdasarkan hasil observasi dan wawancara telah
berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran
yang memenuhi kriteria minimal “Terlaksana” pada setiap pertemuan dan mengalami kenaikan
skor dari siklus 1 sampai siklus 3 serta hasil wawancara dengan 9 siswa menunjukkan kesan
positif, yaitu senang dan lebih mudah memahami materi pelajaran.
Kenaikan skor keterlaksanaan pembelajaran ini terlihat dalam grafik pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Grafik Keterlaksanaan Pembelajaran
Kenaikan skor keterlaksanaan pembelajaran ini disebabkan adanya peningkatan pada beberapa
indikator, yaitu: (1) guru menggali pengetahuan awal dan pengalaman siswa dalam kehidupan
sehari-hari yang dilakukan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendapat
pengalaman langsung (E), (2) guru memberi kesempatan pada siswa untuk membahasakan
alasannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan produktif (L), (3) guru menambah
representasi gambar, baik berupa gambar, alat peraga maupun video untuk memperjelas
konsep (P), (4) peningkatan kemampuan siswa menggunakan representasi gambar yang ada
untuk membuat generalisai dalam pembentukan simbol/rumus matematika (S), dan (5) guru
memperbanyak contoh dan latihan soal aplikasi konsep yang dipelajari siswa di rumah (A).
Beberapa tindakan yang dilakukan dalam usaha meningkatkan kemampuan siswa
menyelesaikan soal latihan juga memberikan hasil yang cukup memuaskan. Tindakan yang
diberikan berupa pemberian contoh untuk dipelajari dan tugas yang diselesaikan dirumah
dalam usaha meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal aplikasi cukup membantu siswa
walaupun masih terbatas pada beberapa siswa. Disamping itu, pendampingan oleh teman
sebaya dalam menyelesaikan soal juga memiliki dampak yang baik. Hal ini sesuai dengan yang
diungkapkan Arikunto (2002: 62) bahwa adakalanya seorang siswa lebih mudah menerima
keterangan yang diberikan oleh kawan sebangku atau kawan yang lain karena tidak adanya
rasa enggan atau malu untuk bertanya sehingga guru dapat meminta bantuan kepada anakanak yang menerangkan kepada kawan-kawannya.
Hasil tes siswa menunjukkan rata-rata nilai sebesar 74,14 dan ketuntasan klasikal mencapai
78,57%. Hasil ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang merupakan data awal
penelitian. Rata-rata kelas mengalami peningkatan sebesar 16,54 dan ketuntasan klasikal
sebesar 25,63%.
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Dari tiga indikator pemahaman konsep yang digunakan, terdapat satu indikator yang tidak
memenuhi ketuntasan klasikal, yaitu kemampuan siswa mengaplikasikan konsep. Untuk soalsoal yang berkaitan dengan aplikasi konsep dalam pemecahan masalah memang sulit untuk
mencapai ketuntasan klasikal selama ini sehingga selalu dilakukan remedi klasikal. Jika ditinjau
dari tiap butir soal, dari delapan soal yang diujikan terdapat tiga soal yang tidak memenuhi
ketuntasan klasikal dan semuanya terkait dengan materi kerucut. Dari hasil analisis jawaban
siswa diketahui bahwa kesalahan siswa umumnya terletak pada penggunaan hubungan antara
jari-jari, tinggi, dan panjang garis pelukis kerucut. Siswa tidak terlebih dahulu mencari nilai
salah satunya dengan teorema phytagoras tapi langsung memasukkan ukuran yang ada pada
gambar. Berikut contoh kesalahan jawaban siswa seperti pada gambar

Gambar 2. Contoh Kesalahan Siswa
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif
mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Hal
ini sejalan dengan yang diungkapkan Pribadi (2014: 137) bahwa dengan memberi kesempatan
siswa untuk menggali pengetahuannya secara aktif akan dapat meningkatkan pemahamannya
terhadap konsep-konsep atau prinsip yang dipelajari

5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Penerapan pembelajaran dengan kerangka kerja ELPSA yang meningkatkan kemampuan
pemahaman konsep materi bangun ruang sisi lengkung pada siswa kelas IX.1 SMPN 1
Unter Iwes dilakukan melalui tahapan experience, language, pictorial, symbolic, dan
aplication. Peningkatan proses dan kemampuan pemahaman konsep ini dapat dilihat dari
adanya peningkatan pada hasil keterlaksanaan pembelajaran dari siklus 1 dengan skor 3,67
dan mencapai skor 4,39 pada siklus 3, serta peningkatan nilai rata-rata hasil tes dari tahun
sebelumnya sebesar 16,54 dan ketuntasan klasikal sebesar 25,63%.

Saran
Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa melalui pembelajaran dengan
kerangka kerja ELPSA pada materi bangun ruang sisi lengkung perlu memperhatikan
hal-hal berikut: (1) memberikan perhatian yang besar terhadap indikator kemampuan
pemahaman konsep pada aspek mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah,
(2) meningkatkan kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan siswa menggunakan
representasi gambar yang ada untuk membuat generalisasi dalam pembentukan simbol/rumus
matematika, (3) meningkatkan kemampuan siswa menggunakan bahasa yang jelas dalam
mendeskripsikan/mengkomunikasikan pemahaman dan ide-idenya kepada guru dan teman-
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temannya.
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Abstrak. Pemanfaatan media pembelajaran matematika berbasis komputer di beberapa
sekolah tingkat SMP yang masih belum optimal serta kurang efektifnya pembelajaran
pada materi geometri menjadi dasar pengembangan media pembelajaran ini. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) mendeskripsikan pengembangan media
pembelajaran yang dikembangkan, (2) kelayakan media pembelajaran matematika yang
dikembangkan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menghasilkan
suatu produk berupa media pembelajaran matematika materi segitiga dan segiempat
berbasis Adobe Flash Professional CS 6. Media ini dikembangkan dengan model ADDIE
(Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Subjek uji coba
dalam penelitian ini adalah 24 peserta didik kelas VII SMP Negeri 2 Tompobulu serta 3
guru matematika tingkat SMP. Media dikembangkan dalam lima tahayp yaitu; (1) analisis
kurikulum pada materi pokok segitiga dan segiempat, analisis karakter karakteristik
peserta didik, serta analisis analisis teknologi menunjukkan bahwa Adobe Flash CS 6
memiliki banyak kelebihan yang sesuai untuk mengembangkan media ini, (2) pembuatan
desain, perencanaan, dan perancangan media. (3) pembuatan produk berdasarkan
rancangan yang telah dibuat, (4) uji coba produk dilakukan kepada peserta didik dan guru
matematika, (5) evaluasi dari hasil uji coba. Media pembelajaran yang dikembangkan
layak digunakan ditunjukkan dengan respon positif peserta didik yang mencapai 78,82%,
dan respon positif guru mencapai 92,68%.
Kata Kunci. Media Pembelajaran Matematika, Adobe Flash Professional CS 6, Segitiga
dan Segiempat.

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Matematika merupakan mata pelajaran yang abstrak sehingga sering menjadi pelajaran yang
ditakuti oleh sebagian besar peserta didik. Hal ini mengakibatkan kurangnya minat peserta
didik untuk belajar matematika. Oleh karena itu merupakan tugas mutlak bagi seorang guru
untuk mencari cara sehingga anggapan peserta didik kepada mata pelajaran matematika akan
lebih baik. Sesuatu yang abstrak akan mudah dipahami oleh peserta didik jika disampaikan
dengan sebuah visualisasi yang baik dengan tidak meninggalkan nilai konsepnya.
Konsep geometri khususnya materi segitiga dan segiempat memerlukan adanya alat peraga
atau media pembelajaran yang dapat menjembatani peserta didik dari konsep konkrit ke bentuk
abstrak. Namun pada kenyataannya umumnya sekolah tidak memiliki alat peraga atau media
yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran geometri tanpa menggunakan
alat peraga menjadikan pembelajaran yang monoton dan membosankan.
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Salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh seorang guru, khususnya guru matematika yaitu
dengan menciptakan sebuah media pembelajaran. Arti penting media dalam pembelajaran
telah dirasakan oleh para pemerhati pendidikan. Hal tersebut membuat mereka terus berusaha
mengembangkan media pembelajaran yang relevan bagi kebutuhan peserta didik serta tetap
memperhatikan aspek pedagogis dan kurikulum yang harus dicapai peserta didik. Apalagi sejalan
dengan kemajuan teknologi komputer yang memiliki banyak kelebihan. Media pembelajaran
dapat dirancang dengan memanfaatkan Adobe Flash Professional CS6. Penggunaan software
tersebut dapat memberikan kemudahan dalam merancang media pembelajaran yang menarik
sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Penerimaan
materi dengan baik akan berbanding lurus dengan hasil belajar peserta didik.

1.2 Rumusan Masalah
r

Bagaimana pengembangan media pembelajaran matematika materi segitiga dan segiemat
berbasis Adobe Flash Professional CS 6?

r

Apakah media pembelajaran matematika materi segitiga dan segiemat yang dikembangkan
dengan Adobe Flash Professional CS 6 layak digunakan dalam pembelajaran?

1.3 Tujuan Penelitian
r

Mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran matematika materi segitiga dan
segiempat berbasis Adobe Flash Professional CS 6.

r

Mendeskripsikan kelayakan media pembelajaran matematika materi segitiga dan segiempat
yang dikembangkan dengan Adobe Flash Professional CS 6.

2. Kajian Pustaka
2.1 Pembelajaran Matematika di SMP
Matematika yang diajarkan pada jenjang persekolahan yaitu SD, SMP, dan SMA disebut
matematika sekolah. Materi yang diajarkan pada tingkatan-tingkatan tersebut tertulis dalam
kurikulum masing-masing tingkatan. Unsur-unsur atau bagian-bagian dari matematika
yang dapat menata nalar, membentuk kepribadian, menanamkan nilai-nilai, memecahkan
masalah, dan melakukan tugas tertentu yang berorientasi pada kepentingan pendidikan dan
perkembangan IPTEK itulah yang dimaksud dengan matematika sekolah.
Tujuan pembelajaran matematika yang dituntut dalam kurikulum yaitu : (1) Melatih cara
berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan,
eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten dan inkonsisten;
(2) Mengembangkan aktifitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, penemuan dengan
mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat predikat dan
dugaan, serta mencoba-coba; (3) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah; (4)
mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau menyampaikan gagasan antara
lain melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, peta, diagram, dalam menyelesaikan gagasan.
Kemampuan memecahkan masalah, penalaran, dan komunikasi merupakan kompetensi dasar
yang diharapkan tercapai melalui pembelajaran matematika, untuk mencapai kompetensi
tersebut guru harus menjabarkan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk silabus dengan
mempertimbangkan tingkat perkembangan berpikir peserta didik.
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2.2 Media Pembelajaran
Kata media (Uno, 2007 : 113) berasal dari bahasa latin medius yang berarti tengah, perantara,
atau pengantar. Sedangkan menurut istilah Djamarah dan Azwan Zain (2002: 137) menjelaskan
bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna
mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, media pendidikan merupakan seperangkat alat
bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi
dengan peserta didik.
Media pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran.
Penggunaan media pembelajaran membantu pengajar dalam menyampaikan materi ajarnya
pada peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut Kemp (Uno, 2007: 116) mengemukakan
beberapa peran media dalam proses pembelajaran antara lain; (a) penyajian materi ajar menjadi
lebih standar, (b) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, (c) kegiatan belajar dapat
menjadi lebih interaktif, (d) waktu yang digunakan untuk pembelajaran dapat dikurangi, (e)
kualitas belajar dapat ditingkatkan, (f) pembelajaran dapat disajikan di mana dan kapan saja
sesuai yang diinginkan, (g) meningkatkan sifat positif peserta didik dan proses belajar menjadi
lebih kuat/baik, (h) memberikan nilai positif yang baik.
Software Adobe Flash Professional CS6 merupakan suatu program aplikasi yang digunakan
untuk mengolah gambar vektor dan animasi. Objek-objek yang dapat diolah untuk membuat
animasi selain gambar vertor (yang dibuat secara langsung dari flash adalah gambar-gambar
bitmap yang diimpor serta objek suara (sound) dan objek yang berekstensi .avi. Kemampuan
flash dalam mengolah berbagai jenis objek, kemudahan dalam proses pembuatan animasi,
serta kecilnya ukuran animasi membuat para praktisi di bidang multimedia banyak yang
menggunakan program ini.
Flash movie merupakan suatu gabungan antara grafik dan animasi untuk situs web. Walaupun
tidak menutup kemungkinan diterapkan juga untuk presentasi, catalog, dan lainnya. Pada
intinya flash movie terdiri atas grafik vector, grafik bitmap, dan suara. Fitur-fitur baru dalam
Software Adobe Flash Professional CS6 mampu meningkatkan kapabilitas dalam pengerjaan
kerja seni dan interaktivitas. Kapabilitas untuk membuat action juga dikembangkan dengan
fasilitas Action Script sehingga karya seni dapat dibuat lebih menarik dan bervariatif
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komputer sebagai media pembelajaran
mampu menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan melibatkan peserta
didik secara aktif berinteraksi dengan media tersebut. Media pembelajaran yang dikembangkan
dengan komputer dapat memuat konten yang menarik. Penggunaan audio, visual dan animasi
pada komputer memungkinkan media yang dikembangkan lebih interaktif dan lebih menarik.
Salah satu aplikasi komputer yang memiliki keutamaan tersebut adalah Software Adobe Flash
Professional CS6. Oleh karena itu, Software Adobe Flash Professional CS6 merupakan pilihan
yang tepat dalam mengembangkan media pembelajaran.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (Research and Development) yang
berorientasi pada pengembangan produk. Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran
matematika berbasis komputer pada materi segitiga dan segiempat untuk SMP kelas VII.
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Model pengembangan yang digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran ini adalah
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Tahapan pertama
adalah tahapan analisis bertujuan untuk mengetahui kebutuhan awal dalam mengembangkan
media pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan awal
tersebut diantaranya mengenai analisis kurikulum, analisis karakteristik peserta didik, analisis
pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran, serta software adobe flash professional CS
6 yang merupakan software yang akan digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran.
Tahapan kedua adalah desain produk yang memuat rancangan secara umum yang meliputi
desain template, letak menu, tombol navigasi, materi, animasi dan alur pembelajaran yang akan
disajikan. Setelah itu lanjut pada tahapan yang ketiga yaitu pengembangan media berdasarkan
desain yang telah disiapkan. Tahapan keempat adalah uji coba media pembelajaran kepada
peserta didik dan guru mata pelajaran matematika. Tahapan terakhir adalah mengevaluasi
kelayakan media pembelajan yang telah dikembangkan berdasarkan hasil uji coba. Subjek
uji coba dalam pengembangan media ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2
Tompobulu dan beberapa guru matematika. Jumlah peserta didik tersebut sebanyak 24 peserta
didik sedangkan jumlah guru sebanyak 3 orang.
Instrumen yang digunakan adalah angket evaluasi ahli media dan ahli materi akan diperoleh
saran dan kritik perbaikan terhadap media yang telah dihasilkan. Selain itu, akan diperoleh
pula penilaian terhadap media sesuai dengan pernyataan yang ada dalam angket. Penilaian
tersebut akan diberi skor untuk menentukan kelayakan media. Skor yang diperoleh dari para
ahli yang berupa data kuantitatif kemudian di ubah kedalam data kualitatif.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa media pembelajaran matematika pada materi
pokok segitiga dan segiempat untuk SMP kelas VII. Media pembelajaran matematika berbasis
komputer ini dikembangkan dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash Professional CS
6. Model pengembangan yang digunakan dalam mengembangkan materi ini adalah model
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation).
Kurikulum yang digunakan pada media ini mengacu pada kurikulum 2006 (KTSP) dengan
materi segitiga dan segiempat yang merupakan materi untuk peserta didik SMP kelas VII.
Kurikulum tersebut memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk materi pokok
segitiga dan segiempat.
Peserta didik SMP kelas VII mayoritas sudah mencapai usia 11 tahun atau lebih. Teori
perkembangan kognitif menurut Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak usia
11 tahun telah mencapai tahap formal operasional yang berarti telah meningkat dari tahap
konkrit operasional. Pada tahap ini peserta didik selain dapat berhubungan dengan objekobjek konkrit, tetapi juga sudah dapat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa hipotesis atau
abstrak. mengenai tahap belajar anak dalam belajar geometri, peserta didik SMP kelas VII
mempelajari geometri dalam tiga tahap, yaitu tahap visualisasi, analisis dan deduksi informal.
Dengan demikian, kemampuan peserta didik dalam memahami hal-hal yang bersifat abstrak
dapat menunjukkan bahwa peserta didik telah mampu belajar geometri secara deduksi informal.
Adobe Flash Profesional CS 6 merupakan salah satu program animasi grafis yang banyak
digunakan para desainer untuk menghasilkan karya-karya professional, khususnya bidang
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animasi. Keunggulan dari program Adobe Flash Professional CS 6 antara lain sebagai berikut;
(1) dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau object yang lain, (2) dapat
membuat perubahan transparansi warna dalam movie, (3) dapat membuat perubahan animasi
dari satu bentuk ke bentuk yang lain, (4) dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti
alur yang ditetapkan, (5) dapat dikonversi dan dipublikasikan ke dalam beberapa tipe, antara
lain .swf, .html, .gif, .jpg, .png, .exe, .mov. Kelebihan-kelebihan tersebut menunjukkan bahwa
program Adobe Flash Professional CS 6 sesuai untuk mengembangkan media berbasis
komputer pada materi segitiga dan segiempat sehingga materi dapat disajikan atau ditampilkan
dengan animasi yang disesuaikan.
Bagian-bagian yang termuat dalam media pembelajaran tersebut antara lain: intro, home,
petunjuk, silabus, materi, evaluasi, profil, dan musik, dan keluar. Baigan intro (pembuka)
adalah tampilan awal ketika media pertama kali dijalankan. Bagian home berisi rangkuman
materi dan video segitiga dan segiempat. Bagian petunjuk memberikan petunjuk penggunaan
media. Silabus berisi tujuan pembelajaran, SK-KD, serta indikator materi segitiga dan
segiempat. Materi berisi semua materi dari materi seggitiga sampai materi segiempat. Evaluasi
menyajikan soal pilihan ganda sebagai bahan evaluasi terhadap materi segitiga dan segiempat.
Profil berisi biodata pengembang dan aplikasi yang digunakan. Kemudian musik adalah salah
satu fasilitas audio pada media pembelajaran ini.
Setelah proses pembuatan media selesai, media tersebut direview dan dinilai oleh ahli media
dan ahli materi yang akan menilai kevalidan media. Ahli media adalah guru TIK yang akan
memberikan penilaian mengenai keterpakaian media. Sementara itu ahli materi adalah guru
matematika yang akan menilai materi segitiga dan segiempat yang disajikan dalam media
pembelajaran ini. Skor penilaian angket dari ahli materi kami sajikan dalam tabel berikut.
Tabel 1. Tabel skor penilaian angket evaluasi dari ahli materi
No
1
2
3
4

Aspek
Kualitas isi
Kualitas pembelajaran
Kualitas interaksi
Kualitas tampilan
Rata-rata total

Rata-rata skor aspek (Ai)

Kategori

3,67
3,78
4
4
3,86

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Penilaian materi oleh ahli materi dilakukan untuk menjamin kebenaran materi yang disajikan.
Tabel tersebut menunjukkan bahwa materi matematika yang termuat dalam media pembelajaran
yang di kembangkan berada pada kategori valid. Hal tersebut berarti bahwa media tersebut
memuat materi matematika yang sesuai dengan konsep matematika. Sementara itu tabel skor
penilaian angket dari ahli media kami sajikan pada berikut:
Tabel 2. Tabel skor penilaian angket evaluasi dari ahli media
No

Aspek

1
2
3

Kesederhanaan
Keterpaduan
Interaksi pembelajaran

Rata-rata skor aspek
(Ai)
4,33
4
4,5

Kategori
Sangat Valid
Valid
Sangat Valid
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4
5
6
7
8

Keseimbangan
Valid
4
Bentuk
Valid
4
Warna
Valid
4
Bahasa
Valid
4
Valid
Sound dan musik
4
Rata-rata total
Sangat Valid
4,10
Pada tabel tesebut diperoleh bahwa rata-rata total skor penilaian ahli media mencapai 4,10
(sangat valid). Hal tesebut menunjukkan bahwamedia yang dikembangkan dapat disimpulkan
bahwa media tersebut mampu meningkatkan efektivitas media pembelajaran ketika digunakan.
Media yang telah dikembangkan kemudian diujicobakan kepada 3 orang guru yaitu 3 orang
guru matematika. Setelah media tersebut diujicobakan, kemudian peneliti memberikan angket
untuk mengukur respon guru terhadap media yang telah dikembangkan. Berikut kami sajikan
hasil analisis respon guru terhadap media.
Tabel 3. Hasil analisis respon guru terhadap media

No
1.
2.
3.

Aspek
Kualitas isi dan tujuan
Kualitas desain
Kualitas pembelajaran dan
instruksional
Rata-rata total (%)

SB
(%)
66,7
52,2
71,4

B
(%)
33,3
47,8
28,6

Kategori
CB
(%)
0,0
0,0
0,0

63,4

36,6

0,0

Total
(%)

TB
(%)
0,0
0,0
0,0

STB
(%)
0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

0,0

0,0

100,0

Keterangan:
SB = Sangat
B

= Baik

CB = Cukup Baik
TB = Tidak Baik
STB

= Sangat tidak

Tabel tersebut menunjukkan bahwa respon guru pada media pembelajaran yang dikembangkan
adalah positif. Pada semua aspek terlihat bahwa guru memberikan respon yang sangat baik.
Terutama pada aspek kualitas pembelajaran dan instruksional menunjukkan bahwa guru
memberikan respon yang sangat baik sebesar 71,4%. Aspek kualitas isi dan tujuan sebanyak
66,7% dan aspek kualitas desain mencapai 52,2%.
Media yang dikembangkan selain diujicobakan kepada guru juga diujicobakan kepada peserta
didik kelas VIII. Pemilihan peserta didik kelas VIII karena peserta didik kelas VIII telah
mempelajari materi tersebut ketika berada di kelas VII. Sehingga peserta didik tersebut dapat
memberikan penilaian terhadap media yang diujicobakan kepada mereka. Ujicoba dilakukan
terhadap 24 peserta didik. Kemudian peneliti memberikan angket untuk mengukur respon
peserta didik terhadap media yang telah dikembangkan. Berikut kami sajikan hasil analisis
respon peserta didik terhadap media.
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Tabel 4. Hasil analisis respon peserta didik terhadap media
No

Aspek

1.
2.
3.

Kualitas isi dan tujuan
Kualitas teknis
Kualitas pembelajaran dan
instruksional
Rata-rata total (%)

Kategori
CB
TB
(%) (%)

STB
(%)

Total
(%)

SB
(%)

B
(%)

26,7
26,1

40,0
21,7

13,3
34,8

20,0
17,4

0,0
0,0

100
100

16,7

44,4

38,9

0,0

0,0

100

23,2

35,4

29,0

12,5

0,0

100

Keterangan:
SB = Sangat
B = Baik
CB = Cukup Baik
TB = Tidak Baik
STB = Sangat tidak
Proses ujicoba yang telah dilakukan kepada guru dan peserta didik dengan menggunakan
angket diperoleh respon guru dan peserta didik. Hasil analisis angket tersebut menunjukkan
bahwa guru memberikan respon sangat positif dan peserta didik memberikan respon positif
terhadap media yang telah dikembangkan. Respon guru sangat positif yang mencapai 92,68%
dan respon peserta didik positif yang mencapai 78,82%.
Guru dan peserta didik memberikan beberapa komentar serta saran atau masukan terhadap media
yang dikembangkan. Komentar dan saran tersebut dimaksudkan untuk untuk perbaikan atau
menyempurnakan media yang telah dikembangkan. Secara umum peserta didik memberikan
kesan positif terhadap media yang telah diujicobakan. Kesan tersebut berupa ketertarikan
kepada materi yang disajikan dengan menggunakan animasi yang menarik. Selain itu, peserta
mempunyai keinginan jika materi selain segitiga dan segiempat dapat disajikan dengan media
yang serupa serta keinginan pada pelajaran selain matematika untuk menggunakan media yang
serupa. Sejalan dengan komentar peserta didik, guru juga menginginkan adanya pengembangan
media yang serupa pada materi-materi yang lain. Sebab dalam media tersebut guru menyukai
adanya simulasi-simulasi konsep matematika serta simulasi penyelesaian masalah yang dapat
membantu guru dalam mengajarkan materi pembelajaran.
Tahapan uji coba peneliti mengalami berbagai kendala sehingga berpengaruh pada proses
pelaksanaan uji coba. Kendala-kendala tersebut antara lain:
r

Jumlah komputer yang terbatas sehingga tidak memungkinkan tiap peserta didik
mendapatkan satu komputer.

r

Sistem yang dipakai dalam laboratorium komputer adalah client-server yang menyebabkan
kinerja media pembelajaran berjalan lambat.

r

Tidak tersedia perangkat suara untuk setiap komputer sehingga masing-masing peserta
didik tidak dapat mendengarkan suara yang ada di dalam media secara individu tetapi
suara hanya diperdengarkan secara klasikal dengan satu perangkat suara.

Materi segitiga dan segiempat banyak menyajikan gambar segitiga dan segiempat. Oleh karena
itu, media ini sesuai dikembangkan menggunakan aplikasi Adobe Flash Professional CS 6
yang bisa menampilkan gambar dengan animasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Selain itu, menggunakan aplikasi Adobe Flash Professional CS 6 memberi kemungkinan
untuk melengkapi media dengan sound serta animasi yang mampu mendukung penyajian
materi serta menarik perhatian peserta didik.
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Review ahli materi ini lebih difokuskan pada kebenaran konsep yang disajikan dalam media.
Ahli menilai kesesuaian materi yang tercantum dalam media dengan SKKD yang harus
dipenuhi. berdasarkan penilaian tersebut diperoleh masukan, kritik, dan saran perbaikan
sehingga materi yang ditampilkan tidak menyimpang dari kebenaran konsep serta kompetensi
yang harus dikuasai peserta didik. Saran yang banyak diperoleh berupa masukan perbaikan
mengenai konsep materi masukan mengenai pemilihan kata serta navigasi yang perlu
dilengkapi. Berdasarkan hasil review media direvisi sesuai masukan serta disesuaikan pula
dengan konsep media yang dikembangkan

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengembangan media pembelajaran matematika berbasis komputer materi pokok segitga
dan segiempat untuk SMP kelas VII dilakukan melalui lima tahap, yaitu; (a) Analysis
(analisis) yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis kurikulum, analisis
karakteristik peserta didik, analisis teknologi, analisis pemanfaatan komputer sebagai
media pembelajaran, (b) design (desain) dalam penelitian ini merupakan kerangka awal
media pembelajaran yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang
dimiliki. Informasi tentang kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki diperoleh dari hasil
analisis yang telah dilakukan, (c) development (pengembangan) produk dilakukan dengan
menggunakan software Adobe Flash Professional CS 6 berdasarkan desain media yang
telah disusun sebelumnya. Media yang telah dikembangkan kemudian direview oleh ahli
media dan ahli materi sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya menjadi pedoman bagi
pengembang dalam melakukan revisi media pembelajaran. (d) implementation (uji coba
produk) dilakukan terhadap tiga orang guru mata pelajaran matematika dan peserta didik
kelas VIII, dan (e) evaluation (evaluasi) dilakukan berdasarkan respon guru mata pelajaran
matematika dan peserta didik pada tahapan uji coba.
2. Respon positif guru mencapai 92,68%. Nilai tersebut termasuk kedalam kategori sangat
positif. Sementara itu, respon peserta didik mencapai 78,82% yang termasuk ke dalam
kategori postif.

5.2 Saran
1. Pengembangan media perlu dilakukan pada seluruh materi pelajaran.
2. Analisis pada semua aspek perlu dilakukan secara mendetail agar pengembangan media
dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana perlu dilakukan agar kualitas pembelajaran dapat
meningkat.
4. Pemilihan software dan penggunaan animasi perlu dipilih dengan tepat agar pengguanaan
media pembejaran yang dikembangkan lebih efektif
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan prestasi belajar siswa dengan
menggunakan Pembelajaran Berbasis Masalah/Problem Based Learning (PBL) dan
(2) meningkatkan karakter siswa dengan menggunakan PBL. Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas dalam dua siklus, dengan siklus I empat kali pertemuan dan
siklus II empat kali pertemuan. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 3 Biak Kota kelas
VIII I dengan 35 siswa. Jenis data meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan
data menggunakan lembar obsevasi pelaksanaan pembelajaran, angket karakter, dan
hasil tes prestasi. Teknik analisis data untuk data dari lembar observasi pada tiap-tiap
pertemuan dihitung berdasarkan persentase keterlaksanaan tindakan dari rencana,
sedangkan data yang bersumber dari angket karakter dianalisis dengan menggunakan
teknik statistika deskriptif. Adapun pada data tes prestasi, analisis yang dilakukan yaitu
dengan menghitung hasil tes dan menentukan tingkat ketuntasan belajar siswa. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah,
karakter dan prestasi belajar siswa meningkat.
Kata kunci. Karakter, Prestasi Belajar, Pembelajaran Berbasis Masalah, Problem Based
Learning, PBL.

1. Pendahuluan
Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran matematika adalah tercapainya tujuan-tujuan
pembelajaran (learning objectives) yang pada umumnya terdiri dari aspek kognitif, afektif,
dan psikomotor (Nitko & Brookhart, 2011: 18). Hal yang sama dinyatakan dalam K13
bahwa pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, dan kerja sama
dilakukan secara seimbang dengan pengembangan kemampuan intelektual dan psikomotorik
(Kemdikbud, 2013: 3). Kedua hal tersebut mengisyaratkan permasalahan pokok terkait dengan
ketercapaian tujuan pembelajaran matematika dapat dikategorikan dalam dua aspek utama.
Pertama, aspek kognitif dan psikomotor yang berkaitan dengan kompetensi pengetahuan dan
keterampilan. Kedua, aspek afektif yang berkaitan dengan kompetensi sikap dan karakter.
Kenyataannya di SMP Negeri 3 Biak Kota, prestasi belajar siswa rendah dan sikap serta
karakter siswa belum semua baik. Prestasi rendah pelajaran matematika pada SMP Negeri 3
Biak Kota terindikasi dari hasil ujian nasional tiga tahun terakhir sebagai berikut.
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Tabel 1. Hasil Ujian Nasional mata pelajaran Matematika SMP N 3 Biak Kota
Tahun Pelajaran
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Tertinggi
67,50
67,50
90,00

Terendah
17,50
15,00
10,00

Rerata
33,47
31,97
31,99

Dari tabel 1 terlihat bahwa prestasi belajar siswa SMP N 3 Biak Kota masih rendah. Hal ini
ditunjukkan dari nilai reratanya yang rendah.
Sikap dan karakter siswa SMP Negeri 3 Biak Kota belum semua baik. Hal ini terindikasi
dari banyak siswa yang masih mencontek pada saat ulangan, tidak mengerjakan tugas yang
diberikan guru, dan kurangnya kepercayaan diri dalam mengikuti pembelajaran matematika.
Dekadensi moral, permasalahan sikap, dan karakter ini sudah menjadi keprihatinan pemerintah
sejak lama. Hal ini terindikasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian
lebih pada masalah ini. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sikap dan
karakter diantaranya: 1) kebijakan pengintegrasian imtaq dalam pembelajaran, 2) pendidikan
budi pekerti, 3) Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) (Kemdiknas 2010: 6).
Selain itu juga kebijakan tentang: 4) pendidikan karakter, 5) penekanan penilaian sikap pada
K13, dan 6) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
Langkah untuk memperbaiki hasil belajar (prestasi dan karakter) di atas dilakukan melalui
proses pembelajaran. Salah satu penyempurnaan pola pikir dalam kurikulum 2013 terkait
pembelajaran yang seharusnya dilakukan guru yaitu perubahan paradigma, yaitu perubahan
pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada siswa
(Kemdikbud: 2013). Siswa tidak pasif menerima pengetahuan melainkan aktif mengonstruksi
pengetahuan. Belajar matematika merupakan hasil pemikiran siswa sendiri, bukan hasil
dari proses latihan spesifik (Stigler, Fernandez &Yoshida dalam Westwood, 2000: 4). Peran
guru memberi kesempatan kepada siswa agar mereka mengembangkan kemampuannya
mengonstruksi pengetahuan yang dipelajarinya.
Observasi di lapangan menunjukkan pembelajaran yang digunakan guru menggunakan
metode pembelajaran ceramah dan ekspositori. Metode ini berupa penjelasan, contoh, latihan,
pembahasan, dan penutup. Peran guru masih begitu dominan, siswa pasif menerima informasi
dari guru. Pembelajaran seperti ini diindikasi tidak berpotensi meningkatkan karakter dan
prestasi belajar siswa.
Esensi pembelajaran berbasis masalah (PBL) adalah menyajikan masalah autentik dan bermakna
kepada siswa sebagai titik tolak untuk melakukan investigasi dan penemuan (Arends, 2012: 396).
Pada pembelajaran berbasis masalah, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan berbagi
tanggung jawab untuk belajar bersama. Proses ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir
kritis dan pemecahan masalah. Juga, kemampuan berkolaborasi dan mengatur tugas sebagaimana
pembelajaran kooperatif (Arends & Kilcher, 2010: 326). Salah satu strategi pembelajaran yang
mendukung pengembangan karakter siswa adalah pembelajaran kooperatif (Lickona 1991: 70).
Dengan demikian, PBL berpotensi meningkatkan karakter. Pembelajaran berbasis masalah (PBL)
juga terbukti efektif ditinjau dari (1) keterampilan berpikir tingkat tinggi, (2) kemampuan berpikir
matematis tingkat tinggi, (3) hasil belajar siswa, (4) kemampuan berpikir kritis, dan (5) kemampuan
pemecahan masalah (Adi Wijaya 2014: 9). Dengan demikian, pembelajaran berbasis masalah
(PBL) berpotensi meningkatkan prestasi siswa.
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Karakteristik PBL di atas menunjukkan bahwa PBL berpotensi meningkatkan prestasi dan
karakter. PBL selain mengembangkan keterampilan berpikir, juga dapat berpotensi dalam
mengembangkan keterampilan sosial melalui kolaborasi yang terjadi antarsiswa dalam
menyelesaikan masalah (Arends 2012: 397). Uraian ini menjadi dasar peneliti menerapkan
pembelajaran berbasis masalah (PBL) pada proses pembalajaran di kelas untuk meningkatkan
prestasi dan karakter siswa.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ( PTK ), yang dilaksanakan melalui empat
tahapan utama tiap siklusnya, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi (Sumardi
& As’ari, A, 2016: 38). Keempat tahapan (siklus) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Tahapan (siklus) dalam PTK
Pada tahap perencanaan, kegiatan peneliti adalah (1) mengadakan observasi awal berupa
diskusi dengan guru mata pelajaran matematika untuk mengetahui permasalahan pembelajaran
matematika; (2) menyusun tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam
pembelajaran dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar dan karakter
siswa dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah (PBL); (3) mengimplementasikan
rencana tindakan berupa penyiapan RPP, LKS, angket karakter (yang dikembangkan Shin’an
Musfiqi & Jaelani, 2014), soal tes prestasi, dan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran;
(4) menentukan indikator keberhasilan, yaitu karakter siswa minimal baik, prestasi belajar
siswa yaitu minimal 75% siswa mencapai KKM, dan keterlaksanaan pembelajaran minimal
90%.
Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah (1) peneliti dan guru melaksanakan
tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau sesuai dengan RPP; serta (2) peneliti
dan siswa melaksanakan tindakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang ada
dalam pembelajaran berbasis masalah (PBL), sedangkan guru sebagai observer.
Pada tahap observasi, kegiatan dalam tahap ini yaitu (1) observer mengamati pelaksanaan
pembelajaran yang dilaksanakan di kelas untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan
dan pelaksanaan tindakan yang termuat dalam RPP; serta (2) melaksanakan tes prestasi dan
menilai karakter melalui pemberian angket karakter. Tes prestasi yang digunakan berupa
tes pilihan ganda. Lembar angket karakter berupa 68 butir pernyataan, terdiri dari 35 butir
mengukur indikator respect dan 35 butir mengukur indikator responsibility yang merupakan
great moral values (Lickona, 1991: 43). Komponen pernyataan terdiri dari 19 butir mengukur
komponen moral knowing, 18 butir mengukur moral feeling, dan 31 butir mengukur moral
action (Lickona, 1991: 53). Pilihan jawaban yang disediakan lima pilihan yaitu sangat setuju,
setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
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Pada tahap refleksi, (1) peneliti dan guru mengkaji pelaksanaan tindakan tiap siklusnya dengan
acuan hasil observasi pelaksanaan tindakan; (2) menganalisa hasil tes prestasi dan angket
karakter untuk mengetahui ketercapaian indikator keberhasilan. Jika indikator keberhasilan
belum tercapai maka penelitian dilanjutkan pada siklus berikutnya dan sebaliknya; serta (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 I SMP Negeri 3 Biak Kota tahun pelajaran 2016/2017
berjumlah 35 siswa. Objek penelitian pembelajaran berbasis masalah (PBL). Waktu penelitian
yaitu Januari – Februari 2017.

3. Jenis dan Teknik Analisa Data
Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Data ini digunakan
untuk mengukur keberhasilan pembelajaran berbasis masalah (PBL) yaitu meningkatkan
prestasi belajar dan karakter. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes menggunakan instrumen
tes prestasi. Data kualitatif diperoleh dari angket karakter menggunakan lembar angket karakter
dan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran menggunakan lembar observasi pelaksanaan
pembelajaran.
Teknik analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah pembelajaran
berbasis masalah (PBL) meningkatkan prestasi belajar dan karakter siswa. Data yang dianalisis
adalah data yang bersumber dari lembar observasi, angket karakter, dan hasil tes prestasi. Teknik
analisis data sebagai berikut: (1) untuk data dari lembar observasi pada tiap-tiap pertemuan
dihitung berdasarkan persentase keterlaksanaan tindakan dari rencana yang dibuat; (2) data
dari tes prestasi dianalisis dengan menghitung hasil tes dan menentukan tingkat ketuntasan
belajar siswa sesudah menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan;
(3) data yang bersumber dari angket karakter dianalisis dengan menggunakan teknik statistika
diskriptif, yaitu mengubah skor rerata dari tiap komponen penilaian menjadi nilai kualitatif
berdasarkan penilaian skala lima sesuai konversi penilaian menurut Saifuddin Azwar (2012:
148) .
Tabel 2. Konversi skor penilaian
Interval Skor

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik

Adapun kriteria karakter yang dihasilkan dari konversi skor tiap komponen penilaian sebagai
berikut.
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Tabel 3. Kriteria skor karakter
No
1

Interval Skor

Kriteria
Sangat Baik

Skor (

2

Baik

3

Cukup Baik

4

Kurang Baik

5

Tidak Baik

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Siklus I dan II dilaksanakan masing-masing dalam empat pertemuan dengan tes siklus
didalamnya. Jadwal pelaksanaan sebagai berikut .
Tabel 4. Jadwal pelaksanaan siklus I

Senin, 30 Januari 2017

Pertemuan
ke1

Selasa, 31 Januari 2017

2

Senin, 6 Februari 2017

3

Selasa, 7 Februari 2017

4

Hari/ Tanggal

Materi pembelajaran
Menyebutkan teorema Pythagoras
Menentukan panjang sisi segitiga
siku-siku dan tripel Pythagoras
Menentukan panjang sisi segitiga
istimewa
Tes Siklus I

Tabel 5. Jadwal pelaksanaan siklus II
Hari/ Tanggal

Pertemuan
ke-

Materi pembelajaran

Senin, 13 Februari 2017

1

Menentukan
jenis
segitiga
menggunakan teorema Pythagoras

Selasa, 14 Februari 2017

2

Menyelesaikan
masalah
pada
segitiga dan trapesium menggunakan
teorema Pythaoras

Senin, 20 Februari 2017

3

Selasa, 21 Februari 2017

4

Menyelesaikan masalah segiempat
menggunakan teorema Pythagoras
Tes Siklus II

Pelaksanaan pembelajaran kedua siklus tersebut menghasilkan penilaian karakter yang
disajikan dalam grafik berikut.
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Gambar 2. Grafik hasil angket karakter
Grafik di atas menunjukkan pencapaian karakter siklus I sangat baik 37%, baik 40%, dan
cukup baik 23%. Hasil ini belum mencapai indikator keberhasilan penelitian sehingga peneliti
melanjutkan siklus II. Hasil siklus II, karakter sangat baik 49% dan baik 51%. Hasil ini sudah
mencapai indikator keberhasilan penelitian sehingga menjadi dasar peneliti mencukupkan
penelitian sampai pada siklus II. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis
masalah (PBL) yang menekankan pada penyelesaian masalah autentik dan bermakna dapat
meningkatkan karakter siswa. Peningkatan tersebut didukung oleh beberapa faktor, diantaranya
faktor kondisi awal dan desain pembelajaran. Pertama, faktor kondisi karakter awal siswa
yang memang sudah cukup baik karena kelas VIII I merupakan kelas pilihan di SMP Negeri
3 Biak Kota sehingga berpotensi besar untuk ditingkatkan dan relatif mudah untuk diarahkan.
Kedua, selama pembelajaran, siswa terlibat langsung dalam aktivitas yang mendukung
peningkatan karakter seperti kerja kelompok, dikusi, dan presentasi. Hal itu sesuai dengan
pendapat Dimerman (2009: 70) yang menyatakan bahwa cara terbaik untuk menumbuhkan
dan memahamkan (nilai-nilai) karakter pada seseorang adalah melalui pengalaman langsung.
Ditinjau dari komponen karakter diperoleh disajikan dalam grafik sebagai berikut.

Gambar 3. Grafik hasil angket komponen karakter
Grafik di atas menunjukkan bahwa moral knowing pada siklus I sangat baik 66%, baik 23%,
dan cukup baik 11% meningkat menjadi sangat baik 86% dan baik 14% pada siklus II. Moral
feeling pada siklus I sangat baik 60%, baik 17%, dan cukup baik 23% meningkat menjadi
sangat baik 80% dan baik 20% pada siklus II. Moral action pada siklus I sangat baik 14%, baik
57%, dan cukup baik 29% meningkat menjadi sangat baik 31%, baik 66%, dan cukup baik
3% pada siklus II. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan siswa berada pada kategori
sangat baik pada komponen moral knowing dan moral feeling, sementara pada komponen
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moral action, kategori baik paling mendominasi bahkan terdapat 3% kategori cukup baik. Hal
tersebut menguatkan bukti bahwa pembentukan karakter membutuhkan pembiasaan (dalam
konteks ini diartikan sebagai moral action), sesuai dengan pendapat Hutcheon (1999: 98).
Ditinjau dari indikator karakter, diperoleh grafik sebagai berikut.

Gambar 4. Grafik hasil angket indikator karakter
Grafik di atas menunjukkan bahwa indikator respect pada siklus I sangat baik 49%, baik
34%, dan cukup baik 17% meningkat menjadi sangat baik 66% dan baik 34% pada siklus II.
Resposibility pada siklus I sangat baik 34%, baik 46%, dan cukup baik 20% meningkat menjadi
sangat baik 46% dan baik 54% pada siklus II. Peningkatan ini dikarenakan: (1) keterlibatan
siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, termasuk kerja kelompok, diskusi, dan
penyelesaian tugas baik mandiri maupun kelompok; (2) nilai-nilai karakter dinyatakan secara
verbal pada tiap LKS, yaitu bagian pojok karakter seperti gambar berikut.

Gambar 5. Contoh pojok karakter pada LKS
Hasil tes prestasi kedua siklus disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 6. Grafik hasil tes prestasi
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Grafik di atas menunjukkan bahwa prestasi siswa pada siklus I yang mencapai dan melebihi
KKM sebesar 71,4%. Persentase tersebut belum mencapai kriteria keberhasilan dari penelitian
ini sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus II. Hasil siklus II, prestasi siswa yang mencapai
dan melebihi KKM sebesar 91,4%. Persentase ini sudah melebihi kriteria keberhasilan
penelitian ini dan dengan mempertimbangkan hasil karakter serta materi pembelajaran teorema
Pythagoras, sudah cukup menjadi alasan bagi peneliti untuk menghentikan penelitian pada
siklus II. Prestasi belajar pada kedua siklus menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa dapat
meningkat pada penggunaan pembelajaran berbasis masalah (PBL). Pencapaian peningkatan
karakter dan prestasi belajar siswa diperoleh dari 100% keterlaksanaan pembelajaran berbasis
masalah (PBL).

5. Simpulan dan Saran
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan
pembelajaran berbasis masalah (PBL) dapat meningkatkan karakter dan prestasi belajar siswa
kelas VIII I SMP Negeri 3 Biak Kota.

5.2 Saran
Saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti adalah pembelajaran berbasis masalah (PBL)
dapat menjadi alternatif diterapkan dalam pembelajaran, khususnya untuk siswa kelas VIII I
SMP Negeri 3 Biak Kota dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan prestasi dan
karakter siswa dalam materi Pythagoras. Pembelajaran berbasis masalah (PBL) dimungkinkan
juga dapat diterapkan pada materi yang lain dan bisa digunakan untuk mengukur variabel
yang lain. Kepala sekolah diharapkan memberikan dukungan kepada guru untuk menerapkan
pembelajaran berbasis masalah (PBL).
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Abstrak. Keprihatinan terhadap segala bentuk kesenjangan karakter yang sekarang
ini marak pada anak sekolah, tentu menjadi duka pada dunia pendidikan khususnya
dan bangsa ini pada umumnya. Demikian pula yang terlihat pada siswa SD Negeri 71
Parepare khususnya di kelas VI. Ada perilaku siswa yang kurang sopan terhadap gurunya.
Matematika adalah salah satu mata pelajaran inti di sekolah dasar (SD). Soal cerita adalah
salah satu bentuk soal yang biasanya diberikan kepada siswa untuk mengetahui tingkat
pemahaman terhadap materi. Merekonstruksi soal cerita dapat dilakukan dengan dua cara.
Pertama, dengan mengubah beberapa kata atau kalimat pada soal cerita dengan kata atau
kalimat yang bermuatan karakter. Kedua, dengan menyusun kalimat-kalimat sehingga
menjadi soal cerita yang bermuatan karakter. Penyampaian muatan karakter yang
terintegrasi dengan pelajaran melalui soal cerita matematika diyakini mampu memberi
nilai tambah terhadap penguatan karakter siswa. Siswa tidak merasa diceramahi tentang
karakter secara khusus, sehingga cepat terpahami. Soal cerita matematika yang telah
dikonstruksi dengan muatan atau pesan karakter telah diterapkan di SD Negeri 71 Kota
Parepare, khususnya di kelas VI dengan tumbuhnya karakter siswa yang baik. Metodologi
yang digunakan adalah observasi, pendataan, penentuan, rekonstruksi, penerapan, hasil,
dan refleksi. Kesimpulannya, melakukan rekonstruksi soal cerita matematika mampu
menumbuhkan karakter siswa.
Kata Kunci. karakter siswa, rekonstruksi, soal cerita matematika

1. Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini terjadi pada seluruh aspek kehidupan
masyarakat. Hal tersebut tentu berdampak pada hubungan masyarakat dengan lingkungannya.
Dampak yang terjadi, tidak hanya pada bagian positif, namun juga pada sisi negatif. Pengaruh
yang berdampak sangat terasa pada masyarakat adalah pada kemajuan sarana dan prasarana
informasi. Berbagai macam media atau alat yang dapat digunakan untuk mengakses informasi
tersebut.
Keleluasaan, kemudahan, dan kecepatan informasi tersebut, tidak memandang usia seseorang.
Segala usia dengan sangat mudahnya mendapatkan dan menerima bahkan menyebarluaskan
informasi tersebut. Pada usia anak, tentu saja semakin rentan mendapat pengaruh yang kurang
bahkan tidak normatif dari informasi dan komunikasi yang semakin mudah tersebut. Anakanak dengan leluasa mengakses apa saja yang mereka inginkan. Hal-hal yang tidak sepantasnya
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mereka “konsumsi” juga “tertelan” dengan mudahnya. Berbagai prikehidupan yang diserapnya
melalui visual maupun audio mereka, menjadi alternatif baru untuk diterapkan dalam pergaulan
mereka. Sifat meniru apa yang baru didapatnya merupakan sesuatu yang ada pada diri semua
anak-anak. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang wajar jika sifat dan perilaku mereka sedikit
demi sedikit akan mengikuti pengaruh negatif tersebut, dan meninggalkan karakter yang baik.
Banyak perilaku anak yang telah meninggalkan norma yang dianut di masyakat atau keluarga.
Berbagai perilaku yang awalnya merupakan pengaruh dari “mengonsumsi” budaya-budaya
dari luar tersebut, biasanya disimpulkan bahwa anak tersebut kurang atau tidak sopan.
Penghormatan kepada orangtua, guru, kakak, dan lainnya telah semakin terlupakan. Padahal
dalam norma etika dan terutama norma agama, penghormatan kepada yang lebih tua, terutama
orangtua sendiri sangat dianjurkan bahkan hukumnya wajib untuk diaplikasikan. Perilaku
kurang sopan yang paling umum dilakukan oleh anak sekarang ini adalah sudah hilangnya
penghormatan kepada orangtua, meskipun orangtua tersebut berada di depannya sementara
mereka berjalan atau bahkan berlari.
Di sekolah, perilaku kurang sopan juga banyak diperlihatkan oleh siswa kepada gurunya.
Pada saat mereka berjalan, bermain, bahkan berlarian dengan temannya, tak ada rasa sungkan
sedikit pun tatkala di depannya ada gurunya. Sekolah termasuk sekolah dasar (SD) sebagai
institusi pendidikan tentu saja harus prihatin terhadap banyaknya perilaku siswa yang tidak
menampakkan sebagai perilaku anak didik. Permasalahan karakter yang sangat krusial ini
telah menjadi keprihatinan pemerintah dengan adanya gerakan penumbuhan budi pekerti
siswa di sekolah. Di SD para siswa mulai dibentuk karakter mereka. Oleh karena itu, perilaku
yang “menyimpang” dari siswa SD harus menjadi keprihatinan sekolah (guru).
Di SD Negeri 71 Parepare juga tak luput dari keprihatinan melihat kenyataan yang ada
berkenaan dengan karakter siswa yang kurang sopan terhadap gurunya. Karakter seluruh
siswa di sekolah sejatinya baik, itulah dasar keprihatinan sekolah jika mendapati siswanya
mempunyai karakter yang tidak seperti yang diharapkan.
Di sekolah, waktu yang digunakan siswa terbanyak adalah belajar di kelas. Oleh karena itu,
penumbuhan karakter siswa, sebenarnya yang terbaik adalah saat proses pembelajaran. Ada
sembilan sampai sebelas mata pelajaran di SD, terutama yang masih menerapkan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada materi mata pelajaran-mata pelajaran inilah
sebenarnya nilai-nilai karakter dapat ditanamkan kepada siswa. Termasuk mata pelajaran
matematika yang mempunyai jam belajar yang cukup banyak. Pada mata pelajaran matematika
dikenal materi soal cerita. Melakukan rekonstruksi terhadap kalimat-kalimat yang menyusun
soal cerita tersebut, menjadi lebih bernuansa karakter. Inilah yang dilakukan di SD Negeri
71 Parepare, terkhusus di kelas VI. Di sekolah seperti SD Negeri 71 Parepare, tentu sangat
penting untuk memulai suatu teknik atau cara dalam mengikis karakter kurang sopan dari
siswa kepada gurunya. Karakter siswa secara umum sangat perlu untuk ditumbuhkan, tidak
sekadar menanamkan karakter sebagaimana yang telah lama menjadi slogan.
Memperhatikan latar belakang di atas, maka makalah ini mengangkat sebuah rumusan
masalah, yakni: Bagaimana Menumbuhkan Karakter Siswa Melalui Rekonstruksi Soal Cerita
Matematika di SD Negeri 71 Parepare? Makalah ini bertujuan untuk memberi penjelasan
penumbuhan karakter siswa melalui rekonstruksi soal cerita matematika di SD Negeri 71
Parepare. Manfaat dari penulisan makalah ini dibagi menjadi dua bagian besar, yakni sebagai
berikut: teoritis bermanfaat sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang peduli terhadap
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penumbuhan karakter siswa umumnya dan cara menumbuhkan karakter siswa melalui
rekonstruksi soal cerita matematika pada khususnya serta sebagai bahan kajian atau bahan
rujukan peneliti atau penulis yang mengetengahkan permasalahan yang hampir sama. Manfaat
berikut adalah praktis, terutama bagi sekolah karena penumbuhan karakter siswa melalui
rekonstruksi soal cerita matematika merupakan hal yang sangat penting, selain itu manfaat
penulisan makalah ini terutama bagi pelaku utamanya, yakni guru.

2. Penumbuhan Karakter Siswa
Istilah karakter saat ini banyak diperbincangkan orang. Banyaknya kejadian atau peristiwa
yang memperlihatkan semakin buruknya karakter seseorang. Berdasarkan Kamus Basar
Bahasa Indonesia, karakter adalah tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang
membedakan seseorang dengan yang lain; watak. Karakter dapat pula diartkan sebuah sistem
keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Oleh karena itu, jika
pengetahuan dan pengalaman mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat
diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu.
Berdasarkan pengertian, ternyata karakter dan akhlak diartikan hampir sama dan terkesan
identik. Karakter dengan akhlak didefinisikan sebagai suatu perilaku yang dilakukan tanpa
ada lagi pemikiran lagi karena sudah tertanam dalam pikiran, dan dengan kata lain, keduanya
dapat disebut dengan kebiasaan.
Persoalan pendidikan moral atau karakter sampai saat ini menjadi fokus pembicaraan yang
menarik untuk selalu dikaji dan dicarikan solusinya. Hal ini karena sampai saat ini bangsa
Indonesia masih senantiasa dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial dan moral.
Masalah tersebut telah menjadi keprihatinan bangsa ini karena telah mengganggu stabilitas
perkembangan bangsa dan negara ini.
Karakter atau budi pekerti yang baik pada dasarnya merupakan perilaku dan sikap
manusiawinya manusia itu sendiri, sehingga harus tetap dijaga dengan sebaik-baiknya.
Menjaga kelanggengan budi pekerti pada manusia khususnya kepada anak-anak perlu dengan
pendidikan. Menurut Salman bahwa pada hakikatnya, pendidikan budi pekerti memiliki
substansi yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Hal tersebut tentu saja
secara formal institusinya adalah sekolah.
Menjaga kelanggengan budi pekerti pada manusia khususnya kepada anak-anak perlu dengan
pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan budi pekerti memiliki substansi yang sama dengan
pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Dikatakan pula bahwa pendidikan budi pekerti adalah
usaha sadar yang dilakukan dalam rangka menanamkan atau mengimplementasikan nilai-nilai
moral ke dalam sikap dan perilaku peserta didik agar agar memiliki sikap dan prilaaku yang
luhur dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama
manusia maupun dengan alam/lingkungan.
Tujuan pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku siswa
yang memancarkan akhlak mulia/budi pekerti luhur. Hal ini mengandung arti bahwa dalam
pendidikan karakter, nilai-nilai yang ingin dibentuk adalah nilai-nilai akhlak mulia, yaitu
tertanamnya nilai-nilai akhlak yang mulia ke dalam diri peserta didik yang kemudian terwujud
dalam tingkah laku siswa. Secara lebih luas, tujuan dari pendidikan karakter adalah membentuk
pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang
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baik bagi suatu masyarakat atau bangsa. Oleh karena itu, hakikat pendidikan karakter dalam
konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari
budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka kepribadian generasi muda. Hal ini dipertegas
oleh Nur 2005 yang mengatakan bahwa budaya bangsa Indonesia telah terbukti menumbuhkan
karakter positif pada anak.
Pendidikan karakter tersebut tidak hanya bernuansa teoritis saja, tetapi yang terpenting
adalah praktisnya. Pendidikan karakter tidak sekadar memberi pemahaman tentang perilaku
baik dan buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang mesti ditinggalkan, tetapi harus
mengutamakan aplikasi perilaku dan sikap budi pekerti tersebut. Jika hanya pada tataran
teoritis saja maka akan berdampak kurang maksimal dan hanya sekadar tertanamnya budi
pekerti tersebut pada diri para siswa dengan pemahaman. Masih sangat jauh dari tumbuhnya
budi pekerti pada diri siswa, sehingga pemahaman yang baik tentang karakter tidak
sebanding dengan aplikasi budi pekerti tersebut.
Kembali Salman 2017 menjelaskan bahwa:
“Pencanangan penumbuhan budi pekerti siswa melalui kegiatan non kurikuler di sekolah oleh
Mendikbud adalah sesuatu yang perlu mendapat apresiasi positif dari semua kalangan. Ini
menunjukkan bahwa pihak pemerintah telah menyadari bahwa persoalan budi pekerti atau
karakter anak bangsa telah mendekati titik nadir. Istilahnya pun telah ditingkatkan menjadi
‘penumbuhan’ bukan lagi sekadar ‘penanaman’. Pemilihan kata ‘penumbuhan’ mengandung
nilai lebih, karena jelas diawali dengan ‘penanaman’ selanjutnya ‘penyiraman dan pemupukan’
dan barulah ‘proses tumbuh’, terakhir ‘pemeliharaan’.”

3. Soal Cerita Matematika
Matematika adalah salah satu mata pelajaran di Sekolah Dasar (SD). Matematika biasanya
menjadi mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa. Materi pelajaran Matematika beragam,
mulai dari yang sederhana sampai kompleks. Salah satu tujuan khusus pengajaran matematika
di SD adalah membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin. Oleh karena itu, salah
satu materi dalam matematika yang penting dipelajari siswa SD dan perlu ditingkatkan mutu
pembelajarannya adalah materi yang disajikan dalam bentuk cerita (soal cerita). Oleh karena
itu, dalam menyelesaikan soal cerita banyak siswa yang mengalami kesulitan sehingga siswa
sering melakukan kesalahan.
Rosyidi (dalam Istiqomah 2014) mengatakan soal cerita dalam matematika adalah soal-soal
matematika yang menggunakan bahasa verbal dan umumnya berhubungan dengan kegiatan
sehari-hari. Haji 1994 mengemukakan bahwa soal yang dapat digunakan untuk mengetahui
kemampuan siswa dalam bidang studi matematika dapat berbentuk soal cerita dan soal bukan
cerita/soal hitungan. Soal cerita merupakan modifikasi dari soal-soal hitungan yang berkaitan
dengan kenyataan yang ada di lingkungan siswa. Cerita yang diungkapkan dapat berupa
masalah kehidupan sehari-hari atau masalah lainnya. Bobot masalah yang diungkapkan akan
mempengaruhi panjang pendeknya cerita. Makin besar bobot masalah yang diungkapkan,
memungkinkan panjang cerita yang dapat disajikan.
Berdasarkan beberapa definisi di atas berkenaan dengan soal cerita, dapat disimpulkan bahwa
soal cerita matematika adalah modifikasi soal hitungan dalam bentuk verbal (cerita) yang
diangkat dari kegiatan sehari-hari serta di dalamnya terkandung masalah yang berkaitan
dengan konsep matematika.
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Biasanya setiap materi perhitungan dalam mata pelajaran matematika diakhiri dengan soal.
Salah satu bentuk soal matematika adalah soal dengan bentuk cerita. Soal matematika bentuk
cerita merupakan soal terapan dari suatu pokok bahasan yang dihubungkan dengan masalah
sehari-hari. Menurut Rosyidi (dalam Istiqomah 2014) bahwa untuk menyelesaikan soal cerita
dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut :
1. Membaca soal dengan cermat untuk menangkap makna tiap kalimat
2. Memisahkan dan mengungkapkan
a.

Apa yang diketahui dalam soal

b.

Apa yang ditanyakan

c.

Operasi/pengerjaan apa yang diperlukan

3. Membuat model matematika
4. Menyelesaikan model
5. Mengembalikan jawaban model matematika ke jawaban soal soal cerita.
Tabel 1. Contoh soal cerita pada buku BSE Kelas VI beserta jawaban penyelesaiannya
Soal
Udin mempunyai 18 kelereng warna
merah, 24 warna biru, dan 42 warna
kuning. Kelereng tersebut akan
dimasukkan dalam kantong-kantong
plastik dengan komposisi yang sama.
Berapa kantong yang dapat di buat
Udin?

Jawab
Jumlah kantong plastik harus membagi
habis seluruh kelereng dengan komposisi
warna yang sama. Jumlah kantong plastik
merupakan FPB dari 18, 24, dan 42
18 = 22 x 3
24 = 23 x 3
42 = 2 x 3 x 7
FPB dari 18, 24, dan 42 adalah
2x3=6
Jumlah kantong plastik yang dapat dibuat
Udin adalah 6 kantong plastik.

4. Rekonstruksi Soal Cerita Matematika
Rekonstruksi yang dimaksud dalam makalah ini adalah melakukan perubahan terhadap
kalimat-kalimat penyusun soal cerita yang sudah ada, terutama soal cerita yang sudah ada
di buku paket. Perubahan kalimat-kalimat tersebut dapat dilakukan dengan beragam maksud.
Biasanya guru melakukan rekonstruksi soal cerita dengan maksud agar soal cerita yang
diberikan ke siswa untuk dikerjakan, dianggap buatan asli guru. Rekonstruksi seperti ini, tentu
sah saja, namun manfaatnya bagi siswa hampir tidak ada. Selain itu, rekonstruksi soal cerita
seperti ini biasanya sangat sederhana, dan hanya memerlukan pemikiran yang rendah.
Rekonstruksi soal cerita pada prinsip pelaksanaannya tidak mengubah angka-angka atau nilai
pengerjaan matematika di dalamnya. Kata-kata yang erat kaitannya dengan kalimat matematika
juga tidak berubah. Kesimpulannya bahwa kalimat matematika yang terbentuk nantinya
setelah pengerjaan soal matematika, tidak berubah meskipun telah terjadi rekonstruksi soal
cerita tersebut. Rekonstruksi soal cerita dapat dibagi tiga, yakni: sangat sederhana, sederhana,
dan kompleks. Hal ini tergantung sejauh mana rekonstruksi atau perubahan dilakukan terhadap
kalimat-kalimat penyusun soal cerita tersebut.
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Matematika termasuk mata pelajaran yang terkesan sangat eksak atau ilmu pasti yang tak dapat
diutak atik. Termasuk dalam hal penumbuhan karakter siswa, mata pelajaran matematika seolah
tak ada celah memasukkannya dalam materi ajar matematika tersebut. Namun, matematika
mempunyai bentuk soal cerita. Soal cerita dapat dilakukan rekonstruksi pada kalimat penyusun
soal cerita tersebut. Pada bagian inilah mata pelajaran matematika khususnya di SD dapat
dimaksimalkan sebagai penumbuh karakter siswa.
Tabel 2. Contoh Soal Cerita Hasil Rekonstruksi dengan Tingkat Kesulitan Berbeda
Tingkat
Kesulitan
Sangat Sederhana

Sederhana

Kompleks

Soal Cerita pada Buku Paket

Soal Cerita Hasil Rekonstruksi

Pak Ali memesan 20.000
batu bata untuk membangun
rumahnya. Harga satu batu bata
Rp.250,00 dan telah dibayar
seluruhnya. Penjual batu bata
mengirim 2 kali, masingmasing 5.270 dan 6.980 batu
bata. Jika penjual batu bata
ingin mengembalikan sisa uang
batu bata yang belum terkirim,
berapa rupiah uang yang harus
dikembalikan?
Ahmad membeli tas seharga
Rp65.000,00 dan tiga pasang
kaos kaki masing-masing
seharga Rp4.750,00. Ahmad
membayar dengan selembar
uang Rp200.000,00. Berapa sisa
uang Ahmad?
Pak Dodi hari ini mampu
menjual 9 keranjang rambutan,
setiap 1 kg rambutan harganya
Rp.2.600,00. Jika uang yang
didapat adalah Rp.561.000,00.
Berapa kg rambutan setiap
keranjangnya?

Pak Kahar memesan 20.000
batu bata untuk membangun
rumahnya. Harga satu batu bata
Rp.250,00 dan telah dibayar
seluruhnya. Penjual batu bata
mengirim 2 kali, masingmasing 5.270 dan 6.980 batu
bata. Jika penjual batu bata
ingin mengembalikan sisa uang
batu bata yang belum terkirim,
berapa rupiah uang yang harus
dikembalikan?
Muh. Rasyid membeli baju
seharga Rp65.000,00 dan tiga
sapu tangan masing-masing
seharga Rp.4.750,00. Muh.
Rasyid membayar dengan
selembar uang Rp.200.000,00.
Berapa sisa uang Muh. Rasyid?
Pak Shaleh setelah Shalat
Subuh pergi menjual rambutan.
Alhamdulillah dia mampu
menjual 9 keranjang rambutan.
Setiap 1 kg rambutan harganya
Rp.2.600,00. Jika uang yang
didapat dari hasil jerih payahnya
berkebun rambutan tersebut
adalah Rp.561.000,00. Berapa kg
rambutan setiap keranjangnya?

5. Soal Cerita Matematika Menumbuhkan Karakter Siswa
Penumbuhan kerakter siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut tentu
memiliki plus minus dalam penerapannya. Berdasarkan pengalaman empiris, bahwa siswa SD
saat ini sangat sulit mengikuti arahan etika, budi pekerti, dan karakter jika diberikan secara
khusus. Khusus dalam waktu, penjelasannya, serta konten karakter yang diarahkan dengan
harapan siswa akan mengikutinya. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan dalam menekankan
karakter kepada siswa, namun mereka tidak merasakan sedang “disuguhi” pendidikan karakter.
Seperti halnya yang telah diaplikasikan di SD Negeri 71 Parepare, khususnya pada siswa kelas
VI.
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Jumlah siswa kelas VI SD Negeri 71 Parepare, sebanyak 36 siswa. Secara umum, siswa kelas VI
mempunyai karakter yang kurang baik sebelum penerapan rekonstruksi soal cerita. Beberapa
hal karakter atau perilaku yang kurang baik diperlihatkan oleh siswa kelas VI. Pada fokus
permasalahan inilah rekonstruksi soal cerita dilakukan. Soal cerita-soal cerita yang diberikan
ke siswa untuk dikerjakan adalah hasil rekonstruksi yang bermuatan karakter. Penumbuhan
karakter melalui soal cerita dapat berhasil disebabkan prinsip dari pengerjaan soal cerita, yakni
butuh kecermatan dalam membacanya, sehingga dapat dimengerti maksud dari pengerjaan dan
kalimat matematikanya.
Merekonstruksi soal cerita dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan mengubah
beberapa kata atau kalimat pada soal cerita dengan kata atau kalimat yang bermuatan
karakter. Kedua, dengan menyusun kalimat-kalimat sehingga menjadi soal cerita yang
bermuatan karakter. Sebenarnya, pada bagian pertama sudah masuk pada bagian kompleks
dari rekonstruksi soal cerita. Namun, masih dibutuhkan bagian kedua. Pada bagian kedua ini,
seluruhnya merupakan konstruksi dari guru. Hal ini dibutuhkan jika sangat diperlukan untuk
mengungkap karakter yang menjadi perhatian.

5.1 Metodologi
Adapun metodologi yang dipakai dalam penerapan teknik menumbuhkan karakter siswa
melalui rekonstruksi soal cerita di SD Negeri 71 Parepare, adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Guru melakukan observasi atau pengamatan terhadap karakter siswa yang kurang
baik di kelas VI. Hal ini tidak membutuhkan waktu khusus, karena hampir semua guru
melaksanakannya untuk memberi penilaian sikap kepada siswanya.
2. Pendataan
Hasil dari observasi tersebut, didata. Siapa saja yang mempunyai karakter atau perilaku
yang kurang baik tersebut. Jenis karakter yang kurang baik, juga didata. Terakhir yang
didata adalah frekuensi teramatinya karakter tersebut.
3. Penentuan
Setelah pengamatan dan pendataan dilakukan selama satu bulan, maka terlihat jenis
karakter yang membutuhkan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditentukan
berdasarkan banyaknya siswa yang melakukan dan frekuensi karakter atau perilaku
kurang baik tersebut.
4. Rekonstruksi
Meskipun penumbuhan karakter ini sangat penting, namun dengan teknik “merekonstruksi”
ini tak perlu menyiapkan bahan dan waktu khusus. Oleh karena itu, guru hanya melihat
batas pelajaran matematika pada saat itu. Mengkaji materi, dan melihat soal cerita yang
ada pada materi tersebut. Rekonstruksi soal ceritapun dilakukan dengan memerhatikan
penentuan karakter pada bagian ketiga.
5. Penerapan
Jika rekonstruksi telah dibuat, maka tiba waktunya untuk penerapan. Maksudnya, soal
cerita hasil rekonstruksi dibagikan kepada siswa untuk dikerjakan. Kegiatan awalnya tidak
berbeda dengan kegiatan keseharian guru, yakni penjelasan materi dan sebagainya.
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6. Hasil
Melihat hasil dari teknik ini, tentu tidak dapat dilakukan seminggu dua minggu. Penerapan
di SD Negeri 71 Parepare, baru memperlihatkan hasil, itupun sangat minim, pada bulan
kedua dari penerapannya. Namun, saat ini setelah penerapannya berjalan empat bulan,
sudah memperlihatkan hasil yang cukup banyak.
7. Refleksi
Refleksi yang dilakukan ada dua hal. Pertama, berkenaan dengan hasil dari teknik ini
secara keseluruhan. Kedua, berkenaan dengan hasil rekonstruksi soal cerita. Refleksi
sangat penting demi semakin baiknya teknik rekonstruksi soal cerita matematika dalam
penumbuhan karakter siswa.

5.2 Hasil dan Pembahasan
Penerapan hasil rekonstruksi soal cerita pada siswa kelas VI SD Negeri 71 Parepare,
menghasilkan pengaruh yang signifikan. Adapun perbandingan jumlah siswa yang sering
melakukan karakter negatif sebelum dan setelah penerapan rekonstruksi soal cerita, terlihat
semakin berkurang.
Tabel 3. Perbandingan jumlah siswa kelas VI SD Negeri 71 Parepare yang berkarakter
negatif, sebelum dan sesudah penerapan rekonstruksi soal cerita
Karakter Negatif Siswa
Selalu terlambat ke sekolah
Suka bermain saat belajar
Mengganggu teman

Jumlah Siswa Sebelum
Rekonstruksi Soal Cerita
12
21
18

Jumlah Siswa Setelah
Rekonstruksi Soal Cerita
2
9
8

Contoh rekonstruksi soal cerita pada masing-masing karakter negatif siswa yang diberikan,
sebagai berikut:
Karakter selalu terlambat ke sekolah, contoh soal cerita:
Andi setiap pagi bangun pukul 05.00 untuk Shalat Subuh. Setelah siap, diapun berangkat
ke sekolah, dan tiba di sekolah pukul 06.30. Andi tak pernah terlambat ke sekolah. Pukul
berapakah Andi berangkat ke sekolah jika jarak rumah ke sekolahnya ditempuhnya selama
45 menit?
Karakter suka bermain saat belajar, contoh soal cerita:
Saat belajar, Irma memperhatikan gurunya selama 35 menit. Setelah itu, dia serius berdiskusi
dengan temannya selama 650 detik. Irma baru bermain saat waktu istirahat. Jika waktu
istirahat ¼ jam. Berapakah waktu yang dihabiskan Irma seluruhnya?
Karakter mengganggu teman, contoh soal cerita:
Saat Karman mengganggu Dina, dia dilihat oleh 9 orang temannya. 5 temannya yang melihat
tadi masing-masing memberitahu 3 siswa lainnya. Sedangkan 4 temannya tadi masing-masing
memberitahu 4 siswa lainnya. Berapa siswakah yang mengetahui Karman menggangu Dina?
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6. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada makalah ini dapat disimpulkan, bahwa:
1. Karakter siswa yang baik sangat penting untuk ditumbuhkan dengan berbagai cara atau
teknik.
2. Soal cerita sebagai bagian dari mata pelajaran matematika di sekolah, khususnya di SD,
memungkinkan untuk dilakukan rekonstruksi terhadap kalimat-kalimat yang menyusun
soal cerita tersebut.
3. Penumbuhan karakter siswa melalui rekonstruksi soal cerita matematika di SD Negeri 71
Parepare, berhasil dan berpengaruh secara signifikan terhadap semakin sedikitnya siswa
yang mempunyai karakter negatif.
Keberhasilan menumbuhkan karakter siswa melalui rekonstruksi soal cerita matematika pada
siswa kelas VI SD Negeri 71 Parepare, tentu perlu dilakukan desiminasi, sehingga disarankan
kepada:
1. Kepala sekolah kiranya mendukung penumbuhan karakter siswa, melalui teknik yang
lebih inovatif
2. Guru lebih memperhatikan karakter siswa dan menumbuhkannya melalui teknik yang
baik, termasuk melakukan rekonstruksi soal cerita matematika.
3. Pihak pemerintah kiranya menyebarluaskan salah satu teknik dalam menumbuhkan
karakter siswa ini, sehingga lebih banyak guru yang dapat menerapkan di sekolahnya pada
siswanya.
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Abstrak. Pola bilangan merupakan salah satu topik penting dalam pendidikan matematika.
Dalam kurikulum 2013, topik ini dipelajari oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)
di kelas VIII. Meskipun demikian, masih jarang penelitian terkait topik ini yang ditujukan
kepada siswa kelas VIII SMP. Selain itu, soal pola berulang seringkali muncul dalam topik
pola bilangan dalam buku siswa yang baru saja diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana respon siswa dalam menghadapi
soal semacam ini? Studi kualitatif ini mengungkap respon siswa dalam menyelesaikan
sebuah soal pola bilangan berulang. Sebagai tambahan, siswa diberikan sebuah soal yang
ditujukan untuk mengungkap apakah siswa menggunakan pola dalam menyelesaikannya
atau tidak. Terdapat 64 siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Berdasarkan
analisis yang telah dilakukan, terdapat dua temuan utama. Pertama, dalam menyelesaikan
soal pertama, mayoritas siswa menggunakan teknik counting up from a multiple. Temuan
ini berbeda dengan pemaparan dalam buku siswa kelas VIII SMP yang baru-baru ini
(tahun 2017) diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia. Kedua, terungkap bahwa kebanyakan siswa tidak menggunakan pola dalam
menyelesaikan soal kedua. Temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat
dijadikan sebagai salah satu rujukan dan pijakan dalam merancang pembelajaran topik
pola bilangan.
Kata Kunci. Pola Bilangan, Pola Berulang, Kurikulum 2013

1. Pendahuluan
Salah satu topik fundamental dan esensial dalam kajian pembelajaran matematika adalah pola.
Salah satu alasannya adalah karena pola dipercaya sebagai inti dari matematika (Mulligan dan
Mitchelmore, 2009; Vogel dan Ludwigsburg, 2005; Liljedahl, 2004; Resnik, 1997). Selain itu,
dalam perspektif pembelajaran matematika, pola dianggap mampu membantu siswa dalam
menguasai topik-topik matematika lain, salah satunya aljabar (Moss dan Beatty, 2006; Zazkis
dan Liljedahl, 2002; Threlfall, 2005).
Terdapat berbagai macam pola, yang bisa dipandang dari beberapa sudut pandang. Satu
diantaranya, jika dilihat dari objek yang menyusunnya, pola bisa berupa bentuk geometri,
simbol, huruf, angka atau gabungan dari beberapa diantarnya (atau semuanya) (Moss dan
Beatty, 2006; Mulligan dan Mitchelmore, 2009). Pola yang banyak dipelajari oleh siswa di
Indonesia adalah pola bilangan (Kementrian Pendidikan Indonesia, 2013; Moss dan Beatty,
2006). Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus kepada pola bilangan yakni pola yang tersusun
atas angka saja.
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Di beberapa negara, pola bilangan merupakan salah satu materi dalam kurikulum sekolah,
termasuk di Indonesia (National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 2000; Ontario
Ministry of Education and Training (OMET), 2003, 2005; Kementrian Pendidikan Indonesia,
2013; Beschlüsse der Kultusministerkonferenz, 2005). Lebih lanjut, dalam kurikulum 2013,
pola bilangan merupakan materi pertama yang dipelajari siswa kelas VIII SMP (Sekolah
Menengah Pertama) (Kementrian Pendidikan Indonesia, 2013). Akibatnya, penelitian tentang
topik pola bilangan kepada siswa kelas VIII SMP mutlak diperlukan sebagai kebutuhan dalam
proses pengembangan pembelajaran matematika.
Sampai saat ini, penelitian pada topik pola bilangan yang ditujukan kepada siswa kelas VIII
SMP masih sulit ditemukan. Hal ini karena kebanyakan penelitian yang ada ditujukan kepada
siswa sekolah dasar (SD) (Mulligan dan Mitchelmore, 2009; Vogel dan Ludwigsburg, 2005;
Threlfall, 2005). Meskipun demikian, baru-baru ini, F.D. Rivera dan J.R. Becker mengungkap
bagaimana respon siswa kelas VIII SMP di Amerika terhadap soal tentang generalisasi pola
yang berupa objek geometri (Rivera dan Becker, 2016). Dalam penelitian tersebut disebutkan
bahwa siswa kelas VIII SMP sudah mampu membuat pola dalam bentuk gambar dan kemudian
membuat formula matematika dari pola tersebut (Rivera dan Becker, 2016).
Baru-baru ini (tahun 2017) pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan menerbitkan revisi buku siswa dengan kurikulum 2013 yang salah satunya
mencakup buku untuk siswa kelas VIII SMP. Paling tidak ada satu fakta menarik yang dapat
ditemukan dalam buku tersebut, yakni terdapat satu tipe soal yang muncul sebanyak 32 kali
pada bab pola bilangan (As’ari, Tohir, Valentino, Imron, dan Taufiq, 2017). Soal yang dimaksud
merupakan soal pola berulang. Sebagai contoh, salah satu soalnya adalah “Diberikan pola
ABBCCCDDDDABBCCCDDDD..., tentukanlah huruf pada urutan ke
” (As’ari, Tohir,
Valentino, Imron, dan Taufiq, 2017). Selanjutnya, untuk memudahkan penyebutan (alasan
lebih detailnya dapat dilihat pada bab 2), soal seperti ini namun menggunakan angka akan
disebut sebagai pola bilangan berulangan. Sebagai contoh, pola “
” dalam
penelitian disebut sebagai pola bilangan berulang.
Tidak hanya sampai di situ, hanya ada satu teknik penyelesaian pada beberapa soal yang terdapat
penyelesaiannya. Teknik yang dimaksud termasuk dalam teori bilangan, yakni konsep division
with reminder (pembagian bersisa) (Zazkis, 2016; Liljedahl, 2004). Secara matematis, teknik
ini elegan, terstruktur, dan rigor. Sayangnya, topik teori bilangan, termasuk konsep division
with reminder, tidak dipelajari di sekolah tetapi termasuk dalam materi olimpiade (Budhi,
2006; Sembiring dan Suparmin, 2015; Suparmin, Intan, dan Santiago, 2016). Tentunya, bagi
siswa yang sudah pernah mengenyam pelatihan olimpiade, soal-soal tentang pola berulang
akan sangat mudah diselesaikan dengan menggunakan konsep division with reminder. Namun,
seperti apakah jawaban siswa yang secara alamiah belum pernah belajar teknik tersebut?
Berdasar uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji berbagai macam jawaban siswa untuk
soal pola bilangan berulang. Sebagai tambahan, penelitian ini juga akan mencoba untuk
mengungkap kepekaan siswa dalam menggunakan pola dalam menyelesaikan sebuah soal
matematika. Lebih lanjut, dengan tujuan untuk memberikan masukan untuk revisi terkini
(2017) dari buku siswa untuk kelas VIII SMP yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan
Dan Kebudayaan, hasil dari penelitian ini juga akan dianalisis bersama dengan buku tersebut.
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2. Kajian Pustaka
Terdapat dua kerangka teoritis yang akan digunakan untuk menganalisis jawaban siswa pada
soal pola bilangan, yakni strategi dalam menyelesaikan soal pola bilangan berulang dan strategi
pemecahan masalah Polya.

2.1 Strategi Penyelesaiaan Soal Pola Bilangan Berulang
Sebelum membahas teknik-teknik yang dapat digunakan dalam menyelesaikan soal pola
bilangan berulang, terlebih dahulu akan dijelaskan maksud dari pola bilangan berulang.
Dalam matematika, pola, seperti halnya titik, merupakan istilah yang tidak dapat didefinisikan
(Liljedahl, 2004; Orton, 2005). Pola dapat dipandang sebagai suatu regularity (keteraturan)
atau arrangement (susunan) (Orton, 2005; Mulligan dan Mitchelmore, 2009). Lebih lanjut,
pola berulang merupakan sebuah pola yang memuat pengulangan sebuah pola yang lebih
kecil, misalnya “
” (Threlfall, 2005; Liljedahl, 2004). Menurut Liljedahl (2004),
pola bilangan dimaknai bukan hanya sebagai sebuah pola yang tersusun atas bilangan, namun,
nilai numerik yang ada dalam pola tersebut haruslah merupakan komponen yang utama.
Sebagai contoh, “
” merupakan pola bilangan. Liljedahl (2004) juga menambahkan
bahwa pola bilangan merupakan pola yang tidak dapat di ubah ke dalam pola yang tersusun
atas bentuk lain (misalnya huruf) tanpa kehilangan makna awalnya. Sebagai contoh, pola “
” bukan merupakan pola bilangan karena esensinya sama halnya dengan pola “
”.
Berbeda dengan uraian di atas, dalam buku siswa kelas VIII kurikulum 2013 edisi revisi 2017,
terdapat 32 soal yang menurut definisi di atas adalah pola berulang namun dimasukkan ke
dalam pembahasan topik pola bilangan (As’ari, Tohir, Valentino, Imron, dan Taufiq, 2017).
Agar istilah yang digunakan dalam penelitian ini tidak bertentangan dengan definisi di atas
dan tetap mengakomodasi soal yang ada di buku tersebut, digunakanlah istilah pola bilangan
berulang. Pola bilangan berulang pada penelitian ini dimaksudkan sebagai sebuah pola
berulang yang tersusun atas bilangan.
Berikut akan dijelaskan beberapa istilah dalam pola bilangan berulang. Diberikan sebuah pola
bilangan berulang “
”. Elemen pola bilangan adalah bagian terkecil dari
sebuah pola yang pada contoh pola di atas berupa angka 1, 2, dan 3 (Liljedahl, 2004). Unit of
repetition (unit pengulangan) adalah sebuah bagian dari pola yang berupa susunan elemen yang
lebih kecil yang diulang-ulang dan membangun pola, yang mana pada contoh di atas adalah “
” (Liljedahl, 2004). Sedangkan panjang unit didefinisikan sebagai banyaknya elemen
dalam sebuah unit pengulangan, yang mana pada contoh di atas adalah enam (Liljedahl, 2004).
Paling tidak terdapat tiga strategi dalam menyelesaikan soal pola bilangan berulang. Ketiganya
dapat dilihat pada Tabel 1. Contoh untuk penggunaan strategi division with remainder
(pembagian bersisa) dapat dilihat di buku siswa kelas VIII kurikulum 2013 edisi revisi 2017
yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi (As’ari,
Tohir, Valentino, Imron, dan Taufiq, 2017, hlm. 7-8). Sedangkan contoh penggunaan strategi
counting up/down from a multiple dapat dilihat pada buku siswa kelas XI Sekolah Menengah
Atas (SMA) yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi
edisi revisi 2017 (Manullang, Sitanggang, Hutapea, Sinaga, Sinaga, Simanjorang, Sinambela,
2017, hlm. 185-186).
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Tabel 1. Strategi Penyelesaiaan Soal Pola Bilangan Berulang
Strategi

Penjelasan

Division with remainder

Teknik ini berdasarkan fakta bahwa bilangan asli yang
mewakili posisi setiap elemen pola dapat dipartisi
menjadi beberapa himpunan sebanyak panjang unit
pengulangan.

Counting up/down from a
multiple

Teknik ini berdasar pada fakta bahwa posisi dari sebuah
elemen pola memiliki jarak tertentu dari atau kepada
kelipatan dari panjang unit pengulangan.

2.2 Strategi Pemecahan Masalah Polya
Polya (1957) menyatakan bahwa terdapat empat langkah dalam proses pemecahan masalah
matematika. Pertama, understanding the problem atau memahami masalah. Kedua, devising
a plan atau membuat rencana penyelesaian masalah. Ketiga, carrying out the plan atau
melaksanakan rencana penyelesaian masalah yang telah dibuat. Keempat, looking back atau
mengecek kembali apa yang telah dilaksanakan.

Metode
Studi kualitatif ini ditujukan untuk mengungkap bagaimana respon siswa kelas VIII terhadap
soal yang berkaitan dengan pola bilangan.

Subjek
Subjek penelitian dalam studi ini adalah 64 siswa dari kelas VIII A dan VIII B MTs Darul
Ulum. Pemilihan dua kelas ini berdasar kemampuan akademik mereka, yang mana dua kelas
tersebut merupakan kelas unggulan di MTs Darul Ulum. Tujuan pemilihan ini adalah agar
diperoleh jawaban-jawaban yang lebih bervariasi.

Pengumpulan Data
Tes tertulis diadakan pada tanggal 31 Juli 2017 untuk kelas VIII B dan tanggal 1 Agustus
2017 untuk kelas VIII A. Pada saat pelaksanaan tes, siswa diberitahu bahwa tes ini tidak akan
berpengaruh terhadap nilai rapor mereka sehingga mereka merasa bebas untuk mengekspresikan
jawaban mereka.

Soal
Terdapat dua butir soal yang diberikan kepada siswa yang dapat dilihat pada tabel 2. Kedua
soal tersebut diadaptasi dari berbagai sumber, yakni buku siswa berdasarkan kurikulum 2013
yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan Indonesia, soal-soal olimpiade dan beberapa
penelitian (As’ari, dkk, 2017; Zazkis, 2016; Liljedahl, 2004, Wells dan Faires, 2008). Tujuan
pembuatan soal pertama adalah untuk mengungkap bagaimana siswa menjawab soal topik
pola bilangan yang terkait dengan pola berulang. Sedangkan soal yang kedua dibuat untuk
melihat apakah siswa menggunakan pola dalam menyelesaikan sebuah soal matematika atau
tidak.
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Tabel 2. Soal
Soal
Diberikan sebuah pola bilangan sebagai berikut
Angka berapa
yang menempati posisi ke 100 (suku ke-100)?
Hitunglah nilai dari

Diadaptasi dari
As’ari, dkk, 2017, hlm. 23
Zazkis, 2016, hlm. 12
Liljedahl, 2004, hlm. 16
Wells dan Faires, 2008, hlm.
22
Faires dan Wells, 2008, (soal
AMC 10A 2003)
Leithold, 1976, hlm. 697

Prediksi Respon Siswa
Berdasarkan buku siswa, buku olimpiade dan beberapa penelitian terdahulu dibuatlah prediksi
jawaban siswa yang dapat dilihat pada Tabel 3 (As’ari, dkk, 2017; Zazkis, 2016; Liljedahl,
2004, Wells dan Faires, 2008).
Tabel 3. Prediksi Respon Siswa
Soal
Pertama

Prediksi Jawaban Siswa
Menggunakan teknik division with remainder

Kedua

Menggunakan teknik counting up/down from a multiple
Mampu menemukan pola berikut atau yang serupa dalam menyelesaiakan soal.
Tidak menggunakan pola

Analisis Data
Sebagian besar metode yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah
constant comparative (Creswell, 2013). Awalnya, teknik-teknik yang digunakan oleh siswa
dalam menyelesaikan soal diidentifikasi dan dikompilasi dengan acuan awalnya adalah prediksi
respon siswa yang telah dibuat. Selanjutnya, teknik-teknik yang digunakan dinterpretasikan
lebih lanjut yang ditinjau dari Strategi Pemecahan Masalah Polya.

3. Hasil dan Pembahasan
Berdasar hasil analisis yang telah dilakukan, gambaran beragai macam respon siswa dalam
menyelesaikan kedua soal dapat dilihat pada tabel 4. Dari 64 siswa yang mengerjakan soal
pertama, ada 17 siswa yang menunjukkan tehnik yang mereka gunakan dalam menyelesaikan
soal. Mayoritas menggunakan strategi counting up/ down from a multiple.Di lain pihak,
terdapat 18 siswa yang sudah mampu menggunakan pola dalam menyelesaikan soal kedua.
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Tabel 4. Respon Siswa Terhadap Soal
Soal

Menggunakan teknik division with remainder

Banyak
Siswa
0

Menggunakan teknik counting up/ down from a multiple

12

Meneruskan pola

3

Melihat pola pada kelipatan 10

2

Tidak memperlihatkan cara pengerjaan

47

Menggunakan pola

18

28,13%

Tidak menggunakan pola

46

71,88%

Respon Siswa

Pertama

Kedua

%
0%
18,75%
4,69%
3,13%
73,44%

Berikut akan dibahas setiap kategori yang ditemukan dalam jawaban siswa terhadap soal
yang pertama. Pertama, tidak ada yang menggunakan teknik division with reminder. Hal ini
sangatlah wajar karena seluruh siswa dalam subjek penelitian ini belum pernah ada yang
mempelajari teori bilangan. Hal ini terjadi karena materi teori bilangan sampai saat ini belum
masuk ke dalam kurikulum di Indonesia.
Kedua, sebanyak 12 siswa atau sekitar 18,75% siswa menggunakan teknik counting up/down
from a multiple. Hal ini sejlan dengan hasil penelitian Zazkis dan Liljedahl (2006). Salah satu
jawaban siswa yang dianggap mewakili dapat dilihat pada gambar 1. Dalam menyelesaikan
soal pertama, Ilham mencari panjang unit pola yakni enam. Setelah itu, dengan menyadari
bahwa posisi ke-100 bisa didekati oleh kelipatan enam, Ilham menulis “
”. Dengan
begitu, tinggal mengulang pola mulai dari awal sebanyak empat elemen karena jarak dari 100
ke 96 adalah empat. Dalam pandangan pemecahan permasalahan Polya, Ilham sudah sampai
tahap carrying out the plan, namun belum melakukan proses mengecek jawaban.

Gambar 1. Contoh jawaban siswa (Ilham) untuk soal pertama
Ketiga, ada tiga siswa yang menyelesaikan soal pertama dengan menuliskan pola sampai posisi
ke-100. Salah satu pekerjaan siswa yang menggunakan cara ini dapat dilihat dari gambar 2.
Dalam perspektif pemecahan masalah menurut Polya, Rizki sudah melakukan semua tahap
pemecahan masalah, termasuk yang terakhir yakni looking back.
Keempat, terdapat dua orang siswa yang melihat pola yang terjadi pada kelipatan sepuluh.
Contoh pekerjaan siswa yang mengggunakan cara ini dapat dilihat pada gambar 3. Pertama
dewi menyadari unit pola dari pola yang diberikan adalah “
”. Karena ada dua buah
angka empat dan tiga buah angka lima, dia memberikan kode subscript pada angka empat dan
lima. Selanjutnya, Dewi menemukan pola pada kelipatan sepuluh yakni “
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”. Dengan meneruskan sampai pola ke-10, dia memperoleh jawaban “5”. Dalam pandangan
pemecahan masalah Polya, Dewi sudah melksanakan strategi emecahan masalah sampai
proses melaksanakan strategi.

Gambar 2. Contoh jawaban siswa (Rizki) untuk soal pertama

Gambar 3. Contoh jawaban siswa (Dewi) untuk soal pertama
Kelima, sebagian besar siswa yakni sekitar 73,44% dari total siswa tidak menunjukkan cara
pengerjaan mereka dalam lembar jawab. Hal ini dapat diduga disebabkan oleh salah satu dari
dua hal. Pertama, mereka bingung dalam menjelaskan langkah pekerjaan mereka. Kedua,
mereka memang tidak tahu sama sekali bagaimana cara mengerjakannya. Diduga siswa yang
termasuk dalam kategori ini masih dalam tahap memahami masalah atau merencanakan
penyelesaian masalah.
Selanjutnya, akan dibahas setiap kategori yang ditemukan dalam jawaban siswa terhadap
soal yang kedua. Pertama, dari 64 siswa sebanyak 18 siswa menggunakan pola dalam
mengerjakan soal. Dua jawaban siswa yang mewakili dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar
5. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit siswa yang mampu menggunakan pola dalam
menyelesaikan soal yang kedua.

Gambar 4. Contoh jawaban siswa (Jeri) untuk soal kedua
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Gambar 5. Contoh jawaban siswa (Rizki) untuk soal kedua
Kedua, sebanyak 46 siswa tidak menggunakan pola dalam mencari jawaban untuk soal kedua.
Salah satu jawaban yang mewakili dapat dilihat pada gambar 6. Hal ini mengindikasikan
bahwa secara umum kepekaan siswa terhadap pola yang ada dalam soal kedua masih rendah.

Gambar 6. Contoh jawaban siswa (Ilham) untuk soal kedua
Fakta di atas berbeda dengan penyajian materi dalam buku siswa matematika SMP/MTs
kelas VIII semester I kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Dalam buku tersebut, hanya ada satu
teknik yang digunakan dalam menyelesaikan soal yang setipe dengan soal pertama. Sebagai
contoh, untuk menyelesaikan soal “Tentukan angka satuan pada bilangan
”, penulis buku
menyajikan proses penyelesaiannya dengan menggunakan teknik pembagian bersisa (As’ari,
dkk., 2017). Sebaiknya, penulis juga perlu memperhatikan dan mengantisipasi seperti apa
respon siswa jika diberikan permasalahan tersebut (Confrey, Maloney, dan Corley, 2014).
Menariknya, dalam buku kelas XI terbitan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan edisi
revisi tahun 2017, strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang serupa dengan
soal pertama menggunakan teknik counting up/down from a multiple.
Meski demikian, pengunaan teknik pembagian bersisa memiliki sisi positif tersendiri. Salah
satunya adalah bahwa teknik ini dipandang mampu menjembatani siswa untuk memahami
topik-topik dalam teori bilangan (Zazkis dan Liljedahl, 2006). Namun, untuk menggunakan
teknik ini diperlukan pemahaman yang mendalam terkait partisi bilangan asli (Zazkis dan
Liljedahl, 2006). Segaris dengan hal ini, wajar bahwa tidak ada siswa yang menggunakan
teknik pembagian bersisa karena mereka belum pernah mempelajari hal ini sebagaimana dapat
dilihat dalam kurikulum baik 2006 maupun 2013 (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006;
Kementrian Pendidikan Indonesia, 2013).

4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, teknik yang dominan
digunakan oleh siswa adalah counting up/down from a multiple. Kedua, tidak ada yang
menggunakan teknik division with reminder (pembagian bersisa). Ketiga, mayoritas siswa
belum memiliki kepekaan terhadap suatu pola dalam soal kedua. Keempat, dalam pandangan
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pemecahan masalah menurut Polya, kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah.
Meskipun demikian terdapat tiga siswa yang sudah mampu menggunakan keempat strategi
pemecahan masalah Polya dengan baik.
Selain itu, terdapat paling tidak dua saran yang diajukan dari hasil penelitian ini. Pertama,
hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan revisi buku kurikulum 2013 untuk siswa
kelas VIII jika memunginkan. Kedua, dalam proses perencanaan pembelajaran topik pola
bilangan, guru dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu dasar empiris untuk
mengantisipasi kemungkinan pemikiran siswa.
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ABSTRAK. Tuntutan pembelajaran dewasa ini adalah membentuk peserta didik yang
memiliki kecakapan hidup abad 21 yang meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan
kolaburatif dengan didukung oleh kepribadian yang terpuji. Tuntutan itu juga berlaku pada
pembelajaran operasi penjumlahan bilangan bulat pada pembelajaran matematika SMP
kelas VII. Alfametika dengan menggunakan nama shalat wajib adalah merupakan salah
satu jawaban yang tepat untuk menjawab kedua tantangan tersebut pada pembelajaran
operasi penjumlahan bilangan bulat. Alfametika merupakan bentuk pemecahan masalah
yang menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaburatif
sesuai tuntutan kecakapan abad 21 dan penggunaan nama-nama shalat wajib dalam
alfametika dapat membuat peserta didik memiliki karakter keimanan dan ketaqwaan
terhadap tuhan YME yang kuat. Terdapat sepuluh bentuk alfametika dengan solusi tunggal,
tiga bentuk alfametika dengan dua solusi dan juga ada tiga bentuk alfametika dengan tiga
solsui yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran operasi penjumlahan bilangan
bulat. Selama proses pembelajaran pemecahan masalah alfametika dengan nama shalat
wajib guru bisa menyelipkan nasehat dengan mempertanyakan siapa peserta didik yang
tidak menjalankan shalat lima waktu atau guru juga bisa menyelipkan nasehat dengan
menyampaikan ayat Al Qur’an atau hadist Nabi yang berkaitan dengan keutamaan shalat
lima waktu.
Kata Kunci : alfametika, shalat, berpikir kritis, keimanan, ketaqwaan

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Salah satu tuntutan kurikulum 2013 bagi guru matematika SMP adalah guru harus mampu
mengembangkan materi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memiliki
ketrampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS), dan sesuai dengan
tuntutan kecakapan abad 21 (critical thinking, creativity, communication, collaboration).
Tuntutan tersebut harus dijawab oleh guru matematika SMP dengan terus meningkatkan
ketrampilannya dalam meramu materi pembelajaran matematika SMP sehingga terbentuk
materi pembelajaran yang bermutu tinggi dengan tetap memperhatikan aspek karakter
yang ingin dibentuk pada peserta didik.
Secara kasat mata, pembelajaran penjumlahan bilangan bulat bagi peserta didik SMP Kelas
VIII tidak terlalu menuntut peserta didik untuk memiliki ketrampilan berpikir tingkat tinggi
dan sama sekali tidak memuat materi yang mampu meningkatkan kompetensi spiritual
peserta didik, yaitu menghormati dan menghargai agama yang dianutnya, sebagaimana
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tuntutan kurikulum 2013. Namun inilah tantangan yang harus dijawab oleh guru matematika
SMP untuk meramu materi penjumlahan bilangan bulat tersebut, sehingga peserta didik
akan memiliki ketrampilan HOTS sekaligus memiliki kompetensi spiritual yang tinggi.
Salah satu bentuk peramuan materi pembelajaran penjumlahan bilangan bulat yang dapat
meningkatkan ketrampilan peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi adalah dengan
menggunakan alfametika. Untuk meningkatkan kompetensi spiritual peserta didik, maka
digunakan alfametika yang menggunakan nama-nama shalat wajib dalam operasinya.
Penggunaan alfametika dengan menggunakan nama shalat wajib ini diharapkan dapat
menjadi alternatif bentuk peramuan materi pembelajaran penjumlahan bilangan bulat
untuk peserta didik SMP kelas VII yang dapat meningkatkan ketrampilan berpikir tingkat
tinggi dan sekaligus meningkatkan kompetensi spiritual peserta didik.

1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam karya tulis adalah bagaimanakah bentuk alfametika dengan
menggunakan nama shalat wajib yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran operasi
penjumlahan bilangan bulat bagi peserta didik SMP kelas VII?

1.3. Tujuan
Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk menghasilkan bentuk alfametika dengan
menggunakan nama shalat wajib yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran
penjumlahan bilangan bulat bagi peserta didik SMP kelas VII.

2. Tinjauan Pustaka
Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan menyatakan bahwa
salah satu kompetensi yang diharapkan dimiliki peserta didik SMP pada demensi sikap adalah
memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertqwa kepada tuhan YME.
Selanjutnya dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah disebutkan bahwa salah satu prinsip pembelajaran adalah dari
pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang
kebenarannya multi dimensi. Lebih lanjut di dalam Permdikbud nomor 22 tahun 2016 tersebut
juga menyatakan bahwa untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan
karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan
pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project
based learning).
Aspek pemecahan masalah adalah merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran
matematika. Hal ini tercermin dari hampir semua kompetensi dasar dalam permendikbud
nomor 24 tahun 2016 lampiran 15 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran
matematika SMP selalu menegaskan upaya pemecahan masalah. Dalam pembelajaran bilangan
bulat untuk SMP kelas VII permendikbud tersebut juga mengisyaratkan perlunya kompetensi
pemecahan masalah bilangan bulat bagi peserta didik. Menurut Abdul Azis Saefudin (2012)
disebutkan bahwa dalam pemecahan masalah matematika, diperlukan pemikiran dan gagasan
yang kreatif dalam membuat (merumuskan) dan menyelesaikan model matematika serta
menafsirkan solusi dari suatu masalah matematika.
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Menurut Fadjar Shadiq (2007), alfametika adalah merupakan salah bentuk pemecahan masalah
dalam pembelajaran matematika SMP, khususnya pada materi operasi bilangan bulat, hal ini
karena kegiatan pemecahan masalah alfametika sangat baik untuk meningkatkan kemampuan:
bernalar, memecahkan masalah, berpikir kreatif dan kritis para peserta didik. Lebih lanjut
Fadjar Shadiq menyatakan bahwa alfametika adalah teka teki matematika yang menggunakan
operasi dari huruf-huruf yang membentuk kata-kata yang memiliki arti, dimana huruf-huruf
tersebut bisa diganti dengan digit-digit sehingga operasi matematika menjadi benar.
Fadjar Shadiq memberikan contoh operasi alfametika adalah USSR + USA = PEACE yang
merupakan penjelmaan dari operasi 9338 + 932 = 10270. Namun operasi ABCDE x 4 = EDCBA
yang merupakan penjelmaan dari operasi 21978 x 4 = 87912 bukan merupakan alfametika,
karena ABCDE dan EDCBA bukanlah kata-kata yang memiliki makna. Dalam alfametika
tidak sembarang digit bisa menggantikan suatu huruf, karena ada aturannya. Aturannya adalah
setiap huruf hanya bisa diganti dengan satu digit tertentu, huruf yang sama harus mewakili
digit yang sama, huruf yang berbeda mewakili digit yang berbeda, dan huruf pertama setiap
kata tidak boleh mewakili digit 0.
Ada lima shalat wajib bagi umat Islam yaitu Subuh, Duhur, Ashar, Isya, dan Magrib. Peserta
didik harus terus diingatkan untuk tetap menjalankan ibadah shalat wajib tersebut, karena
kalau ditinggalkan akan mendapat dosa dan akan mendapat pahala kalau dilaksanakan. Shalat
sangat mutlak bagi seorang muslim, karena shalat adalah tiang agama (HR Ath Thabrani, Ibnu
Majah, dan Ahmad). Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Yang pertama kali
ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah perhatian kepada shalatnya. Jika
shalatnya baik, dia akan beruntung (dalam sebuah riwayat disebutkan: dia akan berhasil). Dan
jika shalatnya rusak, dia akan gagal dan merugi.” (HR Ath Thabrani). Di samping itu shalat
dapat mencegah perbuatan keji dan munkar (QS Al-Ankabut ayat 45).
Jika dua hal tersebut, alfametika dan nama shalat wajib, bisa digabung menjadi satu dalam
kegiatan pembelajaran operasi penjumlahan dua bilangan bulat, maka dua kompetensi yang
sangat vital dalam pembelajaran matematika akan bisa tercapai. Kedua kompetensi tersebut
adalah kemampuan berpikir kritis sesuai tuntutan kecakapan abad 21 dan kompetensi
keimanan dan ketaqwaan peserta didik. Bagaimakah bentuk ramuan kegiatan pembelajaran
operasi penjumlahan bilangan bulat dengan dengan menggabungkan alfametika dan nama
shalat wajub tersebut? Tulisan berikut mengupas tentang hal tersebut.

3. Pembahasan
3.1 Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran yang digunakan adalah materi pemecahan masalah alfametika dengan
menggunakan nama-nama shalat wajib. Bentuk alfametika yang dipilih adalah alfametika
yang memiliki solusi tunggal, dua solusi dan tiga solusi. Salah satu bentuk alfametika dengan
solusi tunggal yang digunakan sebagai materi pembelajaran adalah sebagai berikut
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Pada bentuk alfametika di atas terdapat tujuh huruf yang berbeda, sehingga dibutuhkan
tujuh buah digit berbeda untuk menerjemahkan operasi alfametika tersebut menjadi operasi
penjumlahan bilangan yang sesungguhnya. Karena penjumlahan dua buah bilangan empat
digit ISYA menghasilkan bilangan lima digit SUBUH, maka nilai digit S pada kata SUBUH
hanya bisa diisi dengan digit 1, sehingga penjumlahannya dapat ditulis sebagai berikut

Nilai I + I harus lebih dari 10
Jika I = 5, maka U = 0, sehingga tidak nilai Y yang memenuhi
Jika I = 6, maka U = 2, sehingga nilai Y = 1. Ini tidak mungkin karena sudah dipakai S
Jika I = 7, maka U = 4, sehingga nilai Y = 2
Bentuk penjumlahan menjadi :

Bentuk tersebut tidak memenuhi, karena B juga bernilai 2
Jika I = 8, maka U = 6, sehingga nilai Y = 3
Bentuk penjumlahan menjadi :

Nilai A tidak boleh 1, 2, dan 4, karena sudah dipakai. Jika A = 4, maka H = 8, bertentangan
karena 8 sudah dipakai I.
Jika I = 9, maka U = 8, sehingga nilai Y = 4
Bentuk penjumlahan menjadi:

Nilai A yang memenuhi adalah 3 dan H = 6. Sehingga solusinya adalah sebgaai berikut
Jika I = 7, maka U = 4, sehingga nilai Y = 2
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Bentuk alfametika dengan solusi tunggal yang lainnya adalah seperti termuat pada tabel
berikut :
Tabel 3.1. Alfametika dengan Solusi Tunggal
No

1

2

3

Bentuk Alfametika
SUBUH
+

6

54643
+

54643

---------------

-------------

MAGRIB
ISYA

109286
9875

SUBUH

86063

+

ASHAR

+

58352

----------------

------------

MAGRIB
ASHAR

154290
91098

SUBUH

13230

+

ISYA

+

5169

---------------

---------------

SHALAT

109497

ISYA

4271

ISYA

4271

+

4

5

SUBUH

Solusi

+

ISYA

+

4271

------------

------------

ASHAR

12813

SUBUH

68083

SUBUH

68083

ISYA

+

9624

----------------

--------------

MAGRIB
ASHAR

145790
96792

ASHAR

96792

+

ISYA

+

4659

----------------

---------------

MAGRIB

198243
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No

Bentuk Alfametika
DUHUR

Solusi
83739

DUHUR
+

7

8

ISYA

+

5142

---------------

-------------

SHALAT
DUHUR

172620
48385

DUHUR

48385

ASHAR

97395

+

ASHAR

+

97395

----------------

--------------

MAGRIB
SUBUH

291560
54643

+

9

83739

SUBUH

+

54643

---------------

--------------

MAGRIB

109286

Bentuk alfametika dengan dua solusi adalah seperti termuat pada tabel berikut :
Tabel 3.2. Alfametika dengan Dua Solusi
No

Bentuk Alfametika
DUHUR

Solusi 1

SUBUH
1

2

3

+

ASHAR

+

80709

Solusi 2
80903

20507

20509

42749

+

62963

----------------

------------

------------

MAGRIB

143965

164375

DUHUR

70603

80902

DUHUR

70603

80902

+ ASHAR

+

---------------

-------------

------------

SHALAT
ISYA

162829
8536

193736
8635

+

ISYA

+

21623

8536

+

+

31932

8635

--------------

-------------

------------

DUHUR

17072

17270

Bentuk alfametika dengan tiga solusi adalah seperti termuat pada tabel berikut :
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Tabel 3.3. Alfametika dengan Tiga Solusi
No

Bentuk Alfametika

Solusi 1

SUBUH
1

2

+

ISYA

Solusi 2

18389
+

6174

Solusi 3

18386
+

9107

27479
+

8205

------------

------------

------------

------------

WAJIB
ISYA

24563
3568

27493
7306

35684
9058

ISYA

3568

7306

9058

+

ISYA

+

3568

+

7306

+

9058

--------------

------------

-----------

------------

DUHUR

10704

21918

27174

ISYA

6342

6382

7312

ISYA

6342

6382

7312

ISYA

6342

6382

7312

ISYA

6342

6382

7312

3
+

ISYA

+

6342

+

6382

+

7312

--------------

------------

-----------

-----------

SUBUH
ISYA

31710
5023

31910
5073

36560
5173

ISYA

5023

5073

5173

ISYA

5023

5073

5173

ISYA

5023

5073

5173

ISYA

5023

5073

5173

4
+

ISYA

+

5023

+

5073

+

5173

--------------

------------

------------

-----------

ASHAR

30138

30438

31038

3.2 Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dapat dikelola sesuai dengan selera masing-masing guru. Alternatif
langkah-langkah pembelajaran yang bisa diselipkan selama proses pemecahan masalah adalah
sebagai berikut :
1. Mempertanyakan siapa peserta didik yang tidak shalat. Misalnya ketika menyajikan
alfametika ISYA + ISYA = SUBUH, guru bisa mempertanyakan siapa peserta didik yang
tidak shalat Subuh, atau siapa peserta didik yang tidak shalat Isya.
2. Guru juga bisa menyelipkan nasehat dengan menyampaikan Al Qur’an Surat Al-Ankabut
ayat 45
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45. bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan
dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan)
keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan.
3. Guru juga bisa menyelipkan nasehat dengan menggunakan ayat-ayat lainnya, karena ada
banyak sekali ayat dalam Al Qur’an yang menjelaskan keutamaan shalat 5 waktu.
4. Guru juga bisa menyelipkan nasehat berupa sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan
shalat 5 waktu

4. Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika SMP harus mampu
menjawab tantangan kecakapan abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan
kolaburatif. Salah satu bentuk pembelajaran matematika yang mampu mengakomodasi
tuntutan kecakapan itu adalah pembelajaran pemecahan masalah. Pada pembelajaran operasi
penjumlahan bilangan bulat, pembelajaran pemecahan masalah alfametika sangat tepat untuk
digunakan.
Di samping itu, pembelajaran matematika SMP juga dituntut untuk mampu membentuk
karakter peserta didik. Pembelajaran alfametika dengan menggunakan nama shalat wajib
adalah pilihan yang tepat untuk membentuk karakter keimanan dan ketaqwaan yang kuat bagi
peserta didik.
Ada sepuluh bentuk alfametika dengan solusi tunggal yang bisa digunakan sebagai materi
pembelajaran operasi penjumlahan bilangan bulat. Di samping itu juga ada tiga bentuk
alfametika dengan dua solusi dan juga ada tiga bentuk alfametika dengan tiga solusi yang bisa
digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Selama proses pemecahan masalah alfametika dengan menggunakan nama shalat wajib,
guru bisa menyelipkan nasehat dengan mempertanyakan siapa peserta didik yang tidak
melaksanakan shalat wajib sesuai nama shalat yang ada dalam alfametika. Guru juga bisa
menyelipkan nasehat dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Qur’an atau hadist Nabi Muhammad
SAW yang berkaitan dengan keutamaan shalat lima waktu.
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Abstrak. Permasalahan penelitian didasarkan oleh data hasil Ujian Nasional yang berada
dalam kategori sangat rendah dengan rata-rata 42,46 dengan nilai terendah diperoleh
siswa adalah 15, menandakan tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa bervariasi.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan
untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan
langkah-langkah pemecahan masalah Polya ditinjau dari kecerdasan logis-matematis.
Instrumen yang digunakan adalah tes kecerdasan logis-matematis, tes kemampuan
pemecahan masalah, dan pedoman wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik tes, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) subjek yang
mampu menentukan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dengan tepat adalah subjek
dengan kecerdasan logis-matematis tinggi dan sedang; (2) subjek yang mampu menyusun
rencana pemecahan masalah dan menemukan keterkaitan antara hal-hal yang diketahui
dan dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah adalah subjek dengan kecerdasan logismatematis tinggi; (3) subjek yang mampu melakukan langkah-langkah rencana pemecahan
masalah, terampil melakukan operasi hitung, dan menemukan solusi yang tepat dari
masalah adalah subjek dengan kecerdasan logis-matematis tinggi, dan (4) subjek yang
mampu menafsirkan solusi dari permasalahan dan memeriksa kembali langkah-langkah
dan hasil perhitungan adalah subjek dengan kecerdasan logis-matematis tinggi, sedang,
dan rendah. Dengan demikian, perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika
berdasarkan langkah-langkah Polya adalah dalam menentukan hal yang ditanyakan dan
menyusun rencana pemecahan masalah.
Kata Kunci: kemampuan pemecahan masalah, kecerdasan logis-matematis

1. Pendahuluan
Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan matematika yang harus
dimiliki siswa. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) menetapkan lima
standar kemampuan matematika yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan pemecahan
masalah (problem solving), kemampuan koneksi (connection), kemampuan komunikasi
(communication), kemampuan penalaran (reasoning), dan kemampuan representasi
(representation) (Musriandi, 2013:2).
Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh orang-orang yang
memiliki kecerdasan logis matematis yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat James
(Efendi, 2005: 143), yaitu mereka yang memiliki kecerdasan logis-matematis adalah mereka
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yang bekerja dengan simbol-simbol abstrak dan bisa melihat koneksi potongan-potongan
informasi yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Dengan demikian, kemampuan
pemecahan masalah memiliki kaitan erat dengan kecerdasan logis-matematis.
Berdasarkan data hasil Ujian Nasional (UN) matematika siswa SMPN 2 Sengkang tahun
pelajaran 2014/2015 diperoleh informasi bahwa nilai tertinggi yang diraih 95,00 dan nilai
terendah adalah 15,00 dengan rata-rata 42,46 serta berada pada kategori sangat rendah. Data
ini memberikan informasi bahwa tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa di SMPN
2 Sengkang masih bervariasi. Tidak semua siswa mampu dan paham bagaimana memahami
suatu permasalahan dan kemudian menentukan rencana pemecahan masalah sampai ditemukan
jawaban yang tepat. Jika guru memberi soal yang ‘sedikit’ berbeda dengan soal yang biasa
diberikan, siswa cenderung mengalami kesulitan dalam memahami soal sehingga berdampak
pada langkah-langkah penyelesaian soal yang dipilih dan ditempuh siswa.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hobri dkk (2013) diungkapkan bahwa kemampuan
pemecahan masalah siswa berbeda-beda berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah
Polya, sebanyak
siswa berkemampuan tinggi,
siswa berkemampuan sedang,
dan
siswa berkemampuan rendah. Berdasarkan hasil penelitian teersebut diketahui
bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa yang berbeda-beda dipengaruhi oleh beberapa
faktor.

1.1 Rumusan Masalah
Dari permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:
“Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas IX. 1 SMP Negeri 2
Sengkang yang memiliki kecerdasan logis-matematis tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan
langkah-langkah pemecahan masalah Polya?”

1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa kelas IX.1 SMP Negeri 2 Sengkang ditinjau dari kecerdasan logis matematis
tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah Polya.

1.3 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagi siswa: sebagai referensi untuk mengoreksi
diri sendiri sejauh mana kemampuan pemecahan masalah matematika yang mereka miliki,
2) bagi guru: dapat dijadikan informasi tentang kemampuan pemecahan masalah siswa
ditinjau dari kecerdasan logis-matematisnya, sehingga dapat mencari solusi yang tepat untuk
mengakomodasi perbedaan kecerdasan logis-matematis siswa

2. Kajian Pustaka
2.1 Kemampuan Pemecahan Masalah
Kemampuan
Faiqoh (2011: 11) mengemukakan bahwa kemampuan adalah kecakapan atau potensi dalam
menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil dari suatu
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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

latihan dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya.
Robbins (Mahardhikawati, 2014: 7) mengungkapkan bahwa kemampuan adalah kapasitas
seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut,
Robbins (Faiqoh, 2011: 12) menyatakan bahwa kemampuan keseluruhan seorang individu
pada dasarnya terdiri dari dua faktor, yaitu:
r

Kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai
aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah.

r

Kemampuan fisik, yaitu kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan,
kekuatan dan karakteristik serupa.

Masalah Matematika
Bell (Upu, 2004: 93) mengemukakan bahwa suatu situasi dikatakan masalah bagi seseorang
jika ia menyadari keberadaan situasi tersebut, mengakui bahwa situasi tersebut memerlukan
tindakan namun tidak mampu dengan segera menemukan pemecahannya. Hayes (Upu, 2004:
93) mendukung pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa suatu masalah merupakan
kesenjangan antara keadaan sekarang dengan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan belum
diketahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Suatu pertanyaan merupakan suatu masalah hanya jika seseorang tidak mempunyai aturan
atau hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan
tersebut (Hudojo, 2005: 123). Lebih lanjut, Hudojo (2005: 124) mengemukakan bahwa suatu
pertanyaan disebut masalah bagi seorang siswa, jika: (1) Pertanyaan yang dihadapkan dapat
dimengerti siswa, namun pertanyaan itu merupakan tantangan baginya untuk menjawabnya;
dan (2) Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah diketahui
siswa. Dalam pengajaran matematika, masalah yang dihadapi siswa adalah pertanyaanpertanyaan dalam bentuk soal-soal matematika.

Pemecahan Masalah
Polya (Upu, 2004: 94) mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan
keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu mudah segera dapat
dicapai. Sedangkan Suhendra (Mahardhikawati, 2014: 10) menyatakan bahwa pemecahan
masalah merupakan suatu aktivitas intelektual untuk mencari pemecahan masalah yang
dihadapi dengan menggunakan bekal pengetahuan yang sudah dimiliki. Kemudian Solso
(Dewiyani, 2008: 89) menyatakan bahwa proses pemecahan masalah, selain harus melibatkan
proses berpikir dan dilakukan dengan penuh usaha, tapi juga harus dapat memilih di antara
banyaknya kemungkinan yang ada.
Salah satu jenis langkah pemecahan masalah matematika diungkapkan oleh Polya. Langkahlangkah pemecahan masalah yang ditawarkan oleh Polya (Astria, 2014: 12-16) adalah: (1)
Memahami masalah (understanding the problem); (2) Menyusun rencana pemecahan masalah
(devising a plan); (3) Melaksanakan rencana (carrying out the plan); dan (4) Memeriksa
kembali (looking back).

2.2 Kecerdasan Logis-Matematis
Selanjutnya Lwin, dkk (Mahardhikawati, 2014: 14) menjelaskan bahwa kecerdasan logismatematis adalah kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola, dan
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pemikiran logis dan ilmiah. Seseorang yang memiliki kecerdasan logis-matematis akan mampu
menyusun klasifikasi tentang informasi-informasi, membandingkan informasi dan strategi
untuk memecahkan masalah dengan tepat, mengolah bilangan-bilangan dan menggunakan
pemikiran induktif maupun deduktif dalam memecahkan masalah.
Sejalan dengan pandangan Kezar dan Lwin, Masykur (2009: 153) berpendapat bahwa
kecerdasan logis-matematis merupakan kemampuan seseorang dalam menghitung, mengukur,
dan menyelesaikan hal-hal yang bersifat matematis. Berbagai komponen terlibat dalam
kemampuan ini, misalnya berpikir logis, pemecahan masalah, ketajaman dalam melihat pola
maupun hubungan dari suatu masalah, pengenalan konsep-konsep yang bersifat kuantitas,
waktu dan hubungan sebab akibat.

3. Metodologi Penelitian
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif, yaitu penelitian yang
dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistemastis, faktual, dan
akurat mengenai keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta
yang tampak atau sebagaimana adanya.
3.2 Subjek Penelitian
Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas IX.1 SMP Negeri 2 Sengkang tahun pelajaran
2015/2016 yang selanjutnya akan diberikan tes kecerdasan logis-matematis. Kemudian
sesuai dengan hasil tesnya, siswa akan dikategorikan ke dalam tiga tingkatan kecerdasan
logis-matematis, yaitu kecerdasan logis-matematis tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya,
banyaknya subjek yang akan dipilih dari masing-masing kategori kecerdasan logis-matematis
bergantung pada perbandingan banyaknya siswa yang termasuk di dalamnya (pemilihan
subjek proporsional).

3.3 Instrumen Penelitian
Peneliti berperan sebagai instrumen utama sekaligus merupakan perencana, pelaksana
pengumpulan data, analis, penafsir data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.
Peneliti sebagai instrumen utama juga dibantu dengan instrumen pendukung, yaitu: tes
kecerdasan logis-matematis, tes kemampuan pemecahan masalah,dan pedoman wawancara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui observasi, tes, dan wawancara. Observasi dilakukan saat kegiatan
belajar mengajar di kelas yang dibagi dalam observasi aktivitas guru dalam mengajar dan
aktivitas subjek penelitian dalam belajar. Saat melakukan observasi, peneliti membuat catatancatatan yang kemudian dikembangkan menjadi catatan lapangan. Tes diberikan sebanyak dua
kali, yaitu tes kecerdasan logis-matematis untuk keperluan pengkategorian subjek penelitian
dalam masing-masing kategori kecerdasan logis-matematis dan tes kemampuan pemecahan
masalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemecahan masalah subjek penelitian.
Wawancara tidak terstruktur dilakukan setelah data hasil tes kemampuan pemecahan masalah
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diperoleh. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi jawaban yang telah diberikan oleh subjek
penelitian sehingga dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang kemampuan pemecahan
masalahnya.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data
Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi
teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu tes kemampuan pemecahan masalah dengan
wawancara. Dari data hasil tes kemampuan pemecahan masalah nantinya akan dicocokkan
dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian ditarik kesimpulan dari data hasil
tes kemampuan pemecahan masalah data hasil wawancara.

3.5 Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif pada penelitian ini menggunakan analisis model Miles dan Huberman
(Iskandar, 2009: 222) yang dilakukan dengan 3 langkah, yaitu reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan yang dilanjutkan dengan verifikasi.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Kecerdasan Logis-Matematis
Hasil tes kecerdasan logis-matematis di kelas IX.1 SMP Negeri 2 Sengkang dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 1. Hasil Tes Kecerdasan Logis-Matematis Siswa Kelas IX.1
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Inisial
FM
AIA
MA
AWND
DPS
NRRS
KEJ
EAWP
AAF
WSW
DYH
KNM
EW
NNS
AK
PA

Skor
11
19
11
21
15
17
14
10
23
11
13
11
14
19
12
7

Nilai
36,67
63,33
36,67
70,00
50,00
56,67
46,67
33,33
76,67
36,67
43,33
36,67
46,67
63,33
40,00
23,33

Kategori
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
Rendah
Tinggi
Rendah
Sedang
Rendah
Sedang
Tinggi
Sedang
Rendah

Berdasarkan data pada tabel di atas, diperoleh informasi bahwa terdapat 5 siswa dengan
kecerdasan logis-matematis tinggi, 5 siswa dengan kecerdasan logis-matematis sedang, dan 6
siswa dengan kecerdasan logis-matematis rendah. Banyaknya subjek penelitian yang dipilih
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pada penelitian ini adalah 1 orang dari masing-masing tingkatan kecerdasan logis-matematis.
Selain berdasarkan hasil tes kecerdasan logis-matematis, subjek yang akan dipilih diharapkan
memiliki kemampuan yang cukup untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang
dipikirkannya. Hal ini sangat penting agar dalam proses pengumpulan data, peneliti mudah
memahami bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika subjek-subjek tersebut.
Jadi, subjek yang terpilih mewakili tingkatan kecerdasan logis-matematis tinggi, sedang, dan
rendah berturut-turut yaitu AWND, DPS, dan FM.

4.2 Pemecahan Masalah Berdasarkan Langkah-langkah Polya
Prosiding

Berikut ini disajikan alur kemampuan
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masalah
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matematis tinggi, sedang, dan rendah pada
Prosiding
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Gambar 2. Alur Subjek dengan Kecerdasan Logis-Matematis Sedang

Gambar 3. Alur Subjek dengan Kecerdasan Logis-Matematis Rendah
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Berdasarkan alur pemecahan masalah di atas, subjek dengan kecerdasan logis-matematis tinggi dan
rendah memiliki perbedaan dengan subjek yang memiliki kecerdasan logis-matematis sedang dalam
Berdasarkan
alur pemecahan
masalah
di atas,
dengan
kecerdasan
hal menemukan
nilai volume tabung.
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yang mampu sampai debit
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atau hasil
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pelaksanaan
langkah-langkah
dipahaminya, sehingga tidak terdapat pula tafsiran jawaban dari kedua subjek.

pemecahan masalahnya yang selanjutnya dilanjutkan dengan memberikan tafsiran terhadap
jawaban. Subjek dengan kecerdasan logis-matematis sedang tidak mampu melanjutkan proses
5. Kesimpulan dan Saran
substitusinya
hingga memperoleh jawaban karena ragu terhadap rumus yang dipilihnya,
5.1 Kesimpulan
sedangkan
subjekhasil
dengan
kecerdasan
logis-matematis
rendah
tidak
mampusiswa
melanjutkan
Berdasarkan
penelitian
tentang kemampuan
pemecahan
masalah
matematika
berdasarkanproses
langkah-langkah
masalah
Polya ditinjau
dariada
kecerdasan
siswa kelas
IX.1
substitusinya
hinggapemecahan
memperoleh
jawaban
karena
proses logis-matematis
aljabar yang tidak
dipahaminya,
SMP Negeri 2 Sengkang, disimpulkan bahwa secara umum perbedaan kemampuan pemecahan
sehingga tidak terdapat pula tafsiran jawaban dari kedua subjek.
masalah matematika berdasarkan langkah-langkah Polya ditinjau dari kecerdasan logis-matematis
siswa terlihat jelas pada langkah memahami masalah, khususnya pada indikator menentukan hal yang
ditanyakan dengan tepat, dan langkah menyusun rencana pemecahan masalah, khususnya pada
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5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan pemecahan masalah matematika siswa
berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah Polya ditinjau dari kecerdasan logismatematis siswa kelas IX.1 SMP Negeri 2 Sengkang, disimpulkan bahwa secara umum
perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan langkah-langkah
Polya ditinjau dari kecerdasan logis-matematis siswa terlihat jelas pada langkah memahami
masalah, khususnya pada indikator menentukan hal yang ditanyakan dengan tepat, dan
langkah menyusun rencana pemecahan masalah, khususnya pada indikator menyusun rencana
pemecahan masalah yang relevan untuk memecahkan masalah secara tepat.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:
(1) guru mengedukasi langkah-langkah pemecahan masalah Polya kepada siswa dan
menekankan agar selalu melakukan langkah looking back, karena tahapan ini sangatlah
penting dalam suatu proses pemecahan masalah.
(2) siswa lebih banyak mengerjakan soal-soal dengan berbagai variasi soal dan siswa dengan
kecerdasan logis-matematis tinggi mengerjakan soal-soal bertipe pengayaan, lalu untuk
siswa dengan kecerdasan logis-matematis sedang dan rendah mengerjakan soal-soal rutin.
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Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas dan
kemampuan memecahkan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran
dengan meengimplementasikan Metode Piterpen. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas V SD Negeri 6 Dauhwaru pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018
sebanyak 25 orang. Sejumlah data dikumpulkan dengan teknik observasi dan tes untuk
memperoleh data aktivitas belajar dan data kemampuan memecahkan masalah siswa.
Data yang terkumpul dipaparkan secara kualitatif melalui teknik deskriptif komparatif.
Implementasi metode Piterpen dalam pembelajaran matematika mampu meningkatkan
aktivitas siswa dalam belajar matematika, dari kategori aktivitas belajar kurang aktif
sebelum tindakan menjadi kategori aktivitas aktif pada akhir tindakan. Metode piterpen
dapat meningkatkan kemampuan memecahan masalah penjumlahan dan pengurangan
pecahan campuran siswa kelas V SD Negeri 6 Dauhwaru. Hal tersebut nampak dari
rata-rata nilai tes siklus I adalah 71,71 kategori cukup sedangkan nilai rata-rata hasil
tes pada siklus II adalah 86,57 kategori tinggi dengan persentase peningkatan sebesar
20,72%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi metode Piterpen
dalam pembelajaran matematika, dapat meningkatkan aktivitas belajar dan kemampuan
memecahkan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran siswa SD
Negeri 6 Dauhwaru.
Kata Kunci. Aktivitas Belajar, Kemampuan Memecahkan Masalah, Metode Piterpen

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar peserta didik memiliki kemampuan
memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model
matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh (BSNP, 2006:
346). Tujuan tersebut menempatkan pemecahan masalah menjadi bagian dari kurikulum
matematika yang penting. Dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian masalah, siswa
dapat memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah
dimiliki. Pengalaman inilah yang kemudian melatih daya pikir siswa menjadi logis, analitis,
sistematis, kritis, dan kreatif dalam menghadapi persoalan.
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Siswa akan belajar mengorganisasikan kemampuannya dalam menyusun strategi yang
sesuai untuk menyelesaikan masalah melalui latihan memecahkan masalah. Jika seorang
siswa telah berlatih menyelesaikan masalah, maka dalam kehidupan nyata, siswa itu akan
mampu mengambil keputusan terhadap suatu masalah, sebab dia mempunyai keterampilan
mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis informasi, dan menyadari betapa
perlunya meneliti kembali hasil yang telah diperoleh.
Kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat sebagai salah satu dari proses dan hasil
belajar. Kurangnya kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan siswa dalam pembelajaran
matematika akan berpengaruh pada prestasi siswa. Rendahnya kemampuan pemecahan
masalah dan keaktifan siswa kelas V SD Negeri 6 Dauhwaru disebabkan oleh beberapa faktor,
diantaranya pembelajaran matematika yang masih konvensional dimana guru mengajar hanya
dengan metode ceramah. Guru sebagai pusat belajar mengajar sehingga siswa kurang aktif
serta kurang merangsang siswa untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Diperoleh
informasi bahwa kemampuan siswa dalam memahami masalah seperti informasi yang diketahui
dan ditanyakan dalam suatu permasalahan masih kurang. Mereka juga masih kesulitan dalam
merencanakan dan menentukan masalah serta langkah-langkah yang dibutuhkan untuk
memecahkan masalah tersebut. Selain itu, mereka juga masih kesulitan dalam menyelesaiakan
dan menginterpretasikan hasil. Dalam mengerjakan soal yang memuat permasalahan, mereka
pada umumnya hanya terpaku pada contoh soal yang diberikan oleh guru atau buku sehingga
mereka tidak mempunyai cara penyelesaian sendiri untuk menemukan solusi dari permasahan
itu. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran di sekolah tersebut belum mengembangkan
pemecahan masalah sehingga mengakibatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dinilai
masih rendah. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah siswa kelas V SD Negeri 6
Dauhwaru masih tergolong rendah.
Berdasarkan pemahaman peran metode pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan
memecahkan masalah siswa sebagaimana tersebut di atas peneliti mencoba memodifikasi
model kooperatif untuk pembelajaran matematika dengan tujuan lebih meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. Metode pembelajaran yang peneliti lakukan
diberi nama metode Piterpen sebagai akronim dari Pikirkan, Tulis, Kerjakan, Presentasikan.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:


Apakah dengan metode piterpen dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD
Negeri 6 Dauhwaru?



Apakah dengan metode piterpen dapat meningkatkan kemampuan memecahkan
masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran siswa kelas V SD Negeri 6
Dauhwaru?

1.3 Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi secara jelas tentang
pelaksanaan metode pembelajaran Piterpen dalam pembelajaran matematika. Secara khusus
tujuan penelitian ini adalah :
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r

Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 6 Dauhwaru melalui
metode piterpen.

r

Untuk meningkatkan kemampuan memecahan masalah penjumlahan dan pengurangan
pecahan campuran siswa kelas V SD Negeri 6 Dauhwaru melalui metode piterpen.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut.
r

Bagi Siswa
Penerapan Metode Piterpen dalam pembelajaran Matematika diharapkan dapat membantu
siswa mengembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya, baik fisik maupun mental
dalam kegiatan belajar, sehingga belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bukan
merupakan beban, serta membantu mengoptimalkan pengkonstruksian pengetahuan
dan pengalaman dalam otak siswa. Selain itu, implementasi Metode Piterpen dalam
pembelajaran Matematika diharapkan dapat menjadikan kegiatan belajar siswa menjadi
kegiatan yang menyenangkan, penuh motivasi sehingga dapat meningkatkan minat
siswa dalam belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan
memecahkan masalah.

r

Bagi Guru
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sejawat, khususnya
yang memiliki kondisi siswa serupa, sebagai bahan bandingan di dalam membantu siswa
dalam belajar matematika. Di samping itu hasil penelitiaan ini juga diharapkan mampu
menggugah teman-teman dalam wadah KKG untuk terus melakukan kajian metodemetode pembelajaran yang tepat diterapkan untuk berbagai kondisi kelas, dengan harapan
menghasilkan output yang memuaskan.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Metode Pembelajaran
Metode dalam pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan materi
saja, sebab sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tugas yang luas yaitu
sebagai penyampai informasi juga mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan pembelajaran
sehingga siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan belajar secara tepat. Knowles (Sudjana,
2005: 14) menyatakan bahwa “method the organization of the prospective participants for
purpose of education”. Dengan kata lain metode yang dimaksud adalah pengorganisasian
peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan.

2.2 Aktivitas Belajar
Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang.
Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk,
seperti terjadi perubahan pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, kebiasaan,
serta perubahan aspek-aspek yang ada pada individu yang sedang belajar. Harold Spears
(Prabawanto, 2007) memberikan batasan bahwa “learning is to observe, to read, to imitate,
to try something themselves, to listen, to follow direction”. Jadi, belajar itu merupakan
serangkaian kegiatan mendengarkan, membaca, mengamati, meniru dan sebagainya sebagai
proses menuju perubahan prilaku.
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Aktivitas-aktivitas dalam belajar diantaranya melihat, mengamati, mendengarkan, menyimak,
merasakan dan memahami sesuatu yang dipelajari. Dengan demikian berbagai aktivitas
tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengukur aktivitas siswa dalam belajar. Secara rinci
aspek yang dijadikan acuan dalam mengamati aktivitas belajar siswa adalah siswa mengikuti
proses pembelajaran, siswa melakukan diskusi dalam kelompoknya, siswa berusaha mencari
informasi, siswa melakukan per tutoring, siswa bertanya dan menanggapi pertanyaan, siswa
mampu berkomunikasi dengan guru, dan siswa dapat menyelesaikan tugas yang diberikan.

2.3 Kemampuan Memecahkan Masalah
Secara umum masalah adalah ketidakmampuan sesorang untuk mengatasi persoalan yang
dihadapinya. Sebagian besar ahli pendidikan matematika menyatakan masalah meruakan
pertanyaan yang harus dijawab dan direspon. Prabawanto (2008) menyatakan pemecahan
masalah artinya proses melibatkan suatu tugas yang metode pemecahannya belum diketahui
terlebih dahulu. Untuk mengetahui penyelesaiannya siswa hendaknya memetakan pengetahuan
mereka, dan melalui proses inimereka sering mengembangkan pengetahuan baru tentang
matematik. Sedangkan pemecahan masalah adalah mencari cara-metode melalui kegiatan
mengamati, memahami, mencoba, menduga, menemukan, dan meninjau kembali. Pemecahan
masalah merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Pemecahan masalah
dapat juga diartikan sebagai penemuan langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan (gap)
yang ada. Sedangkan kegiatan memecahkan masalah merupakan kegiatan manusia dalam
menerapkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang diperoleh sebelumnya (Dahar, 1989).

2.4 Metode Piterpen
Piterpen merupakan metode pembelajaran konstruktivis yang mengadopsi dan memodifikasi
pembelajaran berorientasi pemecahan masalah melalui proses adaptasi nilai-nilai yang
terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia serta karakteristik siswa dengan tujuan
untuk mengatasi permasalahan pembelajaran matematika yang dialami siswa. Metode ini
dikembangkan setelah menemukan kelemahan pembelajaran pemecahan masalah, yang pada
kenyataannya sulit untuk diterapkan begitu saja tanpa persiapan, baik dari segi perumusan
masalah matematika itu sendiri, tindakan guru untuk memfasilitasi siswa, maupun tindakan
dan pola pikir siswa yang efektif untuk dapat memecahkan masalah dengan baik.
Metode piterpen merupakan metode yang sangat mudah diterapkan oleh guru melalui langkahlangkah proses pembelajaran matematika yang ditempuh dengan tujuan meningkatkan aktivitas
dan kemampuan memecahkan masalah. Piterpen adalah sebuah istilah yang merupakan
singkatan dari Pikirkan, Tulis, Kerjakan, Presentasikan. Singkatan ini adalah langkah-langkah
proses pembelajaran matematika yang ditempuh. Langkah-langkah tersebut adalah :
r

Pikirkan, aktivitas diawali dengan memikirkan maksud soal yang telah dibaca untuk
memperoleh suatu formula tertentu. Berdasarkan teori belajar menurut Thorndike bahwa
belajar adalah hasil dari interaksi stimulus dan respon. Menurut Thorndike (Budiningsih,
2005:21) stimulus adalah semua yang dapat merangsang terjadinya respon seperti
pikiran, perasaan atau hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indra. Sedangkan respon
merupakan reaksi yang ditunjukkan siswa dapat berupa pikiran, perasaan atau tindakan.

r

Tulis, setelah memikirkan apa yang telah dibaca kemudian tuliskan apa yang diketahui
dalam soal.

r

Kerjakan, setelah menemukan (seakan-akan ditemukan sendiri oleh siswa) formula

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

tertentu, uji formula yang ditemukan dengan mengerjakan permasalahan yang terkait
dengan topik yang sedang dibicarakan.
r

Presentasikan, apa yang telah dikerjakan bersama dipresentasikan di depan kelas untuk
menyatakan bahwa siswa telah beraktivitas dan memperoleh kebenaran yang sebenarnya
dan memastikan pekerjaan yang dilakukan siswa benar.

Langkah-langkah pembelajaran dengan metode Piterpen mendororng siswa untuk berusaha
sendiri mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan
pengetahuan yang benar-benar bermakna. Menurut Bruner (Trianto, 2007: 33) belajar akan
lebih bermakna bagi peserta didik jika mereka memusatkan perhatian untuk memahami
struktur materi yang dipelajari. Dan menurut teori pembelajaran matematika realistik
(Budiningsih, 2005:23), ketika siswa diberikan kondisi pembelajaran nyata (relatif nyata)
dan diberikan kebebasan dalam cara menemukan (seakan-akan menemukan sendiri) formula
tertentu (proses matematisasi formal), maka siswa akan memiliki keyakinan yang lebih besar
untuk mempelajari lebih jauh.

2.5 Operasi Hitung Bilangan Pecahan
Operasi hitung bilangan pecahan merupakan salah satu pokok bahasan di kelas V Sekolah
Dasar. Salah satu bagian penting dalam materi ini menyangkut masalah soal cerita, yakni suatu
permasalahan matematika yang disajikan dalam bentuk kalimat dan biasanya berhubungan
dengan masalah sehari-hari. Oleh karena itu, penyelesaian masalah operasi hitung bilangan
pecahan diselesaikan setelah melalui prosedur perumusan model/kalimat matematika.

3. Metode penelitian
3.1 Jenis dan Subyek Penelitian
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah semua
siswa kelas V SD Negeri 6 Dauhwaru tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 25 orang.

3.2 Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang dikumpulkan meliputi data aktivitas belajar siswa dan kemampuan memecahkan
masalah siswa. Data tersebut diperoleh dari sumber datanya yakni siswa yang menjadi subjek
penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan tes tulis.

4. Teknik Analisis Data
Data hasil observasi aktivitas belajar siswa dianalisis secara kualitatif diskriptif untuk
memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran. Sementara untuk menentukan klasifikasi
aktivitas siswa dalam belajar dan apresiasi hasil belajar siswa dalam topik yang sedang dibahas
digunakan pedoman konversi berikut :

X > Mi + 1,5SDi
Mi + 0,5SDi < X Mi + 1,5SDi
Mi – 0,5SDi < X Mi + 0,5SDi
Mi – 1,5SDi < X Mi – 0,5Sdi
0 < X Mi – 1,5SDi

: sangat baik / sangat aktif
: baik / aktif
: cukup
: kurang /kurang aktif
: sangat kurang / tidak aktif
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Dengan Mi adalah mean ideal dan SDi adalah standar deviasi ideal yang dihitung dengan
menggunakan rumus :

Mi =

1
(skor maksimum ideal – skor minimum ideal)
2
1

SDi = (skor maksimum ideal + skor minimum ideal)
6
(Dantes, 2012:25)
Data hasil tes akhir siklus dianalisis secara kuantitatif. Dalam setiap tes, terdapat aspek-aspek
pemecahan masalah yang dinilai dengan pemberian skor. Untuk mengetahui kemampuan
seluruh siswa V dalam memecahkan masalah di setiap aspeknya maka perlu dihitung persentase
tiap jabaran aspek dan persentase tiap aspek. Penghitungan persentase setiap jabaran aspek
pemecahan masalah seluruh siswa dengan cara:

Keterangan:
xi = Aspek A, B, C atau D
i = 1,2
Pxi = persentase aspek x jabaran ke i
Rxi= perolehan skor aspek x jabaran ke i
Sxi= skor maksimal aspek x jabaran ke i
n = banyak siswa yang ikut tes
Skor dari setiap aspek pemecahan masalah dijumlahkan dari semua butir tes. Setelah itu,
persentase setiap jabaran aspek dan persentase setiap aspek dihitung dengan menggunakan
rumus di atas. Kemudian, persentase tersebut diberikan kriteria sebagai berikut:

Keterangan:
Sx = skor maksimal aspek x
n = banyaknya jabaran setiap aspek
Skor dari setiap aspek pemecahan masalah dijumlahkan dari semua butir tes. Setelah itu,
persentase setiap jabaran aspek dan persentase setiap aspek dihitung dengan menggunakan
rumus di atas. Hasil pekerjaan siswa diberi skor pada setiap aspek dengan pedoman pemberian
skor di atas. Setelah itu, berdasarkan perolehan skor setiap siswa dapat dihitung nilai tes
masing-masing siswa.
Pedoman penghitungan nilai setiap tes dan aspek-aspek yang dinilai dari setiap soal tes
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rata kelas dengan cara menjumlahkan semua nilai siswa dan membaginya dengan banyaknya
siswa yang mengikuti tes. Setelah diperoleh nilai rata-rata, peneliti menentukan kriteria nilai
rata-rata yang diperoleh siswa. Pemberian kriteria bertujuan untuk mengetahui kemampuan
siswa dalam memecahkan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran SD
Negeri 6 Dauhwaru dengan KKM sebesar 67,00 untuk mata pelajaran matematika. Aspekaspek kemampuan memecahkan masalah yang dinilai adalah:
A. Kemampuan memahami masalah (tahap memikirkan)
1. Mengidentifikasi apa yang diketahui dari soal
2. Mengidentifikasi apa yang ditanyakan dari soal
B. Kemampuan merencanakan pemecahan masalah (tahap menuliskan)
1. Menggunakan rumus yang sesuai
C. Kemampuan menyelesaikan masalah (tahap mengerjakan)
1. Mensubstitusikan nilai yang diketahui dalam rumus
2. Menghitung penyelesaian masalah
D. Kemampuan menjelaskan solusi yang diperoleh (tahap presentasi)
Tabel 1. Kriteria Kemampuan Siswa dalam Memecahkan Masalah
Nilai
89 ≤ nilai ≤ 100
78 ≤ nilai ≤ 88
67≤ nilai ≤ 77
Nilai < 67

Kriteria
Sangat tinggi (ST)
Tinggi (T)
Cukup (C)
Kurang (K)

4.1 Indikator Keberhasilan
Keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya dipergunakan untuk menilai keberhasilan
tindakan yang diberikan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :
1. Tingkat rata-rata aktivitas siswa dalam belajar minimal aktif
2. Rata-rata kemampuan memecahkan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan
campuran minimal tinggi.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan
5.1 Hasil Penelitian
Pada siklus 1, dalam memecahkan masalah tahap-tahap pembelajaran dengan metode Piterpen
yang terlaksana adalah:
1) Kemampuan memahami masalah (tahap memikirkan)
Siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menentukan apa yang diketahui dan
apa yang ditanyakan pada soal. Pada tahap ini masih ada beberapa siswa yang belum
paham tentang masalah yang dimaksudkan pada soal. Guru memberikan saran agar siswa
yang sudah memahami mau menjelaskan kepada teman kelompok yang belum paham.
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2) Kemampuan merencanakan pemecahan masalah (tahap menuliskan)
Guru menyuruh siswa menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal pada LKS
masing-masing. Hampir seluruh siswa telah menuliskan apa yang diketahui dan ditanya
dari soal. Namun, beberapa siswa masih kurang lengkap dalam menuliskan apa yang
diketahui dari soal.
3) Kemampuan menyelesaikan masalah (tahap mengerjakan)
Siswa merancang penyelesaian soal kemudian menyelesaikan soal sesuai dengan
rancangan. Beberapa siswa masih bingung dalam mengerjakan soal. Mereka kemudian
bertanya kepada guru. Karena beberapa siswa mengajukan pertanyaan yang sama, maka
guru menerangkan untuk seluruh siswa. Ada siswa yang mengerjakan soal sendiri sendiri
karena merasa mampu dan tidak mau menjelaskan kepada teman yang belum mengerti.
Ada pula siswa yang mengerjakan soal hanya salah satu siswa saja, sedangkan siswa
lain menyontek. Namun, sebagian besar siswa sudah melakukan diskusi dengan saling
mengajarkan dan mengemukakan pendapat.
4) Kemampuan menjelaskan solusi yang diperoleh (tahap presentasi)
Selama kurang lebih 20 menit siswa berdiskusi maka dilanjutkan dengan tahap presentasi.
Salah satu siswa dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Ada tiga
kelompok yang sudah mampu mempresentasikan hasil kerjanya, namun dua kelompok
masih ragu mempresentasikan hasil kerjanya. Guru memberikan motivasi kepada siswasiswa tersebut dan akhirnya mau mempresentasikan ke depan kelas.
Tabel 2. Rekapitulasi Aktivitas Siswa Siklus I
No
1
2
3

Observasi
Pra-siklus
Pertemuan I
Pertemuan II

Rata-Rata
10,08
12,32
13,40

Klasifikasi
Kurang Aktif
Cukup Aktif
Cukup Aktif

Berikut adalah data hasil analisis tiap jabaran aspek kemampuan pemecahan masalah pada
siklus I tergambar dalam tabel berikut.
Tabel 3. Kemampuan Memecahkan Masalah Siklus I
ASPEK

A

B

C

D

1

86%

72%

92%

52%

2

88%

-

56%

-

Pada siklus 2 juga dilakukan tiga kali pertemuan yang intinya pelaksanaan pembelajaran sama
dengan siklus I yaitu menggunakan metode Piterpen tetapi materi yang diajarkan adalah pengurangan
pecahan campuran. Dari refleksi siklus I ada beberapa perbaikan yang dilakukan yaitu:
r

Pertemuan 1: pada tahap presentasi siswa bergiliran mempresentasikan hasil pekerjaannya

r

Pertemuan 2: Siswa diberikan motivasi untuk memberikan tanggapan hasil presentasi
kelompok.

r

Pertemuan 3: selalu mengingatkan siswa untuk menyelesaikan pemecahan masalah secara
komplit.

Berikut rekapitulasi data hasil aktivitas belajar matematika dengan metode Piterpen dan
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kemampuan memecahkan masalah pada siklus II.
Tabel 4. Rekapitulasi Aktivitas Siklus II
No
1
2

Observasi
Pertemuan I
Pertemuan II

Rata-Rata
14,36
15,04

Klasifikasi
Aktif
Aktif

Tabel 5. Kemampuan Memecahkan Masalah Siklus II
ASPEK

A

B

C

D

1

94%

100%

94%

90%

2

96%

-

66%

-

5.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana dalam Tabel 3 dan 5 di atas dapat dikatakan bahwa
penerapan metode Piterpen dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran
matematika dan peningkatan kemampuan memecahkan masalah pada materi penjumlahan dan
pengurangan pecahan campuran. Dari hasil tes siklus I dan siklus II diperoleh rata-rata skor
kemampuan pemecahan masalah siswa kelas V dari 71,71 dengan klasifikasi cukup menjadi 86,57
dengan klasifikasi tinggi. Persentase peningkatan kemampuan memecahkan masalah penjumlahan
dan pengurangan pecahan siswa kelas V SD Negeri 6 Dauhwaru adalah 20,72 %. Peningkatan
aktivitas belajar siswa dalam hal ini dapat dipahami mengingat bahwa secara teoritis semakin sering
siswa melakukan aktivitas dan menghasilkan hasil yang positif dan diberikan reward sepantasnya
akan menambah kepercayaan diri siswa untuk terus meningkatkan aktivitas belajarnya. Hal inilah
yang terus dibina dan dipelihara dalam setiap siklus dengan tujuan mempertahankan sesuatu yang
telah baik dan meningkatkan aktivitas siswa yang kurang aktif. Hal ini juga menunjukkan bahwa
pemberian tindakan berupa penerapan metode Piterpen dalam pembelajaran matematika dapat
meningkatkan kemampuan memecahkan masalah.
Kondisi ini sangat diharapkan karena menurut teori pembelajaran matematika realistik, ketika
siswa diberikan kondisi pembelajaran nyata (relatif nyata) dan diberikan kebebasan dalam cara
menemukan (seakan-akan menemukan sendiri) formula tertentu (proses matematisasi formal),
maka siswa akan memiliki keyakinan yang lebih besar untuk mempelajari lebih jauh. Kondisi
ini jika terus berlangsung akan berdampak pada peningkatan proses belajar dan pada akhirnya
akan ditunjukkan dengan prestasi belajar. Dengan demikian berdasarkan kriteria atau indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan, dapat dikatakan bahwa pembelajaran matematika dengan
menerapkan metode Piterpen dapat meningkatan aktivitas belajar siswa dan kemampuan
memecahkan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran.

6. Kesimpulan dan Saran
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan:
1. Implementasi metode Piterpen dalam pembelajaran matematika mampu meningkatkan
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aktivitas siswa dalam belajar matematika, dari kategori aktivitas belajar kurang aktif
sebelum tindakan menjadi kategori aktivitas aktif pada akhir tindakan.
2. Metode piterpen dapat meningkatkan kemampuan memecahan masalah penjumlahan
dan pengurangan pecahan campuran siswa kelas V SD Negeri 6 Dauhwaru. Hal tersebut
nampak dari rata-rata nilai tes siklus I adalah 71,71 kategori cukup sedangkan nilai ratarata hasil tes pada siklus II adalah 86,57 kategori tinggi dengan persentase peningkatan
sebesar 20,72%.

6.2 Saran
Terkait dengan hasil yang diperoleh melalui tindakan berupa implementasi metode Piterpen,
saran yang perlu disampaikan adalah agar setiap guru, khususnya guru matematika untuk tidak
berhenti di dalam mengembangkan dan mencoba berbagai metode pembelajaran, khususnya
untuk membantu siswa-siswa dengan kemampuan dan aktivitas belajar matematika yang
kurang. Dengan ketekunan dan kesabaran serta dilandasi atas pemikiran bahwa setiap insan
memiliki potensi besar untuk maju maka hendaknyalah setiap guru memberikan yang terbaik
untuk setiap anak. Berikan kesempatan yang lebih banyak pada mereka untuk menunjukkan
kreativitas berpikirnya.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas III SDN
Mulyadadi 01 materi pecahan sederhana dengan menggunakan media Ban Perut ( Banner
Permainan Ular Tangga). Media ini digunakan guru melalui permainan ular tangga. Jenis
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model Kemmis dan
Mc. Taggart. Subyek penelitian adalah siswa kelas III SDN Mulyadadi 01 berjumlah 31
siswa, terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Teknik dalam pengumpulan
data adalah teknik observasi dan tes tertulis. Instrumen penelitian menggunakan lembar
observasi guru, observasi siswa dan tes tertulis. Teknik analisis data adalah deskriptif
kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
disimpulkan bahwa pembelajaran matematika materi pecahan dengan menggunakan
media Ban Perut pada siswa kelas III SDN Mulyadadi 01 dapat meningkatkan hasil
belajar. Itu disebabkan karena media Ban Perut digunakan saat mengenalkan pecahan
sederhana dalam membaca dan menulis lambang pecahan serta menyajikan nilai
pecahan dengan gambar. Hasil belajar siswa saat prasiklus rata-rata kelas hanya 55,8.
Pada siklus I setelah pembelajaran matematika menggunakan media ban perut rata-rata
kelas meningkat menjadi 67,1 memenuhi KKM tapi ketuntasan belajar masih 67,7 %.
Pada siklus II rata-rata kelas menjadi 85,2. Ketuntasan belajar mencapai 93,5 % melebihi
kriteria ketuntasan yang ditetapkan yaitu 85%.
Kata Kunci: Hasil belajar matematika, media Ban Perut

1. Pendahuluan
Hasil belajar merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran yang
dilakukan oleh seorang guru. Salah satu dari tujuan pembelajaran adalah siswa mampu
menguasai materi pembelajaran dan mampu menerapkan konsep untuk memecahkan masalah
yang dihadapi. Penguasaan konsep dan kemampuan siswa tergantung pada kualitas proses
pembelajaran yang secara faktual digambarkan melalui prestasi belajar siswa. Untuk itu guru
hendaknya memiliki kemampuan untuk mengetahui adanya masalah yang berkaitan dengan
praktik pembelajaran yang dikelolanya. Kesulitan juga sering dialami karena sebagian siswa
beranggapan bahwa mata pelajaran matematika merupakan pelajaran yang tidak menarik, sulit,
dan sangat membosankan. Kondisi seperti ini sering diperburuk dengan munculnya rasa takut
untuk mempelajari matematika. Khusus bagi siswa sekolah dasar yang taraf berpikirnya masih
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sangat sederhana, untuk dapat menanamkan pemahaman terhadap materi secara baik perlu
adanya dukungan benda-benda konkrit atau model. Misalnya dalam mengajar materi “pecahan
sederhana” pada kelas III Sekolah Dasar, diperlukan dukungan alat bantu dan pendekatan
yang relevan dengan materi yang akan disampaikan, sehingga dapat mempermudah dan
memperjelas pemahaman siswa terhadap materi yang akan diajarkan.
Berdasarkan pengalaman penulis, selama mengajar dengan pembelajaran konvensional dalam
menyampaikan materi khususnya pecahan sederhana, hasil belajar siswa kurang memuaskan
bahkan hasilnya relatif rendah. Hal tersebut juga dialami oleh siswa kelas III Sekolah Dasar
Negeri Mulyadadi 01 Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, sehingga masih banyak
siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi “mengenal pecahan sederhana“.
Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah 31 siswa kelas III yang terdiri dari 12 laki-laki dan 19
perempuan, telah mengikuti tes formatif matematika dengan kompetensi dasar mengenal
pecahan sederhana, diperoleh data 6 (19,35%) siswa mampu menguasai materi berdasarkan
ketuntasan kriteria minimal yang disepakati yaitu nilai 70.
Sehubungan masalah di atas serta adanya pengamatan di dalam kelas didukung dengan catatan
hasil prestasi siswa kelas III SD Negeri Mulyadadi 01 pada semester 2, diduga penyebab
timbulnya masalah adalah dalam pembelajaran guru masih banyak menggunakan metode
ceramah dan masih jarang dalam menggunakan alat peraga dalam menyampaikan pelajaran
matematika sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut
dibuktikan dengan minimnya antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain
itu interaksi siswa dengan guru belum terlihat, siswa belum aktif bertanya selama proses
pembelajaran. Siswa juga mengalami kesulitan di dalam mengikuti pembelajaran matematika.
Hal ini terlihat ketika dalam mengerjakan soal latihan masih banyak siswa yang tidak selesai.
Rendahnya hasil belajar dalam pecahan sederhana siswa kelas III SD Negeri Mulyadadi
01 mendorong untuk dilakukannya penelitian di SD Negeri Mulyadadi 01. Dalam upaya
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pecahan sederhana, maka diperlukan media
pembelajaran yang sesuai. Salah satu alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan
oleh guru adalah banner permainan ular tangga. Banner permainan ular tangga adalah media
pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran matematika kompetensi dasar mengenal
pecahan sederhana. Hal tersebut karena banner permainan ular tangga memenuhi kriteria
media pembelajaran yang baik. Kriteria tersebut antara lain: sederhana, mudah digunakan,
mudah disimpan, memperlancar pembelajaran, tahan lama, sesuai dengan topik yang akan
diajarkan, tidak menimbulkan salah tafsir dan mengarah pada satu pengertian. Selain itu
banner permainan ular tangga merupakan salah satu media pembelajaran yang bersifat semi
konkret sehingga ssesuai dengan karakteristik siswa yang bersifat operasional konkret.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar penggunaan media ban perut dalam
meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan sederhana bagi siswa kelas III SD
Negeri Mulyadadi 01.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Hakekat Belajar
Sebagai landasan penguraian mengenai belajar, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa
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istilah pendefinisian belajar dari berbagai sumber antara lain belajar diartikan oleh Anita E.
Woolfolk (1993) sebagai perubahan perilaku akibat dari suatu pengalaman tertentu.
Abin Syamsuddin (2000) mendefinisikan bahwa belajar adalah proses mengalami sesuatu
untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dan pribadi.
Santrock dan Yusen (1994) menegaskan definisi belajar ketika dia menyatakan: “learning
is defined as a relatively permanent change in behavior that occurs through experience”
. Belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi
karena pengalaman. Perubahan tingkah laku mencakup pengertian yang luas, tidak hanya
menyangkut perubahan pengetahuan saja yang hanya merupakan salah satu aspek kecil dari
tingkah laku individu atau anak.
Hilgard dan Bower dalam bukunya Theories of Learning (1975) mengemukakan bahwa belajar
adalah perubahan tingkah laku, dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi
tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya secara berulang-ulang dalam situasi tertentu.
Atas dasar kecenderungan merespon perubahan kematangan atau keadaan sesaat seseorang
misalnya karena pengaruh obat dan sebagainya.
Pendapat lain dikemukakan oleh Gagne (1985) bahwa belajar adalah suatu proses dimana
suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.
Lain lagi Ernest R. Hilgard (1948) menyatakan bahwa learning is the process by which
an activity originates or is changed through training procedures (whether in the laboratory
or in the natural environment) as distinguished from changes by factors not atrisutable to
training. Jadi, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui
latihan dan perubahan itu disebabkan karena ada dukungan dari lingkungan yang positif yang
menyebabkan terjadinya interaksi edukatif.
Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan sesuatu yang
awalnya mampu melaksanakan sesuatu kemudian setelah terjadinya interaksi akan terjadi
perubahan-perubahan atau mampu melakukan sesuatu, adapun wujudnya bermacam-macam.
Antara lain berupa sikap, tingkah laku, motivasi dan lain-lain.

2.2. Hasil Belajar
Menurut WJS Poerwadarminto, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2005) hasil diartikan
sebagai sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (pikiran, tanamtanaman, tanah, sawah, ladang, hutan, dan sebagainya). Jadi dari pengertian tersebut adanya
unsur terkait dengan usaha yang dilakukan. Maka dengan batasan tersebut, hasil belajar dapat
dijelaskan suatu hasil yang dilakukan atau telah dikerjakan.
Aspek perilaku keseluruhan dari tujuan pembelajaran menurut Benyamin Bloom (1956)
yang dapat menunjukkan gambaran hasil belajar, mencakup aspek kognitif, afektif, dan
psikomotorik.
Gagne (1985) menyebutkan ada lima tipe hasil belajar yang dapat dicapai oleh siswa 1) motor
skills; 2) verbal information; 3) intelectual skills; 4) attitudes; dan 5) cognitive strategies.
Kalau seorang ahli pendidikan mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dapat tidaknya
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siswa mencapai tujuan yang telah dirumuskan ST. Vembriarto (1983) sebab merencanakan
proses. Jadi alat ukur hasil belajar dapat berupa evaluasi.
Sedangkan menurut Saifuddin Azwar (1987) menyatakan bahwa tes hasil belajar merupakan
suatu kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan hasil yang dicapai oleh siswa dalam belajar.
Akan tetapi Sumadi Suryabrata (1987) mengatakan dalam bukunya bahwa tes hasil belajar
harus memenuhi persyaratan yaitu : (1) Valid yaitu taraf, suatu tes dapat untuk mengukur
apa yang harus diukur atau berfungsi sesuai dengan fungsinya; (2) Reliabel yaitu tetap,
bahwa tes harus mengandung ketetapan yang baku dan tidak dapat diubah-ubah sehingga
dalam penyusunannya selalu tetap dan hasilnya mudah terukur; (3) Standarisasi yaitu benarbenar sama dalam arti perlakuan atau ukuran, biasanya yang distandarisasikan adalah materi,
penyelenggaraan tes, scoring tes dan interpretasi tes atau interprestasi hasil tes;(4) Obyektif
yaitu tidak mengandung makna bias atau subyektif. Akan tetapi harus benar-benar murni
dari yang di tes (obyektif dalam penilaiannya); (5) Diskriminatif yaitu mampu menunjukkan
daya beda gejala satu dengan lainnya. Jadi tes diskriminatif mampu menunjukkan perbedaanperbedaan yang sekecil-kecilnya mengenai faktor pada individu; (6) Comprehensif yaitu
keseluruhan atau mampu mengungkapkan berbagai aspek yang diungkap dengan secara
menyeluruh atau banyak hal; (7) Mudah digunakan, mudah dimengerti dari berbagai kegiatan
dan segi pelaksanaanya tes atau tidak berbelit-belit.
Jadi tes kecuali harus memenuhi persyaratan di atas juga harus mempunyai fungsi untuk
mengetahui hasil belajar siswa, mengukur kemampuan siswa. Maka dalam melaksanakan
tes tidak sekedar melaksanakan evaluasi belajar belaka, akan tetapi benar-benar mempunyai
fungsi tertentu di dalam proses pembelajaran dalam pendidikan.

2.3. Pembelajaran
Beberapa pendapat ahli seperti yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto (2004) bahwa :(a)
Pembelajaran adalah suatu proses pertumbuhan organ dalam diri seseorang untuk menjalankan
fungsinya masing-masing (faktor internal) dalam kegiatan yang ia sadari suatu aktifitas
latihan dan konsentrasi karena perangsang dari luar atau external; (b) Pembelajaran adalah
merupakan penyesuaian diri dalam proses belajar pada diri siswa, sehingga terjadi perubahan
atau suatu aktifitas untuk mengubah dirinya dalam mengikuti lingkungan luar (otoplastis) atau
sebaliknya; (c) Pembelajaran merupakan suatu proses yang dapat merubah sikap, tingkah laku
dan pengetahuan.; (d) Pembelajaran mempunyai tujuan masa depan dalam situasi dan kondisi
kegiatan pada saat berlangsung saja yang dapat mengubah tingkah laku dan pengalaman.
Sementara itu, makna pembelajaran menurut Oemar Hamalik (1999) merupakan suatu sistem
yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur
yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran.

2.4. Mata Pelajaran Matematika
Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani “mathein” atau “manthenein” artinya
“mempelajari”, namun diduga kata itu ada hubungannya dengan kata Sansekerta “medha” atau
“widya” yang artinya “kepandaian”, “ketahuan”, atau “intelegensi” (Andi Hakim Nasution,
1980, h. 12).
Selanjutnya dalam Ruseffendi (1988, h. 2) diungkapkan beberapa pendapat tentang
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matematika seperti menurut Johnson dan Rising (1972) menyatakan bahwa matematika
adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logik; matematika adalah
bahasa, bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat
representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai arti daripada
bunyi; matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat-sifat atau teori-teori
dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau
teori yang telah dibuktikan kebenarannya; matematika adalah ilmu tentang pola keteraturan
pola atau ide; dan matematika itu adalah suatu seni, keindahannya terdapat pada keterurutan
dan keharmonisannya.
Berdasarkan pernyataan dari para ahli matematika di atas dapat dikatakan bahwa matematika
merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau strukturstruktur yang abstrak dan hubungan diantara hal-hal itu. Untuk dapat memahami struktur
serta hubungan-hubungannya diperlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat
dalam matematika. Hal ini berarti belajar matematika adalah belajar konsep dan struktur yang
terdapat dalam bahan-bahan yang sedang dipelajari, serta mencari hubungan diantara konsep
dan struktur tersebut.

2.5. Media Ban Perut
Ban Perut merupakan sebuah akronim dari Banner permainan ular tangga, adalah suatu alat
peraga yang berupa papan permainan yang terbuat dari banner ukuran 1,5 m x 1,5 m dengan
jumlah kotak sebanyak tiga puluh enam petak, terdiri dari tiga bagian utama yaitu lambang
bilangan pecahan, nama pecahan, dan gambar pecahan. Briggs dalam Noehi Nasution dan AA
Ketut Budiastra (2000) bahwa semua bentuk materi atau gambar yang dapat dipergunakan
untuk mengkomunikasikan materi (pesan kurikuler) supaya mudah terjadinya pembelajaran.

Gambar 1. Media Ban Perut ( Banner Permainan Ular Tangga)
Sedangkan menurut Robert J Havigurt dalam Rusna Ristasa, Prayitno (2006) menerangkan
bahwa anak usia SD mempunyai karakter senang bermain, senang bergerak, bekerja dalam
kelompok, dan senang melakukan atau meragakan sesuatu secara langsung. Implikasi dari
karakter ini kita harus mampu merancang model pembelajaran agar siswa bisa bergerak,
bekerja, belajar, secara aktif dalam proses pembelajaran dan menemukan informasi.
Oleh karena itu, guru harus dapat mencari sumber daya yang ada untuk dijadikan media
pembelajaran atau alat bantu pembelajaran agar dapat melibatkan siswa secara aktif. Alat
bantu atau alat peraga memiliki peranan penting dalam pembelajaran. Menurut Rusna Ristasa
dan Prayitno (2006) manfaat alat bantu pendidikan adalah sebagai berikut : (1) Meletakkan
dasar-dasar berpikir konkret dan mengurangi verbalisme, kemudian (2) Memperbesar minat
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dan perbaikan siswa, serta yang ke (3) Meletakkan dasar-dasar penting untuk perkembangan
belajar sehingga membuat pembelajaran lebih mantap.
Permainan yang tepat dapat membuat pembelajaran menarik dan menyenangkan. Permainan
juga dapat menguatkan pembelajaran. Kesenangan bermain akan memberi banyak manfaat
dalam pembelajaran. Menurut Suyatno (2009 : 14) permainan memberi banyak manfaat,
yaitu: menyingkirkan keseriusan yang menghambat, menghilangkan stres dalam lingkungan
belajar, mengajak orang terlibat penuh, meningkatkan proses belajar, membangun kreativitas
diri, mencapai tujuan dengan ketidaksadaran, meraih makna belajar melalui pengalaman, dan
memfokuskan siswa sebagai subjek belajar.
Media merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi proses pembelajaran.
Penggunaan media dalam pelaksanaan pembelajaran akan membantu kelancaran, efektivitas,
dan efisiensi pencapaian kompetensi dasar. Penelitian Eyler dan Giles (dalam Widharyanto,
2008 : 1) membuktikan bahwa keefektifan pembelajaran dipengaruhi oleh media yang
digunakan guru. Media merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar. Pemilihan media menempati posisi penting dalam pengembangan satuan
pembelajaran yang pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar. Semakin tepat media yang
digunakan semakin baik hasil belajar yang diperoleh siswa.
Modifikasi ini terdapat pada papan permainan, kocokan dadu, dan aturan permainan. Namun,
modifikasi tersebut tidak terlalu banyak mengubah sistem permainan ular tangga sehingga
siswa tidak kesulitan memainkannya.Permainan ini memiliki desain yang sederhana sehingga
siswa mudah menggunakannya. Dengan bentuk dan gambarnya yang menarik, siswa akan
selalu merasa asyik menggunakan alat permainan ini. Pada akhirnya, siswa akan mengingat
materi yang dipelajari. Dampak pengiringnya, siswa juga mengenal pecahan sederhana yang
notabene juga masih merupakan materi mata pelajaran matematika yang diajarkan.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dari model yang
dikembangkan oleh Kemmis & Mc. Taggart (1991)
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri Mulyadadi 01 yang berjumlah 31 siswa
yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan.
Bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Soal
Tertulis;(2) Lembar Observasi
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:(1) Tes; (2)
Observasi; (3) Dokumentasi
Langkah-langkah Penelitian
1. Tahap Prasiklus : (a) Permohonan izin kepada Kepala SD Negeri Mulyadadi 01; (b)
Observasi pelaksanaan pembelajaran dari perilaku siswa di luar kelas; (c) Menentukan
media pembelajaran yang akan digunakan; (d) Menyusun langkah dan jadwal kegiatan.
2. Tahap siklus

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

679

Sebelum dilaksanakan penelitian, maka telah disusun tahapan-tahapan kegiatan. Tahapantahapan tersebut adalah:
a.

Tahap perencanaan: (1) Pembuatan desain pembelajaran yang memuat Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disetujui oleh kepala sekolah;(2)
Persiapan media pembelajaran banner permainan ular tangga;(3) Menyusun soal post
test ;(4) Menyusun lembar observasi pelaksana tindakan

b.

Tahap pelaksanaan tindakan
Penelitian ini diawali dengan menyusun skenario pembelajaran atau Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi pecahan sederhana. Adapun desain
pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa.

c.

Tahap observasi
Observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang akan diamati
adalah penyampaian materi yang dilakukan oleh guru dan perilaku siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran.

d. Tahap refleksi
Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data penelitian dari mulai siklus pertama
tahap pertama sampai dengan tahap terakhir. Data diperoleh dari hasil diskusi dengan
kolaborator. Diskusi tersebut membahas tentang kekurangan dan kelebihan proses
pembelajaran yang sudah dilakukan dengan menggunakan media banner permainan
ular tangga.

4. TEKNIK ANALISIS DATA
4.1.

Analisis Data Tes Tertulis

Hasil tes yang telah diperoleh dari siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Analisis
data untuk hasil tes tertulis, dihitung dengan mencari rata-rata nilai (rerata) digunakan untuk
mengetahui rata-rata kelas. Rumus mean (M) menurut Sumardi Suryabrata (1987:81) sebagai
berikut.

Mx =

∑ fx
N

Keterangan:

( 1)

2

Mx= Mean yang dicari
= jumlah seluruh skor
N= jumlah siswa
Rumus yang digunakan untuk mengitung presentase siswa yang tuntas adalah sebagai berikut.
(2)

f = jumlah keseluruhan bilangan

n = banyaknya nilai

Keterangan:
P= Presentase

f
n

× 100%

P =

4.2. Analisis Data Observasi
Data yang diperoleh pada setiap kegiatan observasi dari setiap siklus, dianalisis secara
kualitatif. Langkah-langkah dalam menganalisis deskriptif kualitatif meliputi tiga langkah
yaitu: a. Reduksi data; b. Display data;c. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi, penarikan
kesimpulan dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara, yang ditarik pada
siklus pertama dan kesimpulan terakhir pada siklus terakhir.
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5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Perbandingan hasil belajar matematika pra tindakan dengan siklus I dan siklus II
No

Nama Siswa

1
Erik Kurniawan
2
Rizki Juliono
3
Faqih Dwi Atmoko
4
Tonah Tri Anah
5
Uswatun Hasanah
6
Afifah Purbotyas
7
Alfiatun Hasanah
8
Amelia
9
Darwanto
10 Defi Tri Lestari
11 Elsa Nurdiani
12 Fardan Okta Munandar
13 Finarsih
14 Gustina Ningtyas R.P
15 Hamid Hanafi
16 Harun Malik Ibrohim
17 Ikfa Aimatul Fadila
18 Intan Nurkhalimah
19 Irfan Mubarok
20 Jesen Priyanto
21 Jumiarti Ningsih
22 Lifiyanah
23 Naif Dzulkarnain
24 Nanda Fauzia Rahmah
25 Rifan Saputra
26 Shoka Widyanata
27 Siti Maesaroh
28 Siti Nur Naymah
29 Tora Waladi
30 Yulayha Titin. S
31 Mega Selfi Sari.S
Jumlah
Rata-Rata Kelas
Jumlah Tuntas
Jumlah Belum Tuntas
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Persentase Tuntas
Persentase Belum Tuntas

Pra Tinda
kan
50
50
60
60
50
70
70
50
50
50
50
70
60
50
50
50
40
60
70
50
60
70
70
60
60
60
50
50
50
40
50
1730
55,8
6
25
70
40
19,3
80,7

Siklus
I
70
70
70
70
70
70
70
70
60
60
60
70
70
70
70
70
60
70
80
60
70
70
80
70
70
70
60
60
60
50
60
2080
67,1
21
10
80
50
67,7
32,3

II
100
80
80
80
80
100
100
100
60
60
80
80
70
90
80
80
100
90
80
90
90
90
100
80
90
90
80
80
100
80
80
2640
85,2
29
2
100
60
93,5
6,5

Ada
kenaikan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
29
(93,5%)

Tidak ada
kenaikan

√

√

2
(6,5%)
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Perbandingan ketuntasan hasil belajar matematika materi pecahan sederhana kompetensi dasar
mengenal pecahan sederhana pra tindakan, siklus I, dan siklus II tersebut dapat disajikan pada
grafik di bawah ini.

Gambar 2 . Grafik Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Matematika PraTindakan, Siklus
I, Siklus II
Perbandingan ketidaktuntasan hasil belajar matematika materi pecahan sederhana kompetensi
dasar mengenal pecahan sederhana pra tindakan, siklus I, dan siklus II tersebut dapat disajikan
pada grafik di bawah ini.
Gambar 3. Grafik Perbandingan Ketidaktuntasan Hasil Belajar Matematika PraTindakan,
Siklus I dan Siklus II

Berikut analisis hasil di atas.
1. Berdasarkan tabel 1 di atas perbandingan hasil belajar matematika siswa pada pra tindakan
yang telah tuntas sebanyak 6 siswa (19,3%) sedangkan yang belum tuntas sebanyak 25
siswa (80,7%). Pada siklus I yang telah tuntas sebanyak 21 siswa (67,7%) sedangkan yang
belum tuntas adalah 10 siswa (32,3%). Pada siklus II yang telah tuntas sebanyak 29 siswa
(93,5%) sedangkan hanya 2 siswa yang belum tuntas (6,5%). Peningkatan hasil belajar
matematika pada kelas III pra tindakan dengan siklus I sebesar 11,3 (dengan rata-rata nilai
pada pra tindakan sebesar 55,8 sedangkan pada siklus I sebesar 67,1). Peningkatan hasil
belajar matematika dari siklus I dan siklus II sebesar 18,1 (dengan rata-rata nilai pada
siklus I sebesar 67,1 sedangkan pada siklus II sebesar 85,2). Sementara peningkatan hasil
belajar matematika materi pecahan sederhana dari sebelum diberi tindakan sampai dengan
siklus II sebesar 29,4 (dengan rata-rata nilai pada pra tindakan sebesar 55,8 sedangkan
pada siklus II sebesar 85,2).
2. Berdasarkan gambar 2 grafik di atas, terlihat adanya peningkatan ketuntasan hasil belajar
tiap siklus, dari pra tindakan 19,3% siswa yang tuntas belajar kemudian pada siklus
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

681

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

682

pertama menjadi 67,7% dan akhirnya pada siklus kedua ketuntasan belajar meningkat
lagi menjadi 93,5%.
3. Sebaliknya berdasarkan gambar 3 grafik di atas, siswa yang belum tuntas mengalami
penurunan dari 80,7% saat pra tindakan menjadi 32,3% di siklus 1 dan akhirnya pada
siklus 2 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 6,5%.
Dari hasil tindakan siklus II yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
hasil belajar matematika materi pecahan sederhana kompetensi dasar mengenal pecahan
sederhana telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sudah memenuhi target yang
ingin dicapai. Dengan demikian penelitian sudah tidak dilanjutkan atau berakhir. Penelitian ini
berakhir dengan meningkatnya hasil belajar matematika materi pecahan sederhana pada kelas
III SD Negeri Mulyadadi 01.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Hasil belajar siswa saat prasiklus rata-rata kelas hanya 55,8. Pada siklus I setelah pembelajaran
matematika menggunakan media ban perut rata-rata kelas meningkat menjadi 67,1 memenuhi
KKM tapi ketuntasan belajar masih 67,7 %. Pada siklus II rata-rata kelas menjadi 85,2.
Ketuntasan belajar mencapai 93,5 % melebihi kriteria ketuntasan yang ditetapkan yaitu 85%.

5.2 Saran
Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk kemajuan belajar di SD Negeri Mulyadadi
1 adalah:
1. Bagi Siswa
Untuk selalu fokus dalam mengikuti pelajaran menggunakan media banner permainan
ular tangga supaya hasilnya lebih optimal. Selain itu siswa juga harus selalu aktif
dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran karena dapat
meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi yang disampaikan oleh guru.
2. Bagi Sekolah
a.

Hendaknya menyediakan buku-buku mengenai media pembelajaran sehingga dapat
digunakan guru sebagai acuan dalam menggunakan media pembelajaran pada saat
pembelajaran.

b.

Hendaknya memberikan arahan dan motivasi kepada guru untuk menggunakan media
pembelajaran dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan pemahaman
siswa tentang materi yang disampaikan sehingga hasil belajar siswa akan meningkat.

c.

Hendaknya menyediakan media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai
penunjang dalam proses pembelajaran di SD Negeri Mulyadadi 01.
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1)

Abstrak. Penelitian ini semi eksperimen. Dilaksanakan pada tahun pelajaran 2015/2016
dengan subjek siswa kelas XI IPA.4 SMA N 15 Palembang Matematika yang terkenal
sulit dan menjadi momok bagi banyak siswa, mengharuskan seorang guru matematika
menggunakan model pembelajaran yang dapat mengakomodir banyak keterampilan
yang dimiliki siswa. Model Topi Pintar yang salah satu sintaknya adalah memberi
nama kelompok dan membuat yel-yel telah mampu membuat siswa yang mempunyai
keterampilan dalam bidang seni merasa dihargai walaupun pada pelajaran matematika.
Hal ini terlihat dari hasil angket motivasi dan minat yang menunjukkan peningkatan yang
tinggi, dengan prosentase siswa yang masuk kategori tinggi atau sangat tinggi mencapai
97%. Dikuatkan pula dengan hasil jawaban kuesioner yang menunjukkan bahwa model
Topi Pintar membuat siswa termotivasi dan adanya ketertarikan terhadap mata pelajaran
matematika. Untuk itu disarankan agar guru matematika maupun mata pelajaran lain,
bersedia menggunakan model Topi Pintar.
Kata Kunci. Efektivitas, Matematika , motivasi, minat, Topi Pintar.

1. Latar Belakang
Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah
dasar untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis
dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Karena itu dalam membelajarkan matematika
kepada siswa, guru hendaknya lebih memilih berbagai variasi pendekatan, strategi, metode
atau model yang sesuai dengan situasi sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan akan
tercapai. Baik atau tidaknya suatu pemilihan model pembelajaran akan tergantung tujuan
pembelajarannya, kesesuaian dengan materi pembelajaran, tingkat perkembangan peserta
didik (siswa), kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran serta mengoptimalkan sumbersumber belajar yang ada (Daryanto; 2012).
Dalam proses pembelajaran, seorang guru berkerja dengan siswa yang mempunyai minat,
motivasi dan emosi yang sangat beragam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Depdikbud,
1996) motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau
tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya Slameto
(2010) mengemukakan bahwa minat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap belajar,
karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak
akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya.
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Pengalaman penulis sebagai guru menghadapi beberapa siswa dengan tingkat intelektual
yang tinggi, namun kurang berprestasi terutama dalam pelajaran matematika. Itu dikarenakan
beberapa faktor, terutama kurangnya ketertarikan siswa terhadap matematika dan juga
kurangnya kesadaran serta kepercayaan diri. Matematika oleh banyak siswa dianggap pelajaran
yang sulit, disamping memerlukan penalaran juga diperlukan pemahaman untuk memecahkan
suatu masalah-masalah yang berhubungan dengan matematika. Ditambah lagi jika hal tersebut
berhubungan dengan masalah sikap mental dan emosi pada siswa.
Untuk mengatasi hal tersebut, seorang guru harus mempunyai strategi dalam pembelajaran agar
siswa dapat belajar secara efektif dan efisien dalam mencapai prestasi yang maksimal. Guru
harus menguasai berbagai macam model pembelajaran, juga mampu merangsang motivasi
siswa untuk belajar, serta menumbuhkan minat siswa yang besar terhadap pembelajaran,
sehingga semua siswa mampu berkompetensi dalam prestasi.
Model pembelajaran yang digunakan tentulah yang sesuai karakteristik siswa di suatu sekolah.
Beberapa model pembelajaran telah dikenal oleh siswa melalui guru matematika sebelumnya,
maupun melalui guru mata pelajaran yang lain. Karena sudah sangat biasa, maka siswa
terkadang tidak lagi merasa tertarik dan antusias terhadap model pembelajaran tersebut.
Penulis pernah memodifikasi model pembelajaran yang diberi nama model topi pintar yang
dikembangkan pada tahun 2015. Pada tahun yang sama telah diterapkan di kelas XI IPA,
dan didapat kesimpulan bahwa model topi pintar dapat menjadikan pembelajaran matematika
sebagai ajang keaktifan dan kreatifitas siswa (Nurhayati; 2016). Sedangkan keaktifan dan
kreatifitas muncul jika siswa mempunyai motivasi dan minat dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan beberapa alasan di atas, penulis berminat dan merasa tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Efektivitas Model Topi Pintar dalam Rangka Membangun Motivasi
dan Minat Siswa Terhadap Mata Pelajaran Matematika”.

2. Rumusan Masalah
1) Apakah penerapan model pembelajaran topi pintar dapat menumbuhkan motivasi dan
minat siswa terhadap mata pelajaran matematika?
2) Bagaimanakah model pembelajaran topi pintar dapat menumbuhkan motivasi dan minat
siswa terhadap mata pelajaran matematika?

3. Tujuan Penelitian
1) Untuk menganalisis penerapan model pembelajaran topi pintar dalam rangka penumbuhan
motivasi dan minat siswa terhadap mata pelajaran matematika.
2) Untuk mengetahui bagaimanakah menumbuhkan motivasi dan minat siswa terhadap mata
pelajaran matematika melalui model topi pintar.

4. Manfaat Penelitian
1) Menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa sehingga menjadikan mata pelajaran
matematika sebagai mata pelajaran yang disenangi.
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2) Merupakan salah satu alternatif untuk membangun kegiatan interaktif siswa dalam
pembelajaran matematika, sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa.
3) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan untuk memperkaya referensi guruguru yang lain untuk melakukan penelitian yang serupa.

5. Motivasi Belajar Siswa
Motivasi berasal dari kata “motif”, yang berarti alasan melakukan sesuatu, sebuah kekuatan
yang menyebabkan seseorang bergerak melakukan suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Depdikbud, 1996) motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri
seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Siagian (2004) menyatakan bahwa motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan
situasi tertentu yang dihadapinya. Sedangkan menurut Sardiman (2001) motivasi belajar adalah
“Keseluruhan daya penggerak pada diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan
dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai”. Adapun
ciri seseorang yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi antara lain tekun menghadapi
tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat belajar dan cepat bosan pada tugas –
tugas yang rutin.
Dalam kaitannya dengan aktivitas belajar, guru harus dapat mengembangkan motivasi belajar
dalam setiap kegiatan berinteraksi dengan siswanya. Menurut Djamarah (2013) seseorang
yang berminat untuk belajar belum sampai pada tataran motivasi belum menunjukkan aktivitas
nyata. Bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar, maka dia akan melakukan aktivitas
belajar dalam rentangan waktu tertentu.
Berdasarkan pernyataan dari para ahli matematika di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi
belajar adalah suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang kedalam bentuk
aktivitas nyata untuk mencapai tujuan yang berhubungan kebutuhan untuk maju, berilmu
pengetahuan.

6. Minat Belajar Siswa
Menurut Syah (2010) Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan
yang besar terhadap sesuatu. Sementara itu Slameto (2010) mengatakan bahwa Minat adalah
suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang
menyuruh.
Selanjutnya Slameto (2010) mengemukakan bahwa minat mempunyai pengaruh yang sangat
besar terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat
siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik
baginya.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa minat akan timbul apabila
mendapatkan rangsangan dari luar. Sehingga kecenderungan untuk merasa tertarik pada
suatu bidang bersifat menetap dan merasakan perasaan yang senang apabila ia terlibat aktif
didalamnya. Meskipun perasaan senang ini timbul dari lingkungan atau berasal dari objek
yang menarik.
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7. Model Topi Pintar
Model pembelajaran “Topi Pintar”, adalah model pembelajaran kooperatif berstruktur yang
telah dimodifikasi dengan langkah-langkah pelaksanaannya (Syntaks) sebagai berikut: 1)
Guru membagi kelompok belajar yang heterogen terdiri dari 5-6 siswa; 2) Setiap siswa diberi
nomor urut (sesuai tingkat kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika menurut guru
matematika di kelas itu) yang dituliskan pada topi buatan kelompok masing-masing; 3) Setiap
kelompok memberi nama kelompoknya dari unsur-unsur matematika dan membuat yel-yel
yang akan ditampilkan bagi kelompok dengan skor tertinggi; 4) Guru menyampaikan tujuan,
materi dan tugas berupa soal-soal dalam jumlah yang relatif banyak; 5) Setiap kelompok
melaporkan jumlah soal yang telah diselesaikan; 6) Kelompok yang tampil presentasi sesuai
urutan banyak soal yang dikerjakan; 7) Skor yang diberikan pada kelompok yang tampil
sesuai dengan nomor topinya dikali sepuluh (atau sesuai dengan kesepakatan antara guru dan
siswa); 8) Nomor soal yang dipresentasikan ditentukan oleh guru, misalnya menggunakan
kalimat” selesaikan soal dengan nomor terbesar sesuai dengan hasil yang dilaporkan”; 9)
Kelompok lain yang mengajukan pertanyaan atau menanggapi mendapat skor yang sama
dengan kelompok penampil; 10) Kelompok yang memperoleh skor tertinggi berhak untuk
menampilkan yel-yelnya sebagai bentuk penghargaan yang pertama (Nurhayati, 2016). Untuk
kelompok yang dapat menampilkan yel-yelnya selama dua kali berturut-turut dapat diberikan
hadiah tambahan, sesuai kesepakatan dan kebutuhan.
Begitu juga jika suatu kelompok dapat menampilkan yel-yelnya selama tiga kali berturutturut dapat diberikan hadiah yang lebih istimewa lagi. Hal semacam ini memang masih sangat
diperlukan untuk memotivasi agar siswa selalu aktif, kreatif dan tetap bersemangat untuk
berprestasi.

8. Model Topi Pintar Dalam Pembelajaran Matematika
Model Topi Pintar adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk semua mata
pelajaran. Model ini ditujukan kepada membangun motivasi dan menumbuhkan minat siswa,
agar pembelajaran menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan.
Terutama untuk mata pelajaran matematika, yang notabene masih terdapat siswa yang
menganggap mata pelajaran matematika sebagai sesuatu yang tidak menarik bahkan
menakutkan. Model ini dapat menjadi alternatif, karena dapat mengakomodir siswa yang
mempunyai kecerdasan pada bidang seni pada tahap pembuatan yel-yel maupun topi
kelompoknya.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama guru harus mengidentifikasi
kemampuan siswa berdasarkan pemeringkatan didalam mata pelajaran tertentu. Misalnya
pelajaran matematika di suatu kelas yang mempunyai 30 siswa dan akan dibentuk kelompok
belajar sebanyak 6 kelompok, masing-masing beranggotakan 5 orang.
Guru harus mengelompokkan siswa berdasarkan nomor topinya. Nomor 1 ada enam siswa,
nomor 2 ada enam siswa, nomor 3 ada enam siswa, nomor 4 ada enam siswa, nomor 5 dan
6 juga masing-masing ada enam siswa. Langkah berikutnya, guru membuat kertas undian
berwarna dengan berbagai bentuk. Sebagai ilustrasi nomor topi dan kertas undian dapat dilihat
pada gambar berikut.
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Gambar 1. Nomor Topi dan Kertas Undian
Siswa membentuk kelompok , memberi nama kelompok dan membuat yel-yel kelompoknya,
lalu membuat topi yang bernomor sesuai kreasi kelompok masing-masing. Karena pembentukan
kelompok serta proses penyiapan yel-yel dan topi menggunakan waktu yang relatif panjang,
maka disarankan agar kelompok yang terbentuk relatif permanen (misalnya digunakan selama
satu atau setengah semester).
Langkah selanjutnya adalah pemberian tugas kelompok (tugas bisa sama ataupun berbeda).
Pada proses pembelajaran, guru mengamati aktivitas kelompok menggunakan lembar
pengamatan untuk mendapatkan kelompok terbaik, yaitu kelompok yang mendapat skor
tertinggi dan diberi hadiah menampilkan yel-yelnya. Jika satu kelompok tampil sebagai
kelompok terbaik sebanyak dua kali berturut-turut, maka kelompok tersebut berhak mendapat
hadiah yang lainnya, misal mendapat hadiah berupa buku.

9. Metodologi Penelitian
9.1 Lokasi dan Subjek Penelitian
Penelitian dilakukan di SMA Negeri 15 Palembang pada tahun pelajaran 2015/2016 dengan
subjek penelitian siswa/i kelas XI IPA.4 berjumlah 40 orang.

9.2 Metode dan Prosedur Penelitian
Penelitian ini adalah penelitan eksperimen semu dengan satu kelas percobaan. Langkahlangkah yang dilakukan adalah : 1) menentukan kelas percobaan; 2) memberikan angket; 3)
melakukan pembelajaran menggunakan model Topi Pintar; 3) memberikan angket kembali
untuk melihat kenaikan yang terjadi; 4) meminta siswa menuliskan pendapatnya tentang Topi
Pintar.

9.3 Data dan Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data angket untuk mengetahui tingkat motivasi
dan minat siswa terhadap mata pelajaran matematika. Selain itu ada kuesioner tentang model
Topi Pintar untuk mengetahui sejauh mana model tersebut memiliki efek terhadap motivasi
dan minat siswa.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil
angket, kemudian dianalisis pada akhir penelitian. Seperti ditunjukkan tabel berikut.
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Tabel 1. Analisis Data Hasil Angket
Kategori

Jumlah Siswa

Persentase

Keterangan

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Modifikasi Djaali (2008)
Berdasarkan hasil analisis data awal dan akhir dapat dilihat apakah terdapat peningkatan yang
berarti. Jika skor akhir memperlihatkan bahwa 70% siswa berada pada kategori tinggi ataupun
sangat tinggi, maka penelitian dikatakan berhasil.

10. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pertama siswa diberikan angket untuk mengetahui motivasi dan minat siswa terhadap mata
pelajaran matematika. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap respondens
mengenai pandangannya terhadap matematika.
Langkah selanjutnya adalah mengenalkan model Topi Pintar, dan pembelajaran matematika
dilaksanakan dengan menggunakan model Topi Pintar sesuai dengan sintaknya. Pertama
membentuk kelompok disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang dimiliki siswa, sehingga
terbentuk kelompok yang benar-benar heterogen dan relatif setara untuk semua kelompok.
Siswa memberi nama kelompok, membuat yel-yel dan topi yang bernomor sesuai kreasi
kelompok masing-masing. Berikut contoh yel-yel yang dibuat oleh siswa.

Gambar 2. Yel-Yel Kelompok
Adanya yel-yel yang menjadi bagian dari sintak topi pintar, membuat pembelajaran matematika
menjadi menarik dan siswa yang mempunyai keterampilan di bidang seni merasa dihargai.
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Berikut beberapa gambar yang menunjukkan proses pembelajaran di kelas.

Gambar 3. Diskusi dalam Kelompok
Diskusi setiap kelompok berjalan dengan baik, diikuti presentasi dan pemberian pertanyaan ataupun
tanggapan, diperlihatkan pada gambar berikut ini.

Gambar 3. Diskusi dalam Kelompok

Gambar 3. Diskusi dalam Kelompok

Diskusi
berjalan
dengan
presentasi
dan pemberian
pertanyaan
Diskusisetiap
setiap kelompok
kelompok berjalan
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diikuti diikuti
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ataupun
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berikut ini.
tanggapan,
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Gambar 4. Presentasi dan Tanggapan

Gambar 4. Presentasi dan Tanggapan

Gambar 4. Menunjukkan siswa yang presentasi mewakili kelompoknya, kemudian ada
yang bertanya dan menanggapi. Terlihat siswa yang antusias, semangat dan gembira dalam
pembelajaran
Gambar 4.matematika.
Presentasi dan Tanggapan
Dari data angket awal dan akhir diperoleh gambaran yang ditunjukkan diagram berikut.
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Gambar 5. Perbandingan Prosentase Skor Setiap Kategori
Dari diagram terlihat bahwa terjadi perubahan pada jumlah siswa yang masuk kategori aktif
atau sangat aktif. Jika dikumulatif maka jumlah siswa dalam kategori aktif dan sangat aktif
mencapai 97%. Artinya model Topi Pintar dapat menumbuhkan motivasi dan minat siswa.
Agar lebih jelasnya dapat dilihat juga dari hasil kuesioner tentang model Topi pintar berikut.

Gambar 6. Jawaban Enjely
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Gambar 7. Jawaban Prayoga

11. Kesimpulan dan Saran
Hasil pembahasan menunjukkan perubahan paradigma para siswa seiring meningkatnya
motivasi dan minat siswa terhadap mata pelajaran matematika. Matematika yang dulunya
dianggap momok dan sulit, ternyata telah menjelma menjadi mata pelajaran yang disukai dan
disenangi oleh siswa berkat model Topi Pintar.
Karena itu disarankan agar guru dapat menggunakan model Topi Pintar, baik pada mata
pelajaran matematika, maupun mata pelajaran lainnya. Ini akan membuat pembelajaran
menjadi semakin berwarna sekaligus untuk menguji model Topi Pintar yang memang baru
peneliti saja yang menggunakannya.
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Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classrom action
research),yang bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas dan hasil belajar
siswa dengan menggunakan model pembelajaran Collaborative Teamwork Learning
menggunakan media majalah dinding kreatif yang dilaksanakan dalam dua siklus.
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IXA MTsN Prambanan Klaten yang berjumlah
32 siswa. Instrumen yang digunakan terdiri dari tes hasil belajar, lembar observasi, dan
wawancara. Berdasarkan analisis data, terdapat: (1) peningkatan aktivitas belajar siswa
yang ditunjukkan oleh peningkatan persentase aktivitas belajar siswa dari 57,813% pada
siklus I menjadi 79, 688% pada siklus II; (2) peningkatan hasil belajar siswa yaitu dari
50% siswa yang mencapai KKM pada siklus I menjadi 84,375% siswa pada siklus II.
Selain itu, peserta didik merespon positif penerapan model pembelajaran Collaborative
Teamwork Learning menggunakan media majalah dinding kreatif selama pembelajaran.
Hal ini terungkap saat diadakan wawancara kepada siswa. Siswa merasakan aktivitas
belajar yang menyenangkan dengan model pembelajaran yang dilaksanakan. Sehingga,
dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Collaborative Teamwork
Learning menggunakan media majalah dinding kreatif dapat meningkatkan aktivitas dan
prestasi belajar siswa kelas IXA MTsN Prambanan.
Kata Kunci. Collaborative Teamwork Learning, majalah dinding kreatif, aktivitas, hasil
belajar

1. Pendahuluan
Salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika adalah membantu siswa untuk membangun
secara mantap dan bermakna konsep-konsep di dalam struktur kognitif, afektif dan
psikomotor. Guru sebagai fasilitator diharapkan memiliki kemampuan menciptakan kegiatan
yang menyenangkan dalam pembelajaran agar tujuan tersebut tercapai. Penerapan kurikulum
2013, menuntut guru mampu mengelola proses pembelajaran, menyediakan dan memberi
kemudahan-kemudahan belajar dan memberikan dorongan belajar.
Aktivitas belajar merupakan bagian yang penting pada proses pembelajaran. Kurikulum 2013
mengamanatkan, dalam pengelolaan pembelajaran, aktivitas siswa menjadi titik tekan dalam
pembelajaran. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran merupakan hakikat belajar yang
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menempatkan siswa sebagai pelaku belajar. Slameto (1995) menyampaikan bahwa berhasil
tidaknya suatu pencapaian tujuan pembelajaran banyak tergantung kepada proses belajar yang
dialami siswa sebagai peserta didik. Dengan kata lain, aktivitas siswa sangat penting pada
suatu proses pembelajaran yang efektif.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran berlangsung aktivitas
belajar siswa cenderung rendah. Chaniago (2010) mengungkap rendahnya aktivitas belajar
siswa antara lain disebabkan oleh peranan guru yang masih dominan dan kurang kreativitas
dalam pembelajaran. Selain itu, rendahnya aktivitas siswa juga disebabkan kurangnya motivasi
dan minat siswa pada pembelajaran, malas membaca buku, mengerjakan pekerjaan rumah dan
memecahkan masalah.
Rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika, peneliti temui pada proses
pembelajaran matematika di kelas IXA MTsN Prambanan. Ketika proses pembelajaran
berlangsung, siswa cenderung enggan mengikuti proses pembelajaran. Perhatian siswa pada
saat guru menyampaikan materi masih rendah.Siswa cenderung pasif, ketika guru mengajukan
suatu pertanyaan, hanya siswa tertentu yang menjawab dan menanggapi pertanyaan tersebut.
Tak seorang siswa pun, mengajukan pertanyaan kepada guru ataupun teman terkait materi yang
disampaikan. Sikap pasif siswa juga terlihat pada saat guru memberikan tugas. Tidak semua
siswa bergegas mengerjakan tugas yang diberikan. Kebanyakan siswa cenderung menunggu
siswa yang lain untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Jika kondisi semacam ini
dibiarkan, maka hasil belajar siswa akan rendah.
Hill (1996) mengungkapkan bahwa aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa tidak harus
dilakukan sendiri. Siswa dapat berkolaborasi dengan teman untuk memahami dan menguasai
konsep-konsep yang diberikan guru. Umumnya, siswa akan lebih mudah menguasai suatu
konsep jika mereka dapat bertukar pikiran dengan teman atau tim mereka. Bersama tim, siswa
tidak akan canggung lagi bertanya karena mereka tidak merasa malu atau takut mengungkapkan
kesulitan yang dihadapi. Salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif untuk
meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar dengan menggunakan model tim adalah model
pembelajaran collaborative teamwork learning. Model collaborative teamwork learning
merupakan model pembelajaran kolaboratif. Pada pembelajaran kolaboratif, pertukaran
gagasan yang aktif dalam kelompok yang kecil selain dapat meningkatkan dan menarik
perhatian antar peserta didik juga dapat memunculkan kemampuan berpikir kritis.
Anderson (2008) menyampaikan bahwa model collaborative teamwork learning merupakan
salah satu model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan
bekerja secara kolaboratif dalam tim, bekerjasama dalam satu tim dan saling membantu dalam
belajar. Siswa belajar, bekerjasama, memecahkan suatu masalah, saling menyumbangkan
pikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok. Lebih
lanjut, Hackbert & College (2004) menyampaikan bahwa konsep pembelajaran kolaboratif
adalah pengelompokan siswa untuk kepentingan keberhasilan suatu tujuan. Para siswa
bertanggung jawab kepada kelompoknya seperti pada dirinya sendiri. Keberhasilan seorang
siswa membantu siswa lain untuk berhasil juga.
Pembelajaran kolaboratif adalah proses belajar kelompok yang setiap anggota menyumbangkan
informasi, ide, pendapat, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki untuk bersama-sama
saling meningkatkan kemampuan anggotanya. Hakekat model collaborative teamwork
learning adalah model pembelajaran yang menonjolkan kinerja dan kekompakan tim yang
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dibentuk oleh siswa dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Guru
berperan sebagai fasilitator yang memberdayakan kemampuan belajar siswa dan membantu
siswa dalam mengidentifikasi dan mengenali materi pelajaran. Siswa diberi kebebasan untuk
bekerja sama dalam tim, sehingga diharapkan siswa lebih bertanggung jawab terhadap
pelajarannya dan kepada guru.
Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan dan
meningkatkan rangsangan dalam kegiatan pembelajaran. Media yang dirancang semenarik
mungkin dapat meningkatkan aktivitas siswa dan akhirnya hasil belajar pun meningkat. Hasil
penelitian para ahli pendidikan memperlihatkan bahwa media dapat membantu guru dalam
menyampaikan pesan pembelajaran secara lebih cepat dan mudah dipahami oleh para siswa.
Majalah dinding kreatif merupakan sarana media untuk meyampaikan informasi atau pesan
secara visual (untuk dilihat/ dipajang/ dipresentasikan), menarik dan komunikatif (mudah
dimengerti). Penggunaan media majalah dinding kreatif dalam pembelajaran dapat digunakan
untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang dimiliki siswa setelah mendapat penjelasan
dari guru. Selama proses pembuatan majalah dinding kreatif, siswa diharapkan mampu
menuliskan apa yang telah ia pelajari secara menarik, sehingga siswa menjadi lebih inovatif
dan kreatif. Kekompakan dan kerjasama tim akan terlihat pada masing-masing kelompok. Dari
majalah dinding yang dibuat siswa tersebut dapat dilihat kemampuan siswa mengaplikasikan
apa yang dia terima dalam bentuk tulisan atau gambar. Pemberian tugas membuat mading
kreatif semacam ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan motivasi siswa dalam belajar
matematika sehingga akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya.
Materi Bangun Ruang Sisi lengkung merupakan materi pembelajaran matematika yang
diajarkan pada siswa kelas IX. Materi tentang bangun datar maupun bangun ruang sebenarnya
telah diberikan pada siswa sejak jenjang SD. Namun, kebanyakan siswa masih mengalami
kesulitan terkait materi ini. Pencapaian hasil belajar siswa pada materi lingkaran dan bangun
ruang sisi datar yang diberikan di kelas VIII MTsN Prambanan masih rendah. Hasil ulangan
harian menunjukkan, pada materi lingkaran dari 32 siswa hanya terdapat 14 siswa yang
langsung tuntas. Sedangkan pada materi bangun ruang sisi datar, dari 32 siswa hanya 6
siswa yang langsung tuntas pada saat ulangan harian. Berdasarkan data hasil belajar siswa
pada materi lingkaran maupun bangun ruang sisi datar, peneliti mengasumsikan siswa akan
mengalami kesulitan pada saat belajar materi bangun ruang sisi lengkung.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan menerapkan model pembelajaran collaborative
teamwork learning dengan menggunakan media majalah dinding kreatif untuk meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IX MTsN prambanan.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus. Subyek
penelitian ini adalah siswa kelas IXA MTsN Prambanan Klaten tahun pelajaran 2017/2018
yang berjumlah 32 siswa. Penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan Agustus
2018 selama 10 jam pelajaran. Hipotesa tindakan dalam penelitian ini adalah “Penerapan
model pembelajaran Collaborative Teamwork Learning menggunakan media majalah dinding
kreatif dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IX A MTsN Prambanan
Klaten.”
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kolaboratif, yaitu
perpaduan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk
mengungkap bagaimana pelaksanaan model model pembelajaran Collaborative Teamwork
Learning menggunakan media majalah dinding kreatif. Pendekatan kuantitatif digunakan
untuk mengetahui besarnya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa setelah pembelajaran.
Teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data
penelitian kualitatif didapat dengan cara bekerjasama dengan kolaborator. Kolaborator pada
penelitian ini adalah guru mata pelajaran matematika yang mengajar di MTsN Prambanan.
Pelaksanaan kolaborasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan observasi. Kolaborator
bertugas sebagai dokumentator merekam pelaksanaan tindakan dari awal hingga akhir.
Sedangkan, data kuantitatif diperoleh dengan metode tes. Metode tes digunakan untuk

memperoleh data hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: (1) model pembelajaran Collaborative
Teamwork Learning menggunakan media majalah dinding kreatif ; (2) aktivitas belajar siswa
dan; (3) hasil belajar siswa.
Sintaks model Collaborative Teamwork Learning yang diterapkan adalah:
1. penyajian materi oleh guru,
2. pembentukan kelompok siswa yang heterogen,
3. diskusi dan kerja kelompok untuk membuat majalah dinding yang berkaitan dengan materi
yang telah disampaikan guru,
4. presentasi hasil kerja kelompok dan menggunakannya sebagai sumber belajar untuk
menyelesaikan soal dari guru.
Aktivitas belajar siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah:
1.. Interaksi siswa dengan guru selama proses pembelajaran dengan indikator:
a.

melaksanakan instruksi/perintah guru

b.

mendengarkan penjelasan guru dengan seksama

2. Interaksi antarsesama siswa selama proses pembelajaran dengan indikator:
a.

menghargai pendapat teman

b.

berinteraksi dengan teman secara baik

c.

tidak mengganggu teman

3. Aktivitas siswa dalam kelompok dengan indikator:
a.

berdiskusi memecahkan masalah dalam kelompok

b

bekerja sama dalam mengerjakan lembar kerja kelompok,

c.

saling mendukung teman dalam satu kelompok;

4. Partisipasi siswa dalam dalam proses pembelajaran dengan indikator :
a.

mengajukan pertanyaan

b.

mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan

c.

mengikuti semua tahapan-tahapan pembelajaran.

Langkah-langkah utama tindakan yang dilaksanakan pada tiap siklus pada penelitian ini
adalah:
1. Perencanaan, tahap ini merupakan tahap pengumpulan informasi awal tentang kemampuan
siswa dan masalah yang ada dalam pembelajaran. Berdasarkan data yang diperoleh,
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peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai sintaks model Collaborative
Teamwork Learning menggunakan media majalah dinding kreatif.
2. Pelaksanaan, pada tiap pertemuan guru menerapkan model Collaborative Teamwork
Learning menggunakan media majalah dinding kreatif sesuai RPP yang telah disusun.
Kolaborator bertugas mengamati dan mendokumentasikan pelaksanaan tindakan.
Pengamatan (observasi), observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas belajar berupa
peran aktif siswa dalam pembelajaran. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen tes
dan non tes. Tes yang dilakukan untuk mengukur capaian hasil belajar siswa. Sedangkan
instrumen non tes berupa lembar observasi dan pedoman wawancara digunakan untuk
menilai aktivitas belajar siswa. Wawancara digunakan untuk mendapat informasi secara
langsung, antara lain tentang faktor-faktor penyebab siswa mendapat skor tinggi atau
rendah.

c.

d. Refleksi. Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dianalisis dengan
menggunakan teknik persentase disertai dengan deskripsi untuk melihat kecenderungan
aktivitas yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Analisis data kualitatif pada penelitian
ini menggunakan teknik klasifikasi, naratif, komparatif atau kausalitas. Hasil analisis
digunakan sebagai bahan refleksi untuk menentukan perlu atau tidaknya siklus lanjutan
dan tindakan baru.
Kriteria keberhasilan peningkatan hasil belajar siswa dalam penelitian ini adalah apabila dalam
kelas 70% atau lebih dari jumlah siswa minimal memperoleh nilai KKM yang ditetapkan yaitu
70. Sedangkan kriteria keberhasilan peningkatan aktivitas siswa tercapai jika diakhir siklus
adalah jika rata-rata persentase aktivitas siswa mencapai 75% siswa telah melakukan indikator
yang ditetapkan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri atas tiga pertemuan
dengan waktu 80 menit. Hasil penelitian pada masing-masing siklus disajikan sebagai berikut:
a.

Siklus I

Sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan, maka kegiatan pembelajaran pada siklus I
berfokus pada materi unsur-unsur, luas permukaan dan volume tabung. Pembelajaran tentang
materi tersebut dilakukan dalam 3 pertemuan, dengan menekankan adanya kegiatan diskusi
dan kerja kelompok dalam menyelesaikan tugas dan permasalahan yang diberikan oleh guru.
Hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama kegiatan siklus I adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I
Banyak siswa
yang melakukan

Persentase
(%)

No.

Indikator

1.

Interaksi siswa dengan guru selama proses
pembelajaran
a. melaksanakan instruksi/perintah guru

19

59,375

b. mendengarkan penjelasan guru dengan seksama

21

65,625
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2.

3.

4.

Interaksi antarsesama siswa selama proses
pembelajaran
a. menghargai pendapat teman
b. berinteraksi dengan teman secara baik
c. tidak mengganggu teman
Aktivitas siswa dalam kelompok
a.berdiskusi memecahkan masalah dalam
kelompok

20
16
21

62,5
50
65,63

16

50

b. bekerja sama dalam mengerjakan lembar kerja
(tugas) kelompok,

14

43,75

c. saling mendukung teman dalam satu kelompok

21

65,63

15

46,88

16

50

23

71,88

Partisipasi siswa dalam dalam proses pembelajaran
a.mengajukan pertanyaan
b.mengemukakan
pertanyaan

pendapat

atau

menjawab

c.mengikuti semua tahapan-tahapan
pembelajaran
Rata-rata Persentase siswa yang melakukan

57,81%

Data hasil belajar siswa pada siklus I didapat dari nilai perolehan siswa pada post tes I. Dari
32 siswa yang mengikuti post tes I, terdapat 16 siswa atau sebanyak 50% siswa yang telah
mencapai KKM. Rata-rata hasil belajar siswa adalah 65,1.
Data yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa maupun hasil belajar siswa menunjukkan
bahwa kriteria keberhasilan belum tercapai pada siklus I sehingga tindakan harus dilanjutkan
pada siklus II.
Refleksi yang dilakukan terhadap kegiatan siklus I, menunjukkan bahwa telah ada keberanian
siswa untuk bertanya serta menanggapi pertanyaan dari guru maupun teman, sekalipun masih
sedikit. Kerjasama kelompok sudah terlihat meskipun belum efektif. Beberapa hambatan yang
harus diatasi dalam siklus berikutnya diidentifikasi sebagai berikut:
r

Kemampuan membentuk kelompok dan kerjasama kelompok yang belum efektif

r

Efisiensi waktu ketika melaksanakan diskusi masih kurang. Hal ini ditunjukkan oleh tidak
terselesaikannya tugas yang diberikan guru oleh beberapa kelompok.

r

Presentasi kelas dengan meminta setiap kelompok satu persatu maju dan menyajikan hasil
karya kelompok berupa majalah dinding kreatif, mengakibatkan waktu yang diperlukan
untuk presentasi menjadi lama.

r

Keberanian bertanya serta menanggapi baik pertanyaan yang berasal dari guru maupun
dari teman sendiri masih rendah.

b.

Siklus II

Observasi yang dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran pada siklus II ini tetap berfokus
pada aktivitas siswa. Hasil observasi aktivitas siswa selama kegiatan siklus I adalah:
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Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II
No.
1.

2.

3.

4.

Indikator
Interaksi siswa dengan guru
a. melaksanakan instruksi/perintah guru
b. mendengarkan penjelasan guru dengan seksama
Interaksi antarsesama siswa
a. menghargai pendapat teman
b. berinteraksi dengan teman secara baik
c. tidak mengganggu teman
Aktivitas siswa dalam kelompok
a. berdiskusi memecahkan masalah dalam kelompok
b. bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok,
c. saling mendukung teman dalam satu kelompok;
Partisipasi siswa dalam dalam proses pembelajaran
a.mengajukan pertanyaan
b.mengemukakan pendapat/ menjawab pertanyaan
c.mengikuti semua tahapan-tahapan pembelajaran
Rata-rata Persentase

banyak
siswa

Persentase
(%)

27
29

84,375
90,625

25
24
26

78,125
75
81,25

24
25
26

75
78,125
81,25

20
25
27

62,5
78,125
84,375
79,69%

Tindakan pada siklus II disusun dengan mempertimbangkan hasil refleksi siklus I. Perbaikan
tindakan pada siklus II meliputi perbaikan pada pembentukan kelompok dengan cara
memperkecil jumlah anggota kelompok, dari 8 siswa per kelompok pada siklus I menjadi 4
siswa pada siklus II. Pada siklus II, masing-masing anggota kelompok diupayakan mendapat
tugas, tetapi mereka tetap diminta untuk mendiskusikan dengan sesama anggota kelompok.
Selain itu, masing-masing anggota kelompok mendapat tugas untuk menyiapkan pertanyaanpertanyaan yang akan diajukan baik dalam presentasi maupun diskusi kelas. Teknik presentasi
hasil kerja kelompok diperbaiki dengan teknik kunjungan antar kelompok. Tiap kelompok
memajang hasil kerja kelompok berupa majalah dinding kreatif di kelas, kemudian tiap
kelompok menugaskan dua orang anggota untuk saling berkunjung ke majalah dinding
kelompok lain serta dua orang anggota yang lain untuk menerima kunjungan kelompok lain
serta mempresentasikan majalah dinding mereka.
Data hasil belajar siswa pada siklus II diperoleh dari hasil post tes II. Dari 32 siswa yang
mengikuti post tes II, terdapat 27 siswa atau sebanyak 84,38% siswa yang telah mencapai
KKM. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II adalah 74,4.
Data hasil observasi aktivitas maupun hasil belajar siswa
keberhasilan telah tercapai pada siklus II.

menunjukkan bahwa kriteria

3.2 Pembahasan
Suasana kelas selama proses pembelajaran pada siklus I maupun siklus II sangat kondusif.
Hanya terdapat beberapa siswa yang ramai dan menganggu temannya. Siswa terlibat aktif
dalam pembelajaran, setiap kali guru bertanya selalu ada beberapa siswa yang menjawab.
Kadang mereka menjawab bersamaan, kadang salah seorang siswa menjawab dengan benar.
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Pada saat menyampaikan materi dan menggali pengetahuan, guru bertanya dengan bahasa
yang sederhana dan komunikatif. Siswa secara aktif menanggapi pertanyaan dari guru,
sehingga pembelajaran berpusat kepada siswa. Mulai dari kegiatan pendahuluan, komunikasi
guru dan siswa berlangsung dengan lancar. Meskipun masih ada beberapa siswa yang diam,
mereka tetap terlihat memperhatikan penjelasan guru dan tek segan mengajukan pertanyaan
pada guru.
Pada saat diskusi dan mengerjakan tugas kelompok, siswa terlihat tak segan untuk bertanya
kepada teman dalam satu kelompok jika mengalami kesulitan dalam memahami materi atau
tugas yang diberikan. Teman dalam satu kelompok yang telah menguasai materi bersedia
menjelaskan sampai siswa yang mengalami kesulitan tersebut benar-benar memahami materi
pembelajaran. Dan, jika siswa tidak puas dengan jawaban teman satu kelompok maka siswa
tersebut mengajukan pertanyaan kepada guru. Kelemahan pembentukan kelompok dan efisiensi
saat diskusi pada siklus I diperbaiki pada tindakan siklus II. Jumlah anggota kelompok yang
terlalu besar pada siklus I, mengakibatkan kegiatan diskusi kelompok hanya didominasi oleh
siswa-siswa tertentu. Pembagian tugas pada anggota kelompok pun kurang merata. Siswa
yang tidak mendapat bagian dari tugas kelompok, terlihat enggan dan kurang aktif pada saat
diskusi. Pada siklus II, tiap kelompok beranggotakan 4 siswa. Jumlah anggota kelompok yang
lebih kecil, membuat diskusi menjadi lebih efisien. Masing-masing kelompok terlihat lebih
kompak dan dinamis dalam bekerja. Pertanyaan siswa lebih dominan terjadi dalam kelompok.
Beberapa kelompok telah dapat bekerja secara mandiri.
Presentasi hasil kerja kelompok pada siklus I dilakukan dengan meminta satu persatu kelompok
untuk menyajikan hasil karya mereka yang berupa majalah dinding kreatif di depan kelas.
Teknik presentasi ini mengakibatkan presentasi hanya didominasi oleh beberapa siswa dalam
menyampaikan dan menanggapi hasil kerja kelompok yang lain. Bahkan, beberapa kelompok
terlihat masih sibuk menyelesaikan tugas kelompok mereka sehingga tidak fokus dengan
penyajian kelompok yang lain. Perbaikan teknik presentasi hasil kerja kelompok pada siklus
II, membuat suasana presentasi hasil kerja kelompok menjadi lebih dinamis. Siswa tidak segan
bertanya dan menanggapi presentasi dari anggota kelompok lain. Tak segan mereka saling
memuji dan memberikan masukan terhadap hasil kerja kelompok lain.Pembagian tugas yang
merata pada tiap anggota kelompok dan adanya tugas tambahan untuk menyiapkan pertanyaan
atau menanggapi pertanyaan dari kelompok lain semakin membuat diskusi dan presentasi
antar kelompok lebih dinamis.
Berdasarkan rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran, tampak adanya
peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II. Berikut ini rekapitulasi aktivitas siswa
dari tiap siklus:
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa
No.
1.

Indikator
Interaksi siswa dengan guru
a. melaksanakan instruksi/perintah guru
b. mendengarkan penjelasan guru dengan seksama
Rata-rata

Siswa yang melakukan (%)
Siklus I
Siklus II
59,375
65,625
62,5

84,375
90,625
87,5
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2.

3.

4.

Interaksi antarsesama siswa
a. menghargai pendapat teman
b. berinteraksi dengan teman secara baik
c. tidak mengganggu teman
Rata-rata
Aktivitas siswa dalam kelompok
a. berdiskusi memecahkan masalah dalam kelompok
b. bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok,
c. saling mendukung teman dalam satu kelompok;
Rata-rata
Partisipasi siswa dalam dalam proses pembelajaran
a.mengajukan pertanyaan
b.mengemukakan pendapat/ menjawab pertanyaan
c.mengikuti semua tahapan-tahapan pembelajaran
Rata-rata
Rata-rata Persentase indikator aktivitas

703

62,5
50
65,63
56,25

78,125
75
81,25
76,56

50
43,75
65,63
46,88

75
78,125
81,25
76,56

46,88
50
71,88
48,44
57,81%

62,5
78,125
84,375
70,3125
79,69%

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui adanya peningkatan aktivitas siswa dari siklus
I ke siklus II. Peningkatan tertinggi pada indikator aktivitas siswa dalam kelompok yaitu
sebesar 29,68% yaitu dari 46,88% siswa yang melakukan pada siklus I menjadi76,56% pada
siklus II. Peningkatan yang signifikan ini terjadi karena ada pembagian tugas yang jelas dalam
kelompok sehingga diskusi berlangsung lebih efektif dan efisien. Pada saat presentasi, siswa
terlihat saling mendukung dan bekerja sama dalam mengemukakan dan menjawab pertanyaan
dari kelompok yang lain.
Dalam proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran collaborative
teamwork learning menggunakan media majalah dinding kreatif, penilaian hasil belajar siswa
dilaksanakan hanya di akhir tiap siklus. Peningkatan hasil belajar siswa terlihat dari hasil post
test siklus I dan post test siklus II. Nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat yakni 65,1 pada
siklus I menjadi 74,4 pada siklus II. Jumlah siswa yang tuntas juga mengalami peningkatan
yaitu 16 siswa atau sebanyak 50% dari jumlah siswa pada siklus I, menjadi 27 siswa atau
84,38% siswa tuntas pada siklus II.
Berikut ini rekapitulasi hasil post test siklus I dan siklus II:
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I dan siklus II
No.
1.
2.
3.
3.

Kategori
Jumlah Siswa
Jumlah siswa Tuntas
Persentase siswa tuntas
Rata-rata nilai hasil belajar siswa

Siklus I

Siklus II

32
16
50%
65,1

32
27
84,38%
74,4

Peningkatan hasil belajar siswa disebabkan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. mereka tidak
segan untuk bertanya kepada teman ataupun guru ketika mereka belum memahami materi yang
dipelajari. Hasil wawancara dengan siswa yang memiliki hasil belajar tertinggi dan terendah
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

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

704

pada akhir siklus II menunjukkan bahwa, siswa menyukai penerapan model pembelajaran yang
diterapkan dan lebih memahami materi yang dipelajari. Siswa yang memiliki nilai terendah
menyampaikan bahwa ia kurang mempersiapkan diri pada saat post test II.

4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan model
pembelajaran collaborative teamwork learning menggunakan media majalah dinding kreatif
pada materi bangun ruang sisi lengkung dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas IX A MTsN
Prambanan Klaten. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan rata- rata persentase aktivitas
siswa setiap aspek yakni dari 57,81% pada siklus I menjadi 79,69% pada siklus II. Selain
itu, penerapan model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX
A MTsN Prambanan pada materi bangun ruang sisi lengkung. Peningkatan tersebut terlihat
dari hasil belajar siswa pada siklus I hanya sebanyak 50% siswa yang telah tuntas, meningkat
menjadi 84,38% pada siklus II. Dan peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa dari 65,1
pada siklus I menjadi 74,4 pada siklus II.
Berdasarkan simpulan penelitian ini, pembelajaran dengan menerapkan model collaborative
teamwork learning menggunakan media majalah dinding kreatif dapat menjadi alternatif
model pembelajaran matematika di sekolah.
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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar matematika siswa
pada materi pengukuran satuan jarak atau satuan panjang dengan menggunakan media
Katup Bilangan. Media ini dapat digunakan untuk menyampaikan salah satu konsep
pembelajaran matematika, yaitu pada materi pengukuran satuan jarak atau satuan
panjang. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan
subyek penelitian adalah 26 siswa kelas V SD Negeri 008 Malinau Kota semester I
tahun pelajaran 2017/2018. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata hasil belajar
yang diperoleh siswa sebelum menggunakan media 47,69 pada siklus I 71,54 dan
siklus II 81,15. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran matematika dengan
menggunakan media Katup Bilangan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD
Negeri 008 Malinau Kota semester I tahun ajaran 2017/2018 pada materi pengukuran
satuan jarak dengan mengkonversi pada satuan panjang.
Kata Kunci. Hasil Belajar, Katup Bilangan, Pengukuran, Satuan Jarak, Satuan Panjang

1. Pendahuluan
Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa mengajar matematika di Sekolah Dasar
itu sangatlah mudah, dan siapa saja pasti bisa mengajarkannya. Bahkan orang yang tidak
memiliki latar belakang pendidikan matematika atau pendidikan sekolah dasar bersedia untuk
mengajarkannya. Bila mengajar matematika mengajar secara dogmatis atau menggunakan
prosedur saja, maka pernyataan tersebut bisa dianggap benar. Bentuk pembelajaran semacam
ini disebut dengan pseudo-mathematics (Iwan Pranoto, 2013) Dalam Rustanto. Matematika
bukan sekedar belajar mengenal angka dan menghafalnya, namun bagaimana siswa dapat
memahami makna dalam bermatematika. Siswa juga terbiasa menemukan konsep matematika
dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswapun menjadi lebih
menyukai matematika.
Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang sangat penting dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran matematika
siswa tidak hanya sekedar diberikan konsep-konsep saja, sepatutnya siswa diajak berfikir
bahwa apa yang telah mereka pelajari akan bermanfaat saat mereka dewasa. Salah satu
faktor yang menyebabkan kurang maksimal tercapainya tujuan pembelajaran matematika di
sekolah dasar adalah pendekatan, teknik, dan metode pembelajaran yang kurang tepat. Selain
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itu, tak digunakannya alat peraga dalam memperjelas memberikan penanaman konsep dasar
matematika pada siswa. Sehingga pembelajaran matematika dikelas dirasa oleh siswa kurang
menyenangkan.
Berdasarkan pengalaman penulis mengajar di kelas V SD Negeri 008 Malinau Kota tahun
2017/2018, pada materi yang berhubungan dengan satuan jarak, ternyata banyak siswa yang
masih belum dapat mengkonversi satuan pada satuan jarak atau satuan panjang dengan baik.
Siswa sering lupa urutan satuannya, begitu pula dalam memahami istilah kalau naik kali
10 dan turun bagi 10. Sebagai contoh dalam menyelesaikan soal yang mengharuskan untuk
mengkonversi satuan panjang misalnya, 2 km= .... m. Ada beberapa orang siswa yang menjawab
20m, karena yang dipahami siswa kalau turun dikalikan sepuluh, tanpa mempedulikan
turunnya itu berapa tangga ( 2 x 10 = 20). Ada juga yang menjawab 60 dengan alasan tiap
turun tangga kali sepuluh, jadi karena turun 3 tangga jadi dikali 30 (2 x 30 = 60). Ada juga
beberapa siswa masih suka lupa urutan dari tangga ukuran tersebut. Dari pengukuran awal
diketahui bahwa hasil belajar matematika siswa masih rendah, yaitu rata-rata kurang dari 50.
Angka ini masih di bawah KKM yaitu 65. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan harus
segara ditangani dengan sungguh-sungguh, simultan, dan terencana. Sehingga diperlukanlah
sebuah media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada,
sehingga pembelajaran matematika di sekolah menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana peningkatkan hasil belajar Matematika pada materi pengukuran satuan jarak
dengan menggunakan media Katup Bilangan di Kelas V SD Negeri 008 Malinau Kota Tahun
Pelajaran 2017/2018?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar Matematika pada
materi pengukuran satuan jarak dengan menggunakan media Katup Bilangan di Kelas V SDN
008 Malinau KotaTahun Pelajaran 2017/2018.

2.

Kajian Pustaka

2.1 Pembelajaran Matematika
Menurut Subanji (2011: 71) Pada dasarnya proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh
pandangan terhadap matematika dan sebaliknya. Dalam pandangan tradisional, matematika
adalah kumpulan aturan-aturan yang harus dimengerti, perhitungan-perhitungan aritmatika,
persamaan aljabar yang misterius, dan bukti-bukti geometris. Pemahaman ini muncul sebagai
dampak dari pembelajaran yang dilakukan, yang disebut sebagai pengajaran tradisional.
Pengajaran ini dimulai dengan penjelasan oleh guru ide-ide yang ada di buku, dilanjutkan
dengan menunjukkan kepada siswa bagaimana mengerjakan latihan soal. Fokus utama
pengajaran adalah mendapatkan jawaban. Selanjutnya guru menetapkan apakah jawaban
siswa, benar atau salah. Pengajaran tersebut sangat tidak menyenangkan, hanya sedikit siswa
yang baik dalam belajar aturan dan memperoleh nilai baik, serta siswa tersebut bukanlah
menjadi seorang pemikir yang baik.
Masih menurut Subanji (2011: 72) Pandangan terhadap matematika yang lain bahwa matematika
dipandang sebagai ilmu tentang pola keteraturan dan urutan yang logis. Menemukan dan
mengungkap keteraturan/pola atau urutan dan kemudian memberikan arti merupakan makna
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dari mengerjakan dan belajar matematika. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa dunia penuh
dengan pola dan urutan. Matematika menyelidiki pola ini, memberi arti, dan menggunakannya
dalam berbagai cara yang menarik, untuk memperbaiki dan memperluas cakrawala hidup.
Yang paling mendasar di matematika adalah bahwa matematika dapat dipahami atau masuk
akal. Konsekuensinya: (1) setiap hari siswa harus mendapatkan pengalaman bahwa matematika
masuk akal, (2) para siswa harus percaya bahwa mereka mampu memahami matematika, (3)
para guru harus menghentikan cara mengajar dengan memberi tahu segalanya kepada siswa dan
harus mulai memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami matematika yang dipelajari,
dan (4) akhirnya para guru harus percaya terhadap kemampuan siswa, ungkap Subanji (2011:
75).
Jadi dapat disimpulkan bahwa dua hal penting yang merupakan bagian dari tujuan pembelajaran
matematika adalah pembentukan sifat yaitu pola berpikir kritis dan kreatif. Siswa harus
dibiasakan untuk diberi kesempatan bertanya dan berpendapat, sehingga diharapkan proses
pembelajaran matematika lebih bermakna. Dalam pembelajaran matematika di sekolah, guru
hendaknya memilih dan menggunakan strategi, pendekatan, metode dan teknik yang banyak
melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik maupun sosial.

2.2 Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran dalam
waktu tertentu yang diukur dengan menggunakan alat evaluasi tertentu, yang diperoleh setelah
melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar diperoleh setelah diadakannya evaluasi, Mulyasa
2007, menyatakan bahwa ”Evaluasi hasil belajar pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan
untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi”. Hasil belajar ditunjukkan dengan
prestasi belajar yang merupakan indikator adanya perubahan tingkah laku siswa. Salah satu
cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar adalah menggunakan
tes.
Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri individu yang belajar, bukan saja
perubahan yang mengenai pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk membentuk kecakapan
dalam bersikap. Sudjana dalam Misterchand (2013) mengemukakan bahwa hasil belajar
adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik
yang dimiliki oleh siswa dalam menerima pengalaman belajar. Sedangkan menurut Hamalik
dalam Misterchand (2013) hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada
diri seseorang yang dapat diamati dan di ukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang
lebih baik sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu. Berdasarkan pendapat-pendapat yang
telah dipaparkan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan
perilaku pada diri seseorang akibat tindak belajar yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif,
dan aspek psikomotorik.
Dari pengertian hasil belajar dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan proses
perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik.
Hasil belajar biasanya diperoleh siswa setelah mengikuti poses belajar mengajar. Dimulai dari
tidak tahu menjadi tahu. Hasil belajar juga bisa diperoleh ketika tes diberikan dan kemudian
diketahui angka-angka atau skor yang merupakan hasil dari kegiatan belajar mengajar.
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2.3 Media Katup Bilangan
Menurut Gatot Muhsetyo (2007: 2.3) Dalam pembelajaran matematika SD, agar bahan
pengajaran yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami siswa, diperlukan alat bantu
yang disebut media. Media adalah alat bantu pembelajaran yang secara sengaja dan terencana
disiapkan atau disediakan guru untuk mempresentasikan dan/atau menjelaskan bahan pelajaran,
serta digunakan siswa untuk terlibat langsung dengan pembelajaran matematika. Peralatan
yang digunakan dalam kelas dapat digunakan untuk mengerjakan sesuatu tugas, tempat
menulis pelajaran, membuat grafik, menampilkan gambar atau tabel, memberikan penjelasan,
mengamati dan mempelajari hasil perhitungan, menyelidiki suatu pola, dan berlatih soal-soal.
Nurul Hidayah dalam makalah yang diseminarkan (2014), menguraikan pengertian Katup
Bilangan (Buka Tutup Bilangan) adalah sebuah media pembelajaran yang dapat digunakan
dalam beberapa penanaman konsep seperti pembulatan bilangan, nilai tempat, nilai angka,
penjumlahan bilangan bulat dan pengukuran dalam satuan panjang dengan hanya menggunakan
media ini saja. Media ini dilengkapi dengan kartu bilangan yang berupa angka-angka dan juga
kartu kosong. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ”kartu” artinya ”kertas tebal” berbentuk
persegi panjang. Digunakan untuk berbagai keperluan seperti KTP, SIM, Tanda Keanggotaan,
dan sebagainya. Tetapi kartu bilangan ini akan menjadi alat bantu siswa dalam menggunakan
media Katup Bilangan.
Media ini menggunakan alat yang terdiri atas papan katup bilangan dan kartu bilangan.
Cara pembuatan papan Katup Bilangan:
1. Siapkan karton ukuran F4 (21,5 x 33cm). Ukuran boleh dibuat lebih besar lagi.
2. Buat sebanyak 7 buah kolom dan 6 baris dengan ukuran yang sama pada karton tersebut,
menggunakan penggaris dan spidol.
3. Pada baris pertama kolom 1 hingga 7 berurutan ditulis: jutaan, ratus ribuan, puluh ribuan,
ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Salah satu sisi garis pada kolom jutaan dan ribuan
diberi garis berwarna merah, sebagai tanda saat penulisan, setelah angka yang berada pada
kolom jutaan dan ribuan diberi tanda titik.
Pada baris kedua kolom 1 hingga 7 ditulis angka 0 (nol) tiap kolomnya.
Pada baris ketiga diberi warna biru untuk menunjukkan bilangan bulat positif.
Pada baris keempat diberi warna merah untuk bilangan bulat negatif.
Pada baris kelima kolom 1 hingga 7 secara berurutan ditulis: km, hm, dam, m, dm, cm,
dan mm.
Pada baris keenam kolom 1 hingga 7 ditulis angka 0 (nol) pada masing-masing kolomnya.
Cara Pembuatan Kartu Bilangan
Buatlah petak-petak kecil dari kertas karton seukuran petak-petak yang telah dibuat pada
papan Katup Bilangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 7 buah petak berwarna biru dan masing-masing petaknya di tulis angka 0 (nol).
2. 7 buah petak berwarna merah dengan masing-masing petaknya di tulis angka 0.
3. 3 set petak tulislah angka 1 hingga 9 persetnya.
4. 9 buah petak dan ditulis angka 11 hingga 19.
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5. 10 buah petak angka puluhan 10 hingga 100.
6. 5 buah petak tanpa tulisan dan sebuah petak panjang kecil sebagai tanda koma.
7. Semua petak-petak tadi digunting sesuai dengan garisnya masing-masing sehingga
menjadi kartu-kartu bilangan.
Cara penggunaan media Katup Bilangan dalam penanaman konsep pengukuran dalam satuan
panjang.
Ajak siswa bernyanyi “Tangga Ukuran” terlebih dahulu, agar mereka ingat kembali urutan
dalam tangga ukuran dan agar belajar jadi lebih menyenangkan.
km

Naik-naik tangga ukuran, hati-hati sekali
hm

Mili senti desi dan meter, deka hekto dan kilo

dam

Kalau naik bagi sepuluh, turun kali sepuluh
:10

m

Kalau naik koma ke kiri

cm
10

Turun koma ke kanan

dm
mm

Lagu tersebut menggunakan nada lagu “Naik- naik ke puncak

gunung”.
Munculkan pengetahuan awal siswa tentang satuan panjang yang ada pada kehidupan seharihari. Misalnya: Pertanyaan guru, apa maksud dari kalimat “Tinggi badan Ali adalah 1,5m”.
Jawaban siswa: “Tinggi Ali adalah 1 meter lebih 50 sentimeter.
Guru bertanya lagi : “1 meter ada berapa sentimeter?”. Siswa: “100 sentimeter”.
Guru : “Jadi, tinggi badan Ali berapa sentimeter?”. Siswa: “150 sentimeter”.
Untuk pemahaman konsep pengukuran satuan panjang maka digunakanlah baris kelima dan
keenam papan Katup Bilangan, dan contoh cara penggunaannya seperti berikut:

100cm = …m

Jadi 100cm = 1 m
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Letakkan angka 1 dibawah kolom m, satuan yang tidak digunakan di tutup menggunakan kartu
kosong dan terbaca 100, karena naik tangga sebanyak 2 langkah, maka gerakkan koma kekiri
sebanyak 2 langkah pada garis batas satuan panjang dan terbaca angka 1,00 atau 1.
10m = … cm

Jadi 10m = 1.000 cm

Letakkan angka 10 dibawah kolom m, 0 pada satuan yang tidak digunakan yaitu: km, hm,
dam, dan mm ditutup menggunakan kartu kosong, dan terbaca 1.000.
1,5m = ...cm

Jadi 1,5m = 150cm

Letakkan 1,5 dibawah kolom m dan tutup angka nol pada satuan yang tidak digunakan yaitu
km, hm, dam, dan mm. Karena turun 2 tangga, maka gerakkan koma kekanan sebanyak 2
langkah pada garis batas kolom, dan berakhir pada batas kolom angka 0 pada dm dan cm.
Sehingga akan terbaca 150,0 atau 150.

3. Metodelogi Penelitian
3.1 Jenis Penelitian dan Subjek Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitian tindakan
kelas dengan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart yang berbentuk spiral dari
siklus 1 ke siklus yang lain. Setiap siklusnya meliputi planning (rencana), action (tindakan),
observation (pengamatan), dan reflection (refleksi) dengan subyek penelitian adalah 26 siswa
kelas V SD Negeri 008 Malinau Kota semester I tahun pelajaran 2017/2018.

3.2 Prosedur Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi. Observasi
yang dilakukan pada:
1. Guru dengan fokus pada kemampuan guru dalam pembelajaran
2. Siswa dengan aspek: (a) Pengetahuan (kemampuan siswa saat membuat soal dan jawaban
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Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi. Observasi yang

sendiri
dalam pada:
tugas kelompok, menyelesaikan soal individu), (b) Keterampilan (kerjasama
dilakukan
siswa saat menerapkan konsep dengan menggunakan media Katup Bilangan), (c) Sikap
1. Guru dengan fokus pada kemampuan guru dalam pembelajaran
(kemampuan
siswa dalam mengoreksi soal dan jawaban yang dibuat oleh kelompok lain).
2. Siswa dengan aspek: (a) Pengetahuan (kemampuan siswa saat membuat soal dan jawaban sendiri

Penelitian ini
menggunakan
teknik
pengumpulan
data berupa:
dalam
tugas kelompok,
menyelesaikan
soal individu),
(b) Keterampilan
1.

(kerjasama siswa saat
menerapkan konsep dengan menggunakan media Katup Bilangan), (c) Sikap (kemampuan siswa
dalam
mengoreksi
soal dan jawaban
yang dibuat
oleh kelompok
Observasi,
peneliti
melakukan
pengamatan
terhadap
objek lain).
penelitian.

2. Dokumentasi,
melakukan
dokumentasi
Penelitian inipeneliti
menggunakan
teknik pengumpulan
databerupa
berupa: foto dan daftar nilai.

1. Observasi,
penelitidata
melakukan
objek
penelitian.
Sedangkan
teknik analis
yangpengamatan
digunakanterhadap
adalah
aktivitas
analisis data kualitatif yang
2. Dokumentasi, peneliti melakukan dokumentasi berupa foto dan daftar nilai.
meliputi mencari
dan penarikan
Sedangkandata,
teknikpenyajian
analis datadata,
yang digunakan
adalah kesimpulan.
aktivitas analisis data kualitatif yang meliputi
mencari data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang dilakukan oleh Kemmis dan Teggart
Penelitian
mengacuSukajati,
pada rancangan
dilakukan
oleh :Kemmis dan Teggart yang
yang model
spiralini( dalam
2008 :penelitian
16) yangyang
sebagai
berikut
model spiral ( dalam Sukajati, 2008 : 16) yang sebagai berikut :
STUDI PENDAHULUAN
Pembelajaran Matematika
di SDN 008 Malinau Kota

PERENCANAAN TINDAKAN

Analisis dan
Refleksi Siklus I

Perencanaan Tindakan II
Membuat perencanaan tindakan
siklus II
PELAKSANAAN TINDAKAN
& OBSERVASI SIKLUS II

Gambar 1. Alur Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Teggart

Gambar 1. Alur Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Teggart

Siklus I
Tahap Perencanaan
Siklus I Pada tahap perencanaan, setelah mendapat izin dari kepala sekolah untuk melakukan penelitian,
menyiapkan indikator yang akan diteliti dan tolak ukur keberhasilan penelitian yang akan di
Tahap Perencanaan
laksanakan, Selain itu peneliti menyiapkan RPP yang akan digunakan.

Pada tahap perencanaan, setelah mendapat izin dari kepala sekolah untuk melakukan penelitian,
Rancangan Pembelajaran dengan Menggunakan Media Katup Bilangan:
menyiapkan
indikator
yang akan
diteliti
danKatup
tolak
ukur keberhasilan
penelitian yang akan di
a. Guru
mempersiapkan
beberapa
“Papan
Bilangan”
beserta kartu bilangannya.
laksanakan, Selain itu peneliti menyiapkan RPP yang akan digunakan.
Rancangan Pembelajaran dengan Menggunakan Media Katup Bilangan:
a.

Guru mempersiapkan beberapa “Papan Katup Bilangan” beserta kartu bilangannya.

b.

Guru mengajak siswa bersama-sama menyanyikan lagu naik-naik tangga ukuran untuk
mengingat urutan dari satuan panjang yang telah dipelajari di kelas IV.

c.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengenalkan media Katup Bilangan
kepada siswa.

d. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok.
e.

Guru menjelaskan cara menggunakan media Katup Bilangan.
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f.

Siswa dalam kelompoknya mencoba menggunakan media dalam menyelesaikan soal yang
diberikan.

g. Guru mengarahkan siswa untuk dapat menggunakan media Katup Bilangan dengan benar.
h. Siswa menyelesaikan tugas individu.
Tahap Pelaksanaan Tindakan
Adapun kegiatan yang penulis lakukan dalam tahap ini adalah: (1) Memeriksa kehadiran siswa,
(2) Memberikan apersepsi, (3) Mengajak siswa mengingat kembali urutan dari tangga ukuran,
(4) Mengenalkan alat peraga Katup Bilangan dan cara penggunaannya, (5) Memberikan tugas
kelompok.
Tahap Observasi
Observer akan mengobservasi kinerja peneliti dalam menggunakan media Katup Bilangan
selama pembelajaran, menggunakan lembar observasi. Observasi dilakukan pada (1) guru,
dengan fokus pada kemampuan guru dalam materi pembelajaran, dan menyampaikan cara
menggunakan media dalam penanaman konsep. (2) siswa, dengan aspek: pengetahuan
(kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan konsep yang diberikan guru),
Keterampilan (saat siswa menggunakan media Katup Bilangan), Sikap (saat siswa bersama
kelompoknya dalam menyelesaikan tugas).
Tahap Refleksi
Refleksi dilakukan dengan menganalisis, mengevaluasi atau mendiskusikan data yang
diperoleh dari hasil siswa dalam pembelajaran, dan menyusun rencana tindakan selanjutnya
pada siklus II.

SIKLUS II
Tahap Perencanaan
Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah : (1) Menyusun
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) Menyiapkan media Katup Bilangan, (3)
Menyusun lembar observasi guru dan siswa, (4) Menyusun alat evaluasi.
Tahap Pelaksanaan Tindakan
Adapun kegiatan yang penulis lakukan dalam siklus II adalah: (1) Memeriksa kehadiran siswa,
(2) Mengulang materi dengan pemantapan prosedur penggunaan media Katup Bilangan, (3)
Memberikan tugas pada siswa secara berkelompok berpasangan untuk membuat soal dan
jawaban sendiri, dan melaporkannya secara tertulis, (4) Guru dan murid memeriksa jawaban
siswa, (5) Memberikan tugas secara individu.
Tahap Observasi
Observer akan mengobservasi kinerja peneliti dalam menggunakan media Katup Bilangan
selama pembelajaran, menggunakan lembar observasi. Observasi dilakukan pada (1) guru,
dengan fokus pada kemampuan guru dalam materi pembelajaran, dan menyampaikan cara
menggunakan media dalam penanaman konsep. (2) siswa, dengan aspek: pengetahuan
(kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan konsep yang diberikan guru),
Keterampilan (saat siswa menggunakan media Katup Bilangan), Sikap (saat siswa bersama
kelompoknya dalam membuat soal dan jawaban).

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

713

Tahap Refleksi
Refleksi dilakukan dengan menganalisis, mengevaluasi atau mendiskusikan data yang
diperoleh dari hasil siswa dalam pembelajaran. Hasil refleksi digunakan sebagai pedoman
untuk menyusun rencana pada siklus berikutnya. Apabila hasil yang diinginkan telah tercapai
maka tahapan penelitian diakhiri pada siklus ini.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Deskripsi Hasil Tindakan
Dari hasil pra tindakan, saat tindakan, dan hasil observasi Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
di kelas V SDN 008 Malinau Kota, pada materi pembelajaran matematika pengukuran satuan
jarak, didapatkan data pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Belajar Matematika Siswa Menggunakan Media KATUP
BILANGAN
Tindakan
Pra Siklus
Siklus I PB1
Siklus I PB2
Siklus II PB1
Siklus II PB2

Jumlah Siswa pada Rentang Nilai
0-20
21-40
41-60
61-80
81-100
5
10
5
6
2
11
5
6
2
1
2
8
8
7
8
11
7
17
9

Rata-Rata
Nilai
47,69
56,15
71,54
75,38
81,15

4.2 Pembahasan
Berdasarkan data yang diperoleh terjadi peningkatan hasil belajar siswa setelah dilaksanakan
tindakan siklus I dan siklus II pembelajaran matematika pada materi pengukuran jarak
di SD Negeri 008 Malinau Kota. Sebelum dilakukan penelitian tindakan hanya 6 siswa
yang menguasai materi atau hanya 23,08% dari jumlah siswa dengan nilai rata-rata 47,69.
Setelah diberikan soal secara individu pada siklus I, maka dari data yang terlihat pada tabel
menunjukkan 15 siswa sudah menguasai materi atau 57,69% dengan nilai rata-rata 71,54.
Keberhasilan ini terjadi karena guru dalam pembelajaran, menanamkan konsep mengkonversi
satuan panjang menggunakan media Katup Bilangan. Namun, penelitian ini perlu dilanjutkan
ke siklus II, karena ingin mengetahui kemampuan siswa dalam memanfaatkan konsep dasar
pengukuran satuan panjang yang telah dipelajari, digunakan untuk materi pembelajaran
matematika dalam pengukuran satuan jarak. Pada siklus II kelompok berpasangan mendapat
tugas untuk membuat 5 soal dan jawaban sendiri dan dilaporkan secara tertulis. Guru dan siswa
mengoreksi soal yang dibuat. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini terlihat sekali semua siswa
berlomba untuk bisa menjadi yang terbaik dalam membuat soal tersebut. Setelah diberikan
soal individu di akhir pembelajaran pada siklus II, terlihat hasil belajar 26 siswa telah 100%
tercapai dan terlampaui tuntas nilai KKM pembelajaran matematika. Sehingga Penelitian
berakhir pada siklus kedua, karena pencapaian nilai rata-rata siswa telah diatas 70%. Seperti
terlihat dalam tabel persentase dan grafik jumlah siswa di akhir pembelajaran berikut:
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Tabel 2. Persentase hasil perolehan nilai siswa yang telah mencapai KKM
Tindakan
Pra Siklus
Siklus I
Siklus II

Jumlah Siswa pada Rentang Nilai
0-20
5
1
-

21-40
10
2
-

41-60
5
8
-

61-80
6
8
17

81-100
7
9

Persentase
Nilai (%)
23,08
57,69
100

Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bidang studi matematika dengan materi pengukuran
satuan jarak, di SD Negeri 008 Malinau Kota Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Terjadi
suatu perubahan dari sebelum diadakan tindakan hingga pelaksanaan siklus II.

5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dirumuskan suatu kesimpulan, bahwa: pembelajaran
dengan menggunakan media Katup Bilangan dapat meningkatkan hasil belajar matematika
siswa kelas V SDN 008 Malinau semester I tahun ajaran 2017/2018 pada materi pengukuran
satuan jarak dengan mengkonversi pada satuan panjang. Pada siklus I diperoleh data hasil
belajar siswa dengan nilai rata-rata 71,54 nilai terendah 20, nilai tertinggi 100, dan ketuntasan
belajar siswa 57,69%, sedangkan nilai rata-rata pada siklus II 81,15 dengan nilai terendah 70
dan nilai tertinggi 100. Ketuntasan belajar siswa mencapai 100%.
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NHT NUMBERED HEAD
TOGETHER

Abstrak. Tujuan dari penelitian ingin meningkatan motivasi dan keaktifan siswa kelas
XI Apk3 SMK PGRI 2 Kediri melalui penerapan metode pembelajaran kooperatif TIPE
NHT. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang mengacu pada rancangan
Kemmis dan Taggart, yang setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas XI
Apk3 SMK PGRI 2 Kediri. Data yang diperoleh berupa lembar observasi dan jurnal.
Dari hasil analisis didapatkan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat
meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan
motivasi belajar siswa yaitu siklus I(42%), siklus II(71%), peningkatan keaktifan belajar
yaitu I(56%), siklus II(75%). Dengan demikian disimpulkan bahwa metode pembelajaran
kooperatif tipe NHT dapat meningkatan motivasi dan keaktifan siswa kelas XI Apk3
SMK PGRI 2 Kediri.
Kata Kunci: matematika, motivasi, keaktifan, kooperatif tipe NHT.

1. Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dikategorikan oleh siswa sebagai mata
pelajaran yang susah untuk dipahami dan cenderung membosankan, termasuk siswa kelas
XII Administrasi Perkantoran 3 SMK PGRI 2 Kediri. Asumsi ini muncul dari siswa
dikarenakan kesulitan yang mereka hadapi untuk menguasai materi matematika, terutama
kelemahan mereka dalam penguasaan konsep matematika itu sendiri. Hal ini dipersulit dengan
kurangnya motivasi dan keaktifan belajar siswa. Kedua faktor merupakan prasyarat penting
untuk keberhasilan belajar. Tanpa motivasi dan keaktifan belajar yang cukup, siswa tidak akan
berhasil dalam belajar apapun, termasuk belajar matematika.
Siswa kelas XI APK3 SMK PGRI 2 Kediri Tahun Pelajaran 2016/2017 yang inputnya sebagian
besar dari siswa yang prestasi belajar matematikanya kurang, sering menganggap matematika
sebagai pelajaran yang sulit, tidak termotivasi dan tidak aktif mengikuti pembelajaran
matematika. Peneliti melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi permasalahan
siswa tersebut dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe NHT. Rumusan masalah
yang dipecahkan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah dengan diterapkannya metode

pembelajaran kooperatif TIPE NHT dapat meningkatan motivasi dan keaktifan belajar
matematika pada siswa kelas XI Administrasi Perkantoran 3 SMK PGRI 2 Kediri?
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2) Bagaimanakah metode pembelajaran kooperatif TIPE NHT dapat meningkatan

motivasi dan keaktifan belajar matematika pada siswa kelas XI Administrasi
Perkantoran 3 SMK PGRI 2 Kediri? Melalui penelitian tindakan ini diharapkan
motivasi dan keaktifan belajar siswa kelas XI APK3 SMK PGRI 2 Kediri Tahun Pelajaran
2016/2017 dapat meningkat.

2. Kajian Pustaka
2.1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif
Abidin (2013: 241) menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran
yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam
tugas-tugas terstruktur. Sependapat dengan pernyataan tersebut Setyningsih dalam Wahyuni
(2001: 8) mengemukakan bahwa metode pembelajaran kooperatif memusatkan aktivitas di
kelas Together pada siswa dengan cara pengelompokan siswa untuk bekerjasama dalam proses
pembelajaran. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif
adalah suatu metode pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam kelompokkelompok kecil untuk bekerja sama dalam tugas-tugas terstruktur. Kemampuan siswa dalam
setiap kelompok adalah hiterogen.

2.2. Pengertian NHT
Menurut Karunia dan Mokhammad (2017: 44) NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran
kooperatif yang mengkondisikan siswa untuk berfikir bersama secara berkelompok di masingmasing siswa diberi nomor dan memiliki kesempatan yang sama dalam menjawab permasalahan
yang diajukan oleh guru melalui pemanggilan nomor secara acak. Tahapan pembelajaran
NHT antara lain: (1) Fase Numbering, yaitu; guru membagi siswa dalam beberapa kelompok
heterogen yang beranggotakan 4-5 siswa. Masing-masing anggota kelompok diberi nomor
yang berbeda; (2) Fase Questionering, yaitu; guru mengajukan pertanyaan atau masalah kepada
siswa; (3) Heads Together, yaitu; siswa berfikir bersama dalam kelompok untuk mencari
jawaban dari pertanyaan yang diajukan dan memastikan bahwa setiap anggota kelompoknya
memahami dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru; ( 4) Call out, yaitu; guru
memanggil satu nomor secara acak; dan (4) Answering, yaitu; siswa mengangkat tangan ketika
nomornya disebutkan oleh guru, kemudian mewakili kelompoknya memberikan jawaban dari
pertanyaan yang diajukan oleh guru.

2.3. Pengertian motivasi
Menurut Sardiman (2007), Motivasi adalah perubahan energi seseorang yang ditandai dengan
munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Menurut
Mulyasa (2003: 112), motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan
adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-sungguh
karena memiliki motivasi yang tinggi. Seorang siswa akan belajar bila ada faktor pendorongnya
yang disebut motivasi.

2.4 Pengertian Belajar
Menurut Hudoyo (1990: 57), belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku
sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan
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lingkungannya. Jadi belajar yang baik adalah jika proses pembelajaran tidak hanya menjadikan
guru sebagai sumber belajar. Sedangkan menurut Djamarah (2000: 34) belajar adalah suatu
usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup
perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya.
Di dalam belajar, siswa mengalami sendiri proses dari tidak tahu menjadi tahu, karena itu
menurut Cronbach (Suharsimi, 2001: 131) belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan
mengalami dan dalam mengalami itu pelajar mempergunakan panca inderanya. Panca indera
tidak terbatas hanya indera pengelihatan saja, tetapi juga berlaku bagi indera yang lain. Belajar
dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa, namun tidak semua perubahan
perilaku dapat dikatakan belajar karena perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki ciriciri perwujudan yang khas antara lain:
a.

Perubahan intensional
Perubahan dalam proses belajar adalah karena pengalaman atau praktek yang dilakukan
secara sengaja dan disadari. Pada ciri ini siswa menyadari bahwa ada perubahan dalam
dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, dan keterampilan.

b.

Perubahan positif dan aktif
Positif berarti perubahan tersebut baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta sesuai
dengan harapan karena memperoleh sesuatu yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya.
Sedangkan aktif artinya perubahan tersebut terjadi karena adanya usaha dari siswa yang
bersangkutan.

c.

Perubahan efektif dan fungsional
Perubahan dikatakan efektif apabila membawa pengaruh dan manfaat tertentu bagi siswa.
Sedangkan perubahan yang fungsional artinya perubahan dalam diri siswa tersebut relatif 12
menetap dan apabila dibutuhkan perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan
lagi. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu
proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang
baru secara keseluruhan, secara sengaja, disadari, dan perubahan tersebut relatif menetap
serta membawa pengaruh dan manfaat yang positif bagi siswa.

2.5. Pengertian Keaktifan Belajar
Aunurrahman (2009: 119) menyatakan keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan
penting dan mendasar yang harus dipahami, dandikembangkan setiap guru dalam proses
pembelajaran. Sehingga keaktifan siswa perlu digalidari potensi-potensinya, yang mereka
aktualisasikan melalui aktifitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Belajar aktif
ditunjukkan dengan adanya ketertiban intelektual dan emosional yang tinggidalam proses
belajar. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengemukakan pendapatdan idenya,
melakukan ekslorasi terhadap materi yang sedang dipelajari serta menafsirkan hasilnya secara
bersama-sama di dalam kelompok. Kegiatan tersebut memungkinkan siswa berinteraksi aktif
dengan lingkungan dan kelompoknya, sebagai media untuk mengembangkan kemampuannya
(Syaiful Bahri Djamarah, 2000: 362). Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa
aktivitas atau keaktifan yaitu segala kegiatan perubahan tingkah laku individu dengan
melakukan interaksi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan.
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3. Metode Penelitian
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian dilakukan
untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Dalam penelitian tindakan ini menggunakan
bentuk guru sebagai peneliti, penanggung jawab penuh penelitian tindakan adalah praktisi
(guru). Tujuan utama dari penelitian tindakan ini adalah meningkatkan motivasi dan keaktifan
belajar di kelas dimana guru secara penuh terlibat dalam penelitian mulai dari perencanaan,
tindakan, pengamatan dan refleksi. Dalam penelitian ini peneliti berkolaborasi dengan sesama
guru matematika, agar dapat memberi masukan dan saran tentang pembelajaran matematika.
Dengan cara ini diharapkan didapatkan data yang seobjektif mungkin demi kevalidan data
yang diperlukan.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei semester genap Tahun Ajaran 2016/2017 di kelas
XI Administrasi Perkantoran-3 SMK PGRI 2 Kediri.

3.3. Desain Penelitian.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas dengan rancangan yang mengacu
pada rancangan Kemmis dan Taggart (1988, dalam Suryanto, 2012: 23). Setiap siklus terdiri
dari empat tahapan, yaitu: plan, action observation, reflection dan revised plan. Jika pada
siklus I belum berhasil, maka akan dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Gambar 1. Siklus Penelitian menurut Kemmis dan Taggart (1988)
r

Perencanaan(plan) penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut (a) Pendataan nilai
hasil Nilai raport semester ganjil mata pelajaran Matematika sebagai langkah awal pemetaan
kemampuan akademik siswa, sebagai dasar pembentukan kelompok.(b) Penyusunan
instrumen penelitian, Silabus, RPP, Lembar Kegiatan, Soal kuis, Lembar observasi
aktivitas guru dalam pembelajaran Matematika menggunakan NHT, Lembar observasi
catatan perkembangan aspek afektif dan psikomotorik siswa, Jurnal, Dokumentasi.

r

Tindakan (action/observation)Pelaksanaan tindakan mengacu kepada rencana
pembelajaran yang telah disusun berdasarkan pertimbangan teoritik dan empirik sesuai
dengan laju perkembangan pelaksanaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran di kelas.
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Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, peneliti merumuskan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dengan mengacu pada Kurikulum yang berlaku pada SMK PGRI
2 Kediri. Pembelajaran siklus I. Kegiatan dalam pembelajaran siklus I terdiri dari dua
kali pertemuan yang meliputi:1) Melaksanaan pembelajaran mengacu kepada Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun.2) Peneliti meminta siswa untuk
melakukan empat struktur langkah model kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)
yaitu: numbering, questioning, heads together, call out dan answering3) Melakukan
observasi, melihat seberapa jauh pemahaman konsep siswa dalam belajar matematika
dengan menggunakan model kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dan
suasananya. Pembelajaran diakhiri dengan adanya tes siklus I untuk melihat keberhasilan
pola penyajian materi dengan model kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)

r

Observasi. Pengamatan penelitian dibantu oleh 2 orang guru sebagai pengamat atau
observer. Pelaksanaan pengamatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung bersamaan
dengan pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Pada tahap ini
dilakukan tes akhir siklus, jurnal siswa serta lembar kerja siswa untuk mengetahui sejauh
mana tingkat kemampuan siswa dalam belajar fungsi kuadrat.

r

Refleksi dilakukan pada setiap akhir siklus tindakan, refleksi disini mencakup refleksi
terhadap pelaksanaan dan keberhasilan tindakan, yaitu penerapan model kooperatif
tipe Numbered Head Together (NHT) dalam meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar
siswa

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang direncanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
(1) Tes siklus yang dilakukan pada setiap akhir siklus untuk melihat keberhasilan penerapan
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head
Together (NHT) dalam meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa, dengan memberikan
soal-soal tes yang disesuaikan dengan indikator pencapaian pembelajaran; (2)Lembar
observasi yang diisi oleh observer pada setiap pertemuan sebagai salah satu bahan masukan
dan perbaikan untuk pertemuan selanjutnya. Sikap siswa terhadap proses pembelajaran yang
telah dilaksanakan denganpemberian jurnal siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari: Silabus, RPP, Lembar Kegiatan Siswa yang meliputi: Lembar observasi
pengolahan metode pembelajaran kooperatif tipe NTH, untuk mengamati kemampuan guru
dalam mengelola pembelajaran, Lemba r observasi aktivitas siswa dan guru, untuk mengamati
aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran, Jurnal kegiatan. Jurnal diberikan kepada
siswa setiap akhir pertemuan yang akan digunakan sebagai alat untuk mengetahui respon
atau tanggapansiswa terhadap model pembelajaran yang digunakan selama proses belajar
mengajar, serta sebagai bahan refleksi untuk melakukan tindakan pembelajaran yang lebih
baik. Jurnal harian ini berbentuk uraian pernyataan dan diberikan kepada siswa pada setiap
akhir siklus, Dokumentasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh data langsung yang
relevan dalam penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan adalah foto-foto
mengenai aktivitas siswa di kelas dalam proses pembelajaran.

3.5. Teknik Analisis Data
Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan
analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu
metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data
yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui motivasi dan keaktifan belajar siswa selama
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proses pembelajaran. Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan
siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan
jurnal harian pada setiap akhir putaran. Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik
sederhana yaitu(1)Untuk lembar observasi yang meliputi: (a)Lembar observasi aktivitas guru
dalam pembelajaran matematika menggunakan NHT, digunakan rumus sebagai berikut :
%=

x
x 100 %
Σx

(b) Lembar observasi perkembangan aspek afektif dan psikomotorik siswa dianalisis setiap
akhir siklus dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
%=

x
x 100 %
Σx

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Siklus I
Perencanaan Tindakan
Rencana tindakan dibuat peneliti berdasarkan pokok bahasan yang disesuaikan dengan
waktu yang tersedia. Persiapan rencana pembelajaran difokuskan pada penguasaan konsep
matematika siswa kelas XI APK-3. Peneliti membuat dan menyiapkan media pembelajaran
berupa lembar kegiatan siswa dan soal-soal kuis yang disusun sesuai dengan materi pelajaran
yang dibahas.

Pelaksanaan Tindakan
Pembukaan kegiatan belajar mengajar diawali dengan berdoa. Selanjutnya peneliti mengelola
kelas dengan membagi 45 siswa menjadi 11 kelompok, terbagi 10 kelompok terdiri 4 siswa
dan 1 kelompok terdiri 5 siswa dan masing-masing siswa diberi nomor. Pembagian kelompok
berdasarkan prestasi akademik nilai matematika pada rapor semester 2 kelas X. Selain itu
peneliti dibantu oleh satu guru sebagai pengamat. Langkah berikutnya peneliti menyajikan
pelajaran dengan menerangkan konsep dan memberikan soal selama lebih kurang 20 menit
kepada seluruh kelompok secara klasikal dengan diamati oleh pengamat. Setelah konsep
disajikan masing-masing kelompok diberikan lembar kegiatan untuk dikerjakan secara
berkelompok dalam rentang waktu lebih kurang 20 menit pada lembar kegiatan yang diberikan.
Siswa kemudian dipilih nomornya secara acak untuk mempresentasikan hasil kelompoknya.
Peneliti menvalidasi hasil presentasi masing-masing kelompok dengan waktu lebih kurang
15 menit. Kurang lebih 10 menit berikutnya seluruh siswa mengerjakan soal-soal kuis yang
diberikan peneliti secara individual setelah memisahkan diri dari kelompoknya. Peneliti
memeriksa hasil pekerjaan kuis siswa untuk dianalisis. Peneliti memberikan reward kepada
kelompok yang telah mencapai standart ketuntasan dari hasil pekerjaannya.

Pengamatan
Dari hasil observasi pelaksanaan pembelajaran, untuk aktifitas guru diperoleh hasil sebagai
berikut : pada tahap pendahuluan guru/peneliti sudah melakukan apersepsi dengan mengaitkan
materi yang akan dipelajari dengan materi terdahulu serta telah membangkitkan motivasi
siswa agar antusias mempelajari materi yang akan dipelajari kurang lebih 66,7%% guru telah
melakukan hal tersebut di atas. Sedangkan dari lembar observasi catatan perkembangan aspek
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afektif dan psikomotorik siswa dalam proses pembelajaran selama satu siklus motivasi 42%
dan keaktifan belajar masih 56% jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor,
antara lain: tidak ada atau kurangnya guru memotivasi siswa untuk bertanya, tidak ada atau
kurangnya guru memberi waktu tunggu siswa untuk menjawab pertanyaan, frekuensi guru
memantau siswa dalam kerja kelompok sangat minim, guru kurang membimbing siswa
membuat rangkuman secara tertulis, dan pada tahap berikutnya guru kurang memantau siswa
dalam kerja kelompok sehingga penguasaan konsep yang dialami siswa tidak termonitor
secepatnya dan baru diketahui setelah siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di
depan kelas.
Berdasarkan hasil analisis data jurnal, siswa merespon penyajian materi dengan metode NHT
dalam mempelajari cara menggambar grafik fungsi kuadrat melalui penyajian guru/peneliti
dan lembar kegiatan siswa yang disusun terstruktur pada penguasaan konsep kemudian siswa
mengerjakan soal-soal kuis secara berkelompok. Berikut ini beberapa respon yang ditemukaan
siswa pada umumnya. Proses Pembelajaran NHT menarik dan dapat membuat siswa lebih
faham terhadap materi ada 53,66%, proses pembelajaran NHT menarik, tapi kurang faham
ada 17,07%, proses pembelajaran NHT cukup senang ada 7,32% dan siswa yang tidak
senang dengan metode NHT ada 21,95%.Berdasarkan hasil analisis jurnal yang dibuat siswa,
munculnya prosentase angka-angka yang kurang maksimal(50%) terjadi karena guru belum
terbiasa dengan proses pembelajaran yang didesain dengan model Penelitian Tindakan Kelas
serta waktu pembelajaran yang dirasakan kurang karena hanya berlangsung dalam satu siklus.

Refleksi
Dari hasil pengamatan peneliti, proses pembelajaran dengan model Kooperatif tipe NHT
memberi kesempatan kepada siswa menguatkan penerimaan konsep matematika melalui
penyajian guru diteruskan dengan menemukan melalui lembar kegiatan siswa. Siswa
dilatih untuk belajar bekerja sama mencapai tujuan bersama, dan bisa mempertanggungjawabkan hasil pekerjaanya. Mau menerima dan memberi pokok-pokok pikirannya dengan
segala kelebihan dan kekurangannya kepada siswa lain dalam satu kelompok maupun pada
kelompok lainnya.Walaupun dari hasil analisis pada siklus pertama motivasi dan keaktifan
belajar belum kelihatan peningkatan penguasaan konsep matematika secara maksimal namun
mampu memberi inspirasi baik kepada siswa, guru dan sekolah untuk mengembangkan model
pembelajaran yang serupa.

2.2 Siklus II
Perencanaan Tindakan
Pada siklus II ini, rencana tindakan dibuat peneliti sama dengan siklus I. Persiapan rencana
pembelajaran juga difokuskan pada penguasaan konsep matematika siswa kelas XI APK-3.
Peneliti membuat dan menyiapkan media pembelajaran berupa lembar kegiatan siswa dan
soal-soal kuis yang disusun sesuai dengan materi pelajaran yang dibahas.

Pelaksanaan Tindakan
Pembukaan kegiatan belajar mengajar diawali dengan berdoa. Selanjutnya peneliti mengelola
kelas dengan membagi 45 siswa menjadi 11 kelompok, terbagi 10 kelompok terdiri 4
siswa dan 1 kelompok terdiri 5 siswa dan masing-masing siswa diberi nomor. Pembagian
kelompok berdasarkan prestasi akademik nilai matematika pada rapor semester 1 kelas X.
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Selain itu peneliti dibantu oleh satu guru sebagai pengamat. Peneliti menyajikan pelajaran
dengan menerangkan konsep dan memberikan soal selama lebih kurang 20 menit kepada
seluruh kelompok secara klasikal dengan diamati oleh pengamat. Setelah konsep disajikan
masing-masing kelompok diberikan lembar kegiatan untuk dikerjakan secara berkelompok
dalam rentang waktu lebih kurang 20 menit pada lembar kegiatan yang diberikan. Siswa
kemudian dipilih nomornya secara acak untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Peneliti
menvalidasi hasil presentasi masing-masing kelompok dengan waktu lebih kurang 15 menit.
Kurang lebih 10 menit berikutnya seluruh siswa mengerjakan soal-soal kuis yang diberikan
peneliti secara individual setelah memisahkan diri dari kelompoknya. Peneliti memeriksa hasil
pekerjaan kuis siswa untuk dianalisis. Peneliti memberikan reward kepada kelompok yang
telah mencapai standart ketuntasan yang telah ditentukan dari hasil kuis masing-masing siswa
dalam kelompoknya.

Pengamatan
Dari hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dapat diketahui bahwa: aktifitas guru pada
tahap pendahuluan guru/peneliti sudah melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi yang
akan dipelajari dengan materi terdahulu serta telah membangkitkan motivasi siswa agar
antusias mempelajari materi yang akan dipelajari kurang lebih 75% guru telah melakukan
hal tersebut di atas. Sedangkan dari lembar observasi catatan perkembangan aspek afektif dan
psikomotorik siswa dalam proses pembelajaran selama satu siklus motivasi 71% dan keaktifan
belajar siswa sudah mencapai 77%.
Berdasarkan hasil analisis data jurnal diperoleh bahwa siswa merespon penyajian materi
dengan metode NHT dalam mempelajari cara menggambar grafik fungsi kuadrat melalui
penyajian guru/peneliti dan lembar kegiatan siswa yang disusun terstruktur pada penguasaan
konsep kemudian siswa mengerjakan soal-soal kuis secara berkelompok. Berikut ini beberapa
respon yang ditemukaan siswa pada umumnya.

Refleksi
Dari hasil pengamatan peneliti, pada siklus II proses pembelajaran dengan model
Kooperatif tipe NHT lebih memberi kesempatan kepada siswa menguatkan penerimaan
konsep Matematika melalui penyajian guru diteruskan dengan menemukan melalui lembar
kegiatan siswa. Siswa dilatih untuk belajar bekerja sama mencapai tujuan bersama, dan
bisa mempertanggungjawabkan hasil pekerjaanya. Mau menerima dan memberi pokokpokok pikirannya dengan segala kelebihan dan kekurangannya kepada siswa lain dalam satu
kelompok maupun pada kelompok lainnya. Pada siklus II sudah terlihat peningkatan motivasi
dan keaktifan dalam belajar matematika secara maksimal, sehingga mampu memberi inspirasi
baik kepada siswa, guru dan sekolah untuk mengembangkan model pembelajaran yang serupa
pada saat yang lain ke depan.

5. Kesimpulan dan Saran
Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan berdasarkan
seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pembelajaran dengan kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar
siswa yang ditandai dengan peningkatan moivasi belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus
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I (42%), siklus II (71%) dan peningkatan keaktifan belajar dalam setiap siklus, yaitu I (56%),
siklus II (75%). Dari hasil penelitian yang diperoleh temukan bahwa agar proses belajar
mengajar matematika lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka
disampaikan saran bahwa untuk melaksanakan metode pembelajaran kooperatif tipe NHT
memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau
memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan metode pembelajaran kooperatif tipe
NHT dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam rangka
meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih
siswa dengan berbagai metode pengajaran, walau dalam taraf yang sederhana, dimana
siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan,
sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.Perlu
adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di kelas .Untuk
penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang
lebih baik.
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Abstrak. Observasi awal pembelajaran di Kelas Tinggi (Kelas VI SDN 1 Kresnomulyo),
terdapat sebuah permasalahan bahwa ternyata siswa pasif dalam mengikuti Pelajaran yang
disampaikan oleh guru. Hal ini mengakibatkan Hasil belajar siswa menjadi rendah, tidak
sesuai dengan harapan. Peneliti menerapkan model Permainan Berbasis Excel Jemkel
Jumpa dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menghilangkan misconception
dan membangkitkan minat belajar siswa terhadap pelajaran matematika. Penelitian ini
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan secara kolaboratif dengan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman
siswa terhadap konsep bilangan pangkat tiga melalui permainan. Saran, untuk kepala
sekolah hendaknya dapat memotivasi guru untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar
siswa.
Kata kunci. aktualisasi, bilangan, excel, jemkel jumpa, konsep

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para guru dalam mengajarkan Mata Pelajaran
Matematika adalah animo anak yang kurang dalam menanggapi materi yang diberikan oleh
guru. Banyak sikap negatif yang kemudian muncul menanggapi keberadaan pelajaran yang
disebut-disebut sebagai pelajaran paling sulit. Ada yang apatis, bahkan ada yang dihantui rasa
takut yang berkepanjangan. Sikap takut yang selalu ditunjukkan oleh para siswa terhadap mata
pelajaran Matematika, menggugah keinginan penulis untuk menelusuri serta mencari solusi
yang jitu dalam menghadapi permasalahan yang dari dulu memang sudah ada dan diikuti terus
secara turun-temurun.
Untuk menghindari rasa seperti tersebut di atas, seyogianya ada terobosan baru yang membuat
siswa-siswi menjadi besar animonya terhadap pelajaran matematika. Seperti yang terjadi di
SD Negeri 1 Kresnomulyo, khususnya kelas 6. Mayoritas mereka salah dalam menafsirkan
arti bilangan pangkat tiga. Dalam pengertian yang siswa-siswi yakini selama ini, bahwa setiap
angka yang berpangkat tiga itu dikalikan dengan angka 3. Padahal, seharusnya yang benar
adalah dikalikan dengan bilangan tersebut diulang sebanyak 3 kali. Akibatnya, rata-rata nilai
ulangan harian yang mereka dapat sangatlah jauh dari harapan.
Meluruskan hal yang salah namun telah menjadi kebiasaan yang lama, sungguh merupakan
sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Sehingga, perlu trik-trik tertentu guna menarik
perhatian siswa serta membuat guru mampu untuk menanamkan konsep dasar bilangan pangkat
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tiga dengan benar. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan metode permainan.
Permainan sederhana yang dibuat dengan basis Microsoft Office Excel dipadukan dengan
Jemkel (Jembatan Keledai) sebagai penggugah semangat keingintahuan siswa, ternyata sangat
efisien dan membuahkan dampak yang luar biasa.
Siswa yang semula kurang perhatian, berubah menjadi serius dan senang. Upaya guru
mendesain proses belajar mengajar hendaknya menggunakan teknik yang Aktif, Kreatif,
Inovatif, dan Menyenangkan (PAIKEM). Teknik yang dilakukan yaitu dengan menggunakan
trik-trik jitu, akan membuat murid semakin yakin pada kepiawaian dan kecerdasan yang
dimiliki oleh gurunya. Metode yang diterapkan adalah permainan berbasis excel jemkel jumpa
untuk menanamkan konsep bilangan kubik yang menyenangkan.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa masalah tersebut di atas maka dapat diketahui yang
menjadi faktor penyebab siswa kurang menguasa materi pelajaran yang diajarkan oleh guru di
SD Negeri 1 Kresnomulyo dan rendahnya hasil belajarnya. Sehingga permasalahan tersebut
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah permainan berbasis excel Jemkel Jumpa mampu meningkatkan pemahaman
konsep bilangan pangkat tiga pada siswa kelas 6 SD Negeri 1 Kresnomulyo?
2. Apakah melalui permainan berbasis Excel Jemkel Jumpa siswa merasa senang belajar
matematika?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rancangan di atas, tujuan dari Inovasi Pembelajaran ini adalah:
1. meningkatkan pemahaman konsep bilangan pangkat tiga melalui permainan berbasis
Excel Jemkel Jumpa bagi siswa siswa kelas 6 SD Negeri 1 Kresnomulyo.
2. mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan permainan
berbasis Excel Jemkel Jumpa.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:
Bagi Guru :
1. Guru mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
2. Guru mampu meningkatkan suasana fokus terhadap proses belajar.
3. Guru mampu memantau aktivitas siswa melalui metode yang diterapkan.
4. Guru dapat mengukur partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran.
5. Guru mendapat kepercayaan penuh dari siswa.
Bagi Siswa:
1. Siswa merasakan suasana pembelajaran yang lebih serius, tapi menyenangkan.
2. Siswa merasakan terlibat aktif dalam proses pembelajaran baik secara intelektual maupun
emosional yang dipicu oleh pembuatan Jembatan Keledai.
3. Siswa dapat meningkatkan kompetisi sehat dalam belajar.
4. Siswa berlatih untuk berjuang menekan rasa bosan menjadi rasa yang antusias untuk
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belajar Matematika.
5. Siswa lebih semangat dan mampu memanajemen suasana hati untuk mengalihkan perasaan
menjadi gemar kepada Matematika.
Bagi Dinas Pendidikan :
1. Dinas Pendidikan dapat memanfaatkan penulisan ini untuk pengembangan pendidikan
di daerah lain.
2. Dinas Pendidikan dapat memanfaatkan penulisan ini untuk
pembaharuan kurikulum.

pengembangan dan

3. Dinas Pendidikan seharusnya bangga dengan Jembatan Keledai yang diterapkan pada
setiap jenjang sekolah yang ada dalam pengawasannya.

2. Landasan Teori
2.1 Teori Pembelajaran Yang Dikemas Melalui Permainan
Terinspirasi dari Jean Piaget, Zoltan P. Dienes (1981) kemudian merumuskan teorinya yang
dikenal dengan teori dienes. Teori dienes memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran
matematika terhadap anak-anak sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi
anak yang mempelajari matematika.
Inti dari Teori belajar Dienes adalah bagaimana memasuki dunia anak dengan hobinya yang
sering bermain. Kendatipun awal teori tersebut digunakan dalam pelajaran Matematika,
namum dalam perkembangannya sangat serasi dipadukan dengan pelajaran lainnya. Eko
Susanto (2009) menyatakan bahwa permainan dapat berfungsi sebagai berikut:
“games memberikan pencerahan saat mengalami kejenuhan, menanamkan materi dalam ingatan
menjadi lebih lama, dan juga dapat berfungsi sebagai penguat dalam membuat kesimpulan di
akhir pertemuan. Dengan games, kelas akan menjadi lebih hidup, suasana belajar penuh ceria,
semangat. Selain itu, siswa akan menjadi percaya diri dan pro aktif mengikuti pelajaran”.
Hampir sama dengan pendapat sebelumnya, Ginnis (2008) game ternyata secara efektif mengubah dinamika
kelas dan biasanya menciptakan kemauan yang lebih besar untuk belajar Game dan dapat bermanfaat
bersikap ”untuk: (1) menciptakan. hubungan kerja yang lebih fleksibel antara siswa, (2) memecahkan
kebekuan antara siswa dengan guru, (3) meningkatkan atau menurunkan level energy, (4) memfokuskan
ulang perhatian, dan (5) melatih berbagai kecakapan berpikir tanpa susah payah.
Menurut Kimpraswil (dalam As’adi Muhammad, 2009) mengatakan bahwa definisi permainan
adalah usaha olah diri (olah pikiran dan olah fisik) yang sangat bermanfaat bagi peningkatan
dan pengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi dalam melaksanakan tugas dan kepentingan
organisasi dengan lebih baik.
Sementara Suasana belajar yang kondusif dapat tercapai apabila guru mampu
mengelola siswa dan sarana pembelajaran dengan baik. (Assep Herry Hermawan, UT 2007).
Pupuh Fathurrahman dan M. Sobry Sutikno (2007) mengemukakan bahwa pengelolaan kelas
merupakan suatu kegiatan yang mewujudkan sistem perencanaan pengajaran dalam setting
pembelajaran nyata, dengan evaluasi yang terkontrol secara sistematik dan memberi timbal
balik secara langsung.
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Pendapat Wahab, (2007) mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah sebuah
perencanaan pengajaran yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses belajar
mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa seperti yang diharapkan.
Menurut Hans Daeng (dalam Andang Ismail, 2009) permainan adalah bagian mutlak
dari kehidupan anak dan permainan merupakan bagian integral dari proses pembentukan
kepribadian anak.
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang
fikiran, perasaan, perhatian dan kemauan anak didik sehingga dapat mendorong terjadinya
proses belajar dari diri siswa. (Mierso, 1980).
Dari teori yang telah ada, kemudian penulis kembangkan dan wujudkan dalam praktik mengajar
dengan sebuah terobosan berupa cara efisien menarik simpati murid agar senang mendapatkan
nilai yang tinggi. Karya ini sepintas kelihatannya sepele dan kadang disepelekan. Namun
ketahuilah, secara kenyataan yang ada justru berhasil memperoleh nilai yang layak diacungi
jempol.
Agar siswa mengalami proses belajar dengan baik kita harus merancang pembelajaran agar
siswa terlihat aktif, cara yang dilakukan antara lain dengan dengan menggunakan media
pembelajaran yang tepat. (Jhon Dewey).

3. Prosedur Penelitian
3.1 Rancangan Permainan Excel Jemkel Jumpa
Berdasarkan dari permasalahan yang dihadapi, bahwa terdapat miss concept pada peserta didik
kelas 6 SD Negeri 1 Kresnomulyo terhadap materi bilangan pangkat tiga. Dari beberapa hasil
ulangan harian, pemahaman mereka tentang bilangan pangkat tiga masih sangatlah rendah.
Oleh karena itu, terdapat metode yang bisa dikembangkan untuk lebih mendekatkan siswa
kepada konsep yang benar. Metode yang selalu membuat siswa merasa tertarik adalah dengan
bermain. Melalui permainan, siswa merasa bukan belajar, tetapi mempunyai tujuan yang pasti
sehingga lambat laun paham dengan bagaimana seharusnya mengerjakan bilangan pangkat
tiga.
Dengan menggunakan aplikasi bawaan Microsoft, yakni Office Excel terwujudlah sebuah
permainan sederhana yang membuat siswa-siswi sedikit demi sedikit menjadi mengerti tentang
konsep dasar bilangan pangkat tiga. Permainan warna yang ditampilkan di dalam aplikasi
permainan sederhana tersebut pun, berhasil menarik simpati serta animo siswa.

3.2 Deskripsi Aplikasi Permainan Excel Jemkel Jumpa
Permainan Excel Jemkel Jumpa dirancang sangat sederhana sekali. Hanya membutuhkan
keahlian bermain warna di dalam kotak Excel serta beberapa rumus sehingga permainan
Excel Jemkel Jumpa benar-benar menyenangkan. Permainan ini dapat dimainkan dengan
atau tanpa LCD proyektor. Untuk membuat suasana menjadi lebih mengasyikkan, seyogianya
LCD proyektor justru sangatlah berperan. Setiap siswa di dalam kelas akan terfokus kepada
sesuatu yang ditampilkan dan divisualisasikan di depan kelas. Terlebih jika terdapat sound
system untuk mendukung terdengarnya suara. Permainan ini dapat dimainkan secara pribadi
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atau berpasangan saling bantu-membantu sesama teman. Hanya perlu ditekankan di sini, kalau
memang yang dibutuhkan adalah sejauh mana masing-masing siswa dalam memahami materi
bilangan pangkat tiga, maka alangkah tepatnya jika dilakukan secara individu saja.
Permainan Excel Jemkel Jumpa terdiri dari beberapa kolom di Excel secara horizontal dan
vertikal. Setiap kolom horizontal, ada yang dikosongkan dan tidak bisa diberi angka. Karena,
sebenarnya yang dapat diberi angka hanyalah 3 kolom kosong saja. Di sinilah letak permainan
itu terjadi dan penanaman konsep bilangan pangkat tiga sedang berlangsung. Secara otomatis
penjumlahan terjadi di sisi sebelah kanan sendiri. Di setiap ujung dari hasil penjumlahan
bilangan pangkat tiga sesungguhnya adalah sebuah hal yang pasti. Hal ini kemudian yang
memunculkan ide Jemkel (Jembatan Keledai). Di sisi lain, siswa akan merasa tertolong
dengan kode kata yang dibuat dari hasil Jembatan Keledai tersebut. Kondisi demikian yang
memengaruhi peserta didik untuk tumbuh keberanian maju bermain permainan Excel Jemkel
Jumpa walaupun kadang masih sering mengalami kesalahan. Namun, dengan tidak jemujemunya mereka berjibaku, berkompetisi untuk mencari kesempatan agar bisa maju kembali
dalam keadaan lebih benar dari sebelumnya.

3.3. Penerapan Permainan Excel Jemkel Jumpa pada Pembelajaran Matematika
Setelah guru membuka pertemuan pembelajaran, maka aplikasi Permainan Excel Jemkel
Jumpa segera ditayangkan. Akan sangat menarik, jika diperbesar menggunakan LCD
proyektor di depan kelas. Satu hal yang wajib dihafalkan siswa-siswi adalah Jemkel (Jembatan
Keledai) sebelum mereka maju untuk memainkan aplikasi Excel Jemkel Jumpa. Jembatan
Keledai dibuat dan disusun berdasarkan hasil akhir bilangan pangkat tiga, yakni angka terakhir
(belakang). Contoh: 23 hasilnya 8, maka guna mengantisipasi kesalahan siswa dalam konsep
dasar bilangan pangkat tiga (jangan sampai 2 x 3) seharusnya dilakukan proses menghafal
hasil dari bilangan berpangkat tiga tersebut. Logikanya, meskipun bukan satu angka, misalnya
423 hasilnya 74088. Sehingga dapat disimpulkan jika setiap bilangan 2 dipangkat 3 akan
menghasilkan angka 8 diujungnya. Dengan demikian, untuk menambah percaya diri siswa
serta membantu dalam memainkan aplikasi Permainan Excel Jemkel Jumpa, setiap siswa
wajib menghafal Jemkel yang telah disusun oleh guru. Berikut ini Jemkel yang dimaksud:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SA-------DE----------JU-------MPA----LI-------NA-------TI-------A-----SE----------NO
Satu
Delapan Tujuh
Empat Lima Enam Tiga Dua Sembilan Nol
Diberi nama Jemkel Jumpa, disebabkan dalam rangkaian kalimat di atas terdapat kata Jumpa.
Menghafal Jemkel tersebut, dapat menggunakan isyarat 10 jari dari kiri ke kanan maupun
sebaliknya.
Model hafalan Jemkel yang telah melekat dalam ingatan, dapat menjadi sugesti para siswa
berani tampil menjalankan Permainan Excel Jemkel Jumpa. Di saat tampak dalam permainan
di sisi sebelah kanan jemkel yang berbunyi TI, maka ini mengandung pengertian bahwa sang
pemain harus mengetikkan angka 7 ke dalam aplikasi sebanyak 3 kali dengan posisi kolom
diacak (yang terpenting pengulangan angka 7 terjadi 3 kali, bukan 7 dikalikan dengan angka
3), sehingga tidak secara berurutan sebuah kolom bisa diisi dengan angka tersebut. Proses
pengisian kolom rumpang memakai sistem zigzag itulah terdapat sisi permainan yang unik dan
menghibur hati, namun tetap dalam proses pembelajaran yang mempunyai tujuan spesifik yaitu
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menanamkan konsep bilangan pangkat tiga melalui permainan sederhana. Siswa akan senantiasa
terkondisikan dengan suasana aktif dan asyik dalam mengikuti proses pembelajaran Matematika
secara serius, tapi menyenangkan.

Gambar Aplikasi Permainan Excel Jemkel Jumpa

4. Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil tindakan yang penulis laksanakan, diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Aktualisasi Permainan Berbasis Excel Jemkel Jumpa ternyata mampu meningkatkan
pemahaman konsep bilangan pangkat tiga.
2. Keberadaan Permainan Berbasis Excel Jemkel Jumpa terbukti membuat respon siswa
merasa senang belajar matematika.

4.2 Saran
Mengingat manfaat yang diperoleh siswa, maka disarankan agar guru mulai memikirkan
untuk membuang jauh-jauh kebudayaan malas mencari terobosan baru guna mencari
solusi agar siswa lebih memahami pelajaran, hanya mengandalkan kebiasaan asal
mengajar. Siswa disarankan untuk belajar lebih konsentrasi, senang dan tidak perlu takut
kepada pelajaran Matematika. Secara umum bisa penulis sampaikan di sini bahwa akan
sangat banyak positifnya jika pemerintah secara Nasional mewajibkan penggunaan dan
pengembangan permainan berbasis Excel Jemkel Jumpa di sekolah-sekolah di seluruh
wilayah Republik Indonesia. Secara khusus, penulis ingin sekali terwujud agar penggunaan
permainan berbasis Excel Jemkel Jumpa ini diwajibkan di sekolah-sekolah yang berada di
sekitar wilayah penulis tinggal. Sehingga, benar-benar terkader dan ter-cover siswa-siswi
yang pandai, berani bermkompetisi sehat serta berakhlakul karimah. Semoga karya dari
guru desa ini akan memberi warna di Dunia Pendidikan. Amin.
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Abstrak.Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar pada siswa kelas
XI MIA 5 SMAN 1 Kesamben kabupaten Blitar pada semester genap tahun pelajaran
2015/2016 dengan pembelajaran dengan model Auditory Intellectually Repetition
(AIR)dengan permainan balap sepeda pada Ms. Powerpoint pada pokok bahasan Limit
Fungsi. Model pembelajaran AIR dengan siswa menyimak masalah, mengemukakan,
menanggapi, serta mempresentasikan jawaban pada tahap auditory. Kegiatan siswa untuk
mengkonstruksi, memecahkan masalah dan menerapkan konsep materi yang dipelajari
pada tahap intellectually. Siswa mengerjakan latihan soal merupakan kegiatan pada tahap
repetition. Langkah-langkah sebagai berikut: (1) Guru mengingatkan materi prasyarat
limit fungsi, (2) Guru memberi motivasi, (3) Guru menjelaskan langkah-langkah yang
harus dilakukan siswa, (4) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang
beranggotakan 4-5 siswa berkemampuan heterogen, (5) Guru membagikan LKS, (6) Guru
menjelaskan masalah yang ada di LKS, (7) Siswa berdiskusi dan mengerjakan LKS secara
berkelompok, (8) Guru membimbing dan mengarahkan kelompok dalam mengerjakan
LKS, sehingga dapat menemukan konsep limit fungsi. (9) Siswa mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya, (10) Guru menjelaskan dan memantapkan hasil presentasi siswa,
(11) Guru menjelaskan aturan permainan balap sepeda, (12) Guru memberikan permainan
balap sepeda, (13) Guru membantu siswa menyimpulkan kelompok pemenang, dan (14)
Guru membantu siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari (Shoimin, Aris. 2014).
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) pada siswa berjumlah 38
siswa. Prosedur pengumpulan data yang digunakan meliputi tes tertulis dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase ketuntasan belajar matematika meningkat
dari 94,29% siswa yang tuntas pada siklus I menjadi 97,22% siswa yang tuntas pada
siklus II. Dengan demikian, prestasi siswa pada siklus II mengalami peningkatan sebesar
2,93%.
Kata Kunci. Auditory Intellectually Repetition, permainan balap sepeda

1. Pendahuluan
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada Januari 2016, beberapa siswa kelas
XI MIA 5 SMAN 1 Kesamben beranggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang
sulit dipahami. Bahkan tidak jarang ditemukan siswa yang mengatakan bahwa matematika
itu membosankan dan tidak menarik. Ada pula yang beranggapan bahwa pembelajaran
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matematika terlalu sulit, sehingga timbul keengganan untuk mempelajarinya. Banyak siswa
yang tidak memperhatikan penjelasan guru, sehingga tidak memahami materi yang diajarkan.
Hanya beberapa siswa yang mau mencoba mengerjakan dan mempresentasikan tugas yang
diberikan guru. Berdasarkan hasil ulangan harian pertama diperoleh informasi bahwa 20 siswa
(53%) tuntas belajar dan 18 siswa (47%) belum tuntas belajar. KKM yang ditetapkan sekolah
adalah 75, sedangkan rata-rata nilai siswa adalah 74,3. Hal ini menunjukkan bahwa daya serap
siswa terhadap pelajaran perlu ditingkatkan.
Penelitian tentang model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition pernah dilakukan
oleh Nur S (2011) menunjukkan bahwa penggunaan model AIR dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Sidoharjo sebelum penelitian 15,7% dan meningkat
menjadi 66% setelah penelitianInvalid source specified.. Lebih lanjut Saraswati (2014)
menunjukkan bahwa penggunaan model AIR dapat meningkatkan prestasi belajar siswa
kelas X jurusan pemasaran SMK Batik 1 Surakarta bahwa prestasi belajar sebelum penelitian
15,15% dan meningkat menjadi 60,6% setelah penelitian.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul
Penerapan Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition dengan Permainan Balap
Sepeda Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas XI MIA 5 SMAN 1
Kesamben. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada. Perbedaannya terdapat pada
latihan mengerjakan soal. Pada penelitian Supriyatun dan Saraswati, siswa mengerjakan soal
secara individu, sedangkan pada penelitian ini siswa mengerjakan secara berkelompok melalui
permainan balap sepeda. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah deskripsi langkah-langkah
pembelajaran model auditory intellectually repetition dengan permainan balap sepeda yang
dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas XI MIA 5 SMAN 1 Kesamben?

2. Kajian Kepustakaan
2.1. Model Pembelajaran AIR
ShoiminInvalid source specified. dan Suherman (dalam Invalid source specified.
berpendapat bahwa model pembelajaran AIR adalah model pembelajaran yang dilakukan
dengan cara meminta siswa menyimak masalah, mengemukakan, menanggapi, serta
mempresentasikan jawaban. Setelah itu, siswa mengerjakan latihan soal. Siswa menyimak
masalah, mengemukakan, menanggapi, dan mempresentasikan jawaban kelompok merupakan
kegiatan pada tahap auditory. Kegiatan siswa untuk menkonstruksi, memecahkan masalah
dan menerapkan konsep materi yang dipelajari merupakan kegiatan pada tahap intellectually.
Siswa mengerjakan latihan soal yang bertujuan untuk menambah pemahaman siswa terhadap
materi yang dipelajari merupakan kegiatan pada tahap repetition.
Kelebihan model pembelajaran AIR tersebut adalah melatih siswa untuk aktif, memecahkan
masalah secara kreatif, melatih pendengaran dan keberanian siswa dalam mengungkapkan
pendapat, mengingat kembali tentang materi yang telah dipelajari, memberi siswa kesempatan
lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif,
melatih respon siswa yang berkemampuan rendah terhadap permasalahan yang diberikan
dengan cara mereka sendiri, dan memberikan pengalaman siswa untuk menemukan sesuatu
dalam menjawab permasalahan.
Sedangkan kekurangan model pembelajaran AIR antara lain mengingat bahwa membuat dan
menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah,
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mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak
siswa yang mengalami kesulitan untuk merespon permasalahan yang diberikan, menimbulkan
perasaan ragu dalam menjawab, dan membutuhkan waktu yang lama.

2.3. Permainan Balap Sepeda
Sutikno dalam Invalid source specified. yang menyatakan permainan dapat membangun
suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme, sehingga menyenangkan bagi
siswa. Sehingga membuat permainan adu cepat dalam menjawab latihan soal dengan nama
“Permainan Balap Sepeda.” Permainan ini merupakan permainan adu cepat dalam menjawab
latihan soal yang ditayangkan melalui slide power point. Permainan ini dilakukan secara
berkelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan ikon sepeda yang ditampilkan pada slide
area permainan balap sepeda (gambar 2.1). Ikon sepeda akan maju jika jawabannya benar.
Kelompok yang sepedanya memasuki garis akhir lebih dulu atau paling dekat dengan garis
akhir dinyatakan menjadi pemenang.
Pada penelitian ini, permainan balap sepeda akan dimasukkan pada tahap repetition. Kegiatan
pada tahap repetition adalah pengulangan, dengan tujuan memperdalam pemahaman siswa
yang dilatih melalui pemberian soal atau kuis. Permainan balap sepeda dirasa cocok sebagai
variasi dalam model pembelajaran AIR, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menerapkan
permainan ini.

Sumber: Diadopsi Ms Powerpoint Penelitian
Gambar 2.1. Slide Area Permainan Balap Sepeda
Aturan permainan menurut Sadiman Invalid source specified. et al. (2012:75) dan Tedjasaputra
Invalid source specified. harus diberikan sebelum permainan dimulai, selain itu aturan
permainan harus dimengerti oleh setiap pemain dan bersedia mengikuti aturan permainan.
Pada aturan permainan balap sepeda dalam penelitian ini seperti pada gambar 2.2.

Sumber: Diadopsi Ms Powerpoint Penelitian
Gambar 2.2. Slide Aturan Permainan Balap Sepeda
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Pada slide soal permainan balap sepeda terdapat beberapa fitur, diantaranya: nomor soal, soal,
batas waktu pengerjaan soal, ikon untuk menampilkan jawaban, dan ikon untuk kembali ke
area balap sepeda. Nomor soal ditampilkan di tengah slide bagian atas. Soal yang diberikan
ditampilkan pada bagian tengah slide. Batas waktu mengerjakan soal ditampilkan pada pojok
kanan atas. Batas waktu dalam mengerjakan soal bervariasi, dari 60 sampai 180 detik, batas
waktu disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal. Selain itu diberikan ikon untuk menampilkan
jawaban, yang diberi nama “Cek Jawaban” dan diberikan ikon untuk kembali ke area
permainan, yang diberi nama “Ke Sirkuit.”

Sumber: Diadopsi Ms Powerpoint Penelitian
Gambar 2.3. Contoh Slide Soal Beserta Pembahasan Permainan Balap Sepeda
Untuk mengukur prestasi belajar, diperlukan suatu tes. Menurut ArikuntoInvalid source
specified. Pengukuran prestasi belajar siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah
tes subjektif berbentuk uraian. Tes uraian dipilih karena tes uraian menuntut siswa untuk
mengorganisir, menyusun, dan memadukan pengetahuan-pengetahuan yang telah dipelajari.
Dengan tes uraian, siswa dapat mengemukakan pendapat kemudian menyusunnya dalam
bentuk kalimat. Selain itu, penggunaan tes uraian dalam penelitian ini dimaksudkan agar siswa
benar-benar mengerjakan tes sesuai kemampuan yang mereka miliki.

2.5. Kerangka Pembelajaran
Langkah-langkah model pembelajaran AIR dengan permainan balap sepeda yang dilakukan
pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Menyampaikan tujuan pembelajaran yakni
menemukan konsep limit fungsi, b) Mengingatkan materi prasyarat dengan menanyakan cara
memfaktorkan bentuk aljabar, c) Memberi motivasi melalui pentingnya mempelajari limit
fungsi. Limit dipakai dalam salah satu cabang matematika, yaitu analisis matematika untuk
mencari turunan dan kekontinuan, d) Menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan siswa,
e) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa berkemampuan
heterogen, f) Membagikan LKS tentang konsep limit fungsi aljabar di satu titik, g) Menjelaskan
masalah tentang konsep limit fungsi aljabar di satu titik yang ada di LKS, i) Meminta siswa
menanyakan masalah yang berkaitan dengan limit, j) Meminta siswa untuk menyebutkan
hal-hal yang terdapat pada limit, k) Meminta siswa bekerja sama dengan anggota kelompok
dalam mengerjakan LKS, l) Membimbing dan mengarahkan kelompok dalam mengerjakan
LKS, sehingga dapat menemukan konsep limit fungsi, m) Meminta salah satu kelompok
untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, n) Menjelaskan dan memantapkan hasil
presentasi siswa, o) Menjelaskan aturan permainan, p) Memberikan permainan balap sepeda,
q) Menentukan kelompok pemenang, dan r) Membantu siswa menyimpulkan materi yang
telah dipelajari.

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

3. Metode
Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 5 SMA Negeri 1 Kesamben semester
genap tahun pelajaran 2015/2016. Siswa kelas XI berjumlah 38 siswa yang terdiri atas 15 lakilaki dan 23 perempuan. Pemilihan kelas ini berdasarkan pertimbangan bahwa kemampuan
siswa kelas XI MIA 5 heterogen. Peneliti melaksanakan pengamatan pada 13-18 April 2016.
Tindakan siklus I dilaksanakan Senin, 25 April 2016 dan Rabu, 27 April 2016. Tindakan siklus
II dilaksanakan Senin, 2 Mei 2016 dan Rabu, 4 Mei 2016.
Pemberian tes bertujuan untuk mengetahui prestasi belajar siswa terhadap materi limit fungsi. Tes
tulis diberikan pada setiap akhir tindakan. Tes pertama merupakan tes akhir siklus I yang dilaksanakan
pada 27 April 2016, sedangkan tes kedua merupakan tes akhir siklus II yang dilaksanakan pada 4
Mei 2016. Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru (peneliti) dan aktivitas
siswa selama proses pembelajaran. Observasi terhadap guru (peneliti) dilakukan oleh guru mata
pelajaran matematika lain. Selain lembar observasi, digunakan catatan lapangan untuk mencatat
temuan atau kejadian yang belum tercatat pada lembar observasi.
Keberhasilan belajar siswa dikatakan tuntas jika secara klasikal lebih dari 75% siswa tuntas
belajar. Siswa dikatakan tuntas belajar jika mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu 75.
Adapun perhitungan prosentase ketuntasan belajar klasikal adalah sebagai berikut.

Keterangan: P = prosentase siswa yang tuntas , n = banyaknya siswa yang tuntas, N = banyaknya
siswa yang mengikuti tes.
Kriteria keberhasilan proses ditentukan dengan menggunakan lembar observasi yang diisi oleh
pengamat. Analisis data hasil observasi menggunakan analisis prosentase. Skor yang diperoleh
pada setiap deskriptor dijumlahkan dan hasilnya disebut jumlah skor. Selanjutnya, dihitung
prosentase nilai rata-ratanya dengan rumus sebagai berikut.
Persentase nilai rata-rata (NR) =
Kriteria penilaian keberhasilan proses ditentukan sebagai berikut 90% < NR ≤ 100% : sangat
baik; 75% < NR ≤ 90% : baik; 55% < NR ≤ 75%: cukup baik; 30% < NR ≤ 55% :
kurang
baik; 0% < NR ≤ 30% : sangat kurang.
Suatu siklus dihentikan jika NR lebih dari 75% dan prosentase ketuntasan belajar siswa
minimal 75%. Akan tetapi, jika kedua kriteria di atas belum tercapai, maka penelitian akan
dilanjutkan pada siklus berikutnya. Arikunto (2008:75) menyatakan banyaknya siklus
tergantung dari kepuasan peneliti sendiri, tetapi sebaiknya tidak kurang dari dua siklus Invalid
source specified.

4. Hasil Dan Pembahasan
4.1 Deskripsi per Siklus
Pelaksanaan tindakan meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting),
pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Peneliti dibantu oleh tiga guru matematika
untuk mengamati proses pembelajaran.
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Hasil observasi didasarkan pada hasil diskusi dengan berpedoman pada lembar observasi dan
catatan lapangan. Paparan hasil pengamatan diuraikan sebagai berikut: 1) Rata-rata prosentase
keberhasilan aktivitas guru siklus I sebesar 88,395 % yang berarti taraf keberhasilan kegiatan
peneliti dalam melaksanakan pembelajaran termasuk dalam kategori sangat baik. Siklus II
sebesar 92,265% juga sangat baik;
Tabel 4.1 Hasil Analisis Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus I dan II
Siklus

Pertemuan
pertama
kedua
pertama
kedua

I
II

Perolehan
Skor
75
21
78
22

Prosentase

Kategori

89,29%
87,5%
92,86%
91,67%

Baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik

2) Rata-rata prosentase skor keberhasilan aktivitas siswa siklus I sebesar 90,48% yang berarti
taraf keberhasilan kegiatan siswa termasuk dalam kategori sangat baik. Siklus II sebesar
91,67% juga sangat baik;
Tabel 4.2 Hasil Analisis Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan II
Siklus

Pertemuan
pertama

I
kedua
pertama
II

Pertemuan
kedua

Pengamat
Kedua
Ketiga
Kedua
Ketiga
Kedua
Ketiga
Kedua
Ketiga

Perolehan
Skor
74
75
22
22
78
76
22
22

Prosentase
88,1%
89,29%
91,67%
91,67%
92,86%
90,48%
91,67%
91,67%

RataRata

Kategori

88,7%

Baik

91,67%

Sangat baik

91,67%

Sangat baik

91,67%

Sangat baik

3) Hasil analisis tes akhir siklus I menunjukkan bahwa siswa yang tuntas belajar sebanyak
33 siswa dari 35 siswa yang mengikuti tes. Tiga siswa tidak mengikuti tes karena sakit. Dari
data tersebut dapat diketahui prosentase siswa yang tuntas sebesar 94,29% dan prosentase
siswa yang tidak tuntas belajar sebesar 5,71% dengan nilai rata-rata kelas 92,51. Hasil analisis
nilai tes akhir siklus II menunjukkan bahwa siswa yang tuntas belajar sebanyak 35 siswa
dari 36 siswa yang mengikuti tes, sehingga prosentase siswa yang tuntas sebesar 97,22% dan
prosentase siswa yang tidak tuntas belajar sebesar 2,78% dengan nilai rata-rata kelas 97,03.
Hasil analisis nilai tes siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.
Tabel 4.3 Hasil Analisis Nilai Tes Siswa Siklus I dan II
Siklus
I

Keterangan
Jumlah siswa yang tuntas
Jumlah siswa yang tidak tuntas
Rata-rata nilai

Nilai

Prosentase

33
2
92,51

94,29%
5,71%
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Jumlah siswa yang tuntas
Jumlah siswa yang tidak tuntas
Rata-rata nilai

II

739

35
1
97,03

97,22%
2,78%

4) Siswa lebih mudah memahami materi menggunakan LKS; 5) Setiap anggota kelompok
hanya memiliki 1 kesempatan untuk mempresentasikan jawaban kelompoknya pada permainan
balap sepeda, sehingga tidak ada siswa yang dominan dalam menjawab soal; 6) Dengan
permainan balap sepeda, siswa dapat mempresentasikan jawaban kelompoknya, sehingga
siswa menjadi lebih percaya diri dalam berbicara di depan kelas; 7) Dengan permainan balap
sepeda, siswa dapat berlatih menjawab persoalan dengan cepat dan tepat; 8) Siswa tidak berlatih
mengerjakan soal permainan balap sepeda dengan tingkat kesulitan tinggi. Soal nomor 1
sampai 6 merupakan soal dengan tingkat kesulitan rendah, soal nomor 7 sampai 12 merupakan
soal dengan tingkat kesulitan sedang, dan soal nomor 13 sampai 20 merupakan soal dengan
tingkat kesulitan tinggi. Pada pertemuan pertama siswa hanya memainkan permainan balap
sepeda sampai nomor 11 ; 9) Peneliti memberi reward berupa buku dan balpoin untuk juara I
permainan balap sepeda dan memberi reward berupa pensil untuk pemenang juara II. Siswa
yang memenangkan juara I dan II merasa senang, sedangkan siswa yang kalah menerima
hasil pertandingan dengan sportif; 10) Peneliti memberi print out soal beserta pembahasan
permainan balap sepeda kepada siswa, sehingga banyak soal yang dapat dipelajari siswa; 11)
Siswa terlihat percaya diri saat mengerjakan soal tes akhir siklus. Hal ini disebabkan siswa
sudah banyak mengerjakan latihan soal yang diujikan melalui permainan balap sepeda. Hasil
catatan lapangan pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.
Tabel 4.4 Hasil Catatan Lapangan Siklus I dan II
Siklus
ke-

Pertemuan
ke-

Observasi
Aktivitas
Peneliti

1
I

Siswa
Peneliti
2

Siswa
Peneliti

1
Siswa

II

Peneliti
2

Siswa

Keterangan
1. Peneliti tidak memberikan soal dengan tingkat
kesulitan tinggi pada permainan balap sepeda.
2. Peneliti memberikan hadiah pada juara I dan juara
II permainan balap sepeda.
1. Saat presentasi, siswa merasa percaya diri.
2. Siswa tampak bersemangat mengikuti
pembelajaran.
Peneliti mampu menguasai kelas.
1. Siswa berani mempresentasikan hasil pekerjaannya.
2. Siswa mengerjakan tes dengan percaya diri.
Peneliti menyajikan soal dengan tingkat kesulitan
rendah, sedang, dan tinggi.
1. Siswa mulai bisa menerima pembentukan
kelompok secara acak.
2. Siswa aktif saat diskusi kelompok.
3. Siswa percaya diri untuk maju mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya.
Peneliti mampu menguasai kelas.
Siswa terlihat tidak kesulitan saat mengerjakan soal tes
karena lebih memahami materi yang dipelajari serta
sudah terbiasa mengerjakan soal yang bersifat analisis.
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Paparan hasil refleksi terhadap pembelajaran diuraikan sebagai berikut: 1) Peneliti memotivasi
siswa agar berani tampil di depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Hal
ini peneliti lakukan agar siswa lebih berani dan percaya diri untuk mempresentasikan hasil
diskusi dan menjelaskan hasil pekerjaan; 2) Peneliti meminta siswa untuk selalu menghargai
pendapat siswa lain. Hal ini dimaksudkan agar siswa yang kurang berani dalam menyampaikan
pendapat menjadi terbiasa untuk menyampaikan pendapatnya; 3) Peneliti perlu memberikan
soal dengan tingkat kesulitan tinggi pada permainan balap sepeda. Hal ini perlu dilakukan
agar siswa tidak bingung ketika menghadapi soal dengan tingkat kesulitan tinggi; 4) Peneliti
memotivasi siswa agar sering berlatih mengerjakan soal. Hal ini peneliti lakukan agar siswa
mampu menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat; 5) Peneliti memberi reward berupa buku
dan ballpoint untuk juara I permainan balap sepeda dan memberi reward berupa pensil untuk
pemenang juara ke II. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat belajar dan siswa cepat
serta tepat dalam menjawab soal permainan; 6) Peneliti memotivasi siswa untuk rajin belajar
dan percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar siswa terlatih
mandiri ketika menghadapi tes; 7) Peneliti tetap mengadakan siklus kedua walaupun perolehan
prestasi belajar siswa sudah memenuhi kriteria klasikal.
Setelah semua siswa berkumpul dengan kelompoknya, peneliti membagikan LKS pada
masing-masing kelompok. Peneliti menjelaskan permasalahan yang diberikan dan menjelaskan
pentingnya kegiatan diskusi. Pada kegiatan diskusi, setiap anggota kelompok terlihat antusias
mencari jawaban. Setiap anggota kelompok bertukar pikiran untuk memecahkan permasalahan
yang diberikan. Siswa yang sudah paham membantu siswa yang belum paham. Kondisi seperti
ini sesuai dengan pendapat Gintings bahwa membiasakan siswa dengan berdiskusi akan
menumbuhkan sikap ilmiah dan jiwa demokratis kepada siswa Invalid source specified..
Setelah diskusi kelompok, peneliti meminta perwakilan tiga kelompok untuk mempresentasikan
hasil kerja kelompoknya. Peneliti memberi motivasi kepada siswa agar berani dan percaya
diri ketika di depan kelas. Siswa yang maju terlihat percaya diri untuk mempresentasikan
hasil diskusi. Hal ini sejalan dengan pendapat Dimyati dan Mudjiono (2013:104) bahwa
guru merangsang siswa dengan memberi rasa percaya diri bahwa ia dapat mengatasi segala
hambatan dan pasti berhasil Invalid source specified..
Pada pertemuan berikutnya peneliti mengadakan tes akhir siklus 1. Peneliti memotivasi siswa
untuk percaya pada diri sendiri. Selain itu, peneliti juga mengingatkan siswa untuk senantiasa
jujur dan tidak mencontek dalam mengerjakan tes. Kondisi kelas kondusif saat pelaksanaan
tes. Siswa terlihat percaya diri saat mengerjakan soal tes akhir siklus. Siswa mengerjakan tes
secara individu.
Pada tindakan siklus II, peneliti memperbaiki kekurangan yang terjadi pada siklus I. Kekurangan
pada siklus I adalah siswa tidak berlatih mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan tinggi
pada permainan balap sepeda. Pada siklus II, peneliti memberi soal dengan tingkat kesulitan
yang beragam pada permainan balap sepeda agar siswa mampu mengerjakan soal dengan
berbagai tingkat kesulitan. Siswa tampak bersemangat dan lebih tertantang dalam beradu cepat
menjawab soal.
Pada kegiatan presentasi, peneliti selalu memberi dorongan dan motivasi kepada siswa untuk
berani dan percaya diri tampil di depan kelas. Siswa menjadi tidak malu-malu dan tampak
lebih berani dan percaya diri ketika tampil di depan kelas. Siswa yang jarang tampil di depan
kelas menjadi terbiasa untuk mempresentasikan jawabannya. Hal ini sesuai dengan pendapat
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Invalid source specified. Dorongan yang berorientasi pada tujuan tersebut merupakan inti
motivasi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri.”
Ketika tes akhir siklus, siswa tampak serius mengerjakan soal tes. Suasana kelas pun kondusif
karena tidak ada siswa yang berusaha melihat pekerjaan siswa lain. Siswa terlihat yakin bisa
mengerjakan soal tes. Hal ini sesuai dengan pendapat Putri (2014) bahwa siswa yang memiliki
rasa percaya diri yang baik cenderung menghindari munculnya perilaku mencontek karena
dirinya yakin dengan kemampuan dan usaha yang dilakukan akan memberikan hasil yang
diinginkan (Putri, 2014). .

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Pada tes akhir siklus I banyaknya siswa yang mencapai KKM sebanyak 33 siswa dari 35 siswa
yang mengikuti tes atau sebanyak 94,29% siswa mencapai ketuntasan. Pada tes akhir siklus II
banyaknya siswa yang mencapai KKM sebanyak 35 siswa dari 36 siswa yang mengikuti tes
atau sebanyak 97,22% siswa mencapai ketuntasan. Prestasi siswa pada siklus II mengalami
peningkatan sebesar 2,93%, jadi model pembelajaran AIR dengan permainan balap sepeda
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

5.2. Saran
Untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal guru sebaiknya mempersiapkan LKS
dan soal permainan yang diperlukan dengan sebaik-baiknya, bertindak aktif untuk
selalu memantau, membimbing, memotivasi, dan merespon agar aktivitas diskusi
siswa sesuai yang diharapkan dan menciptakan media pembelajaran yang lebih
variatif agar proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan siswa lebih tertarik
dan termotivasi untuk belajar matematika lebih giat lagi.
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Z. (2012). Evaluasi Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Arikunto, S. (2012). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Arsyad, A. (2009). Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers.
Aulia, N. (2015). Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Penerapan Model Pembelajaran Auditory
Intellectually Repetition (AIR) Dengan Metode Problem Solving Pada Siswa Kelas V A SD Negeri
03 Sulusuban. Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan Universitas Lampung (Online) (http:??digilib.
unila.ac.id/10132/ Diakses 18 Maret 2016.
Nur, S. (2011). Peningkatan Minat dan Prestasi belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Auditory Intellectually Repetition. Surakarta: Skripsi Tidak diterbitkan Universitas
Muhammadiyah Surakarta (Online) (http://eprints.ums.ac.id/13835/ diakses 18 Maret 2016.
Putri, P. P. (2014). Hubungan Antara Percaya Diri Dengan Intensi Menyontek. Surakarta: Fakultas
Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Saraswati. (2016). Penerapan Model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition Dengan
Pendekatan Contextual Teaching and learning (CTL) Dalam meningkatkan Kemampuan
Komunikasi dan Prestasi Belajar Matematika Siswa. Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan
Universitas Muhammadiyah Surakarta (Online), http://eprints.ums.ac.id/28706/diakses 18 Maret
2016.
Shoimin, A. (2014). Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

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

741

742

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017
Soedyarto, Nugroho dan Maryanto. (2008). Matematika Untuk SMA dan MA Kelas XI Program IPA
Jilid 2. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
Sugihartono. (2007). Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.
Susanto, A. (2013). Teori Belajar dan Pembelajaran Edisi Pertama . Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.
Susilo, Herawati, dkk. (2012). Penelitian Tindakan kelas sebagai Sarana Pengembangan Keprofesionalan
Guru dan Calon Guru. Malang: Bayumedia.
Tedjasaputra, M. (2008). Bermain, Mainan dan Permainan. Jakarta: PT Grasindo.
Usman, M. U. (2008). Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Yoni. (2010). Menyusun Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Familia Pustaka Keluarga.

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

ABSTRAK
Dewasa ini, pembelajaran matematika di sekolah dasar siswa dituntut untuk menguasai
keterampilan Abad 21. Dimana siswa dituntu bukan hanya sekedar pandai berhitung saja,
namun siswa juga harus pandai untuk berfikir kritis serta mampu memecahkan masalah,
berfikir kreatif serta berinovasi, mengkomunikasikan, dan bekerjasama. Akan tetapi,
dalam kenyataannya siswa dalam mengerjakan soal pemecahan masalah masih mengalami
kesulitan. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil belajar siswa yang belum mencapai kriteria
ketuntasan minimal. Oleh karena itu, peneliti teratrik untuk mengadakan penelitian
tindakan kelas tentang penggunaan model think talk write dan media pembelajaran
coklator bersekutu. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VB SD Negeri 1 Nagarasari.
Teknik pengunpulan data pada penelitian ini adalah teknik tes dan observasi. Sedangkan
instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian. Adapun instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes dan lembar observasi. Sedangkan
teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.
hasil belajar siswa pun meningkat dengan baik. Dimana sebelum mengguanakan model
pembelajaran memperoleh rata-rata 54.83, pada siklus pertama memperoleh rata-rata
62,35 dan di siklus dua memperoleh rata-rata yang memuaskan yaitu 83,64.
Kata Kunci : Think Talk Write, Coklator Bersekutu, Hasil Belajar, Pemecahan Masalah

1. Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting dan diperlukan oleh siswa.
Pembelajaran matematika sendiri sudah dikenalkan pada siswa mulai dari sekolah dasar
sampai perguruan tinggi. Hal ini karena matematika dipandang sebagai mata pelajaran yang
wajib dikuasai untuk dapat menguasai pelajaran lainnya. Selain itu, matematika juga sering
dianggap sebagai penentu kecerdasan seseorang. Apabila siswa pandai dalam pelajaran
matematika, maka siswa tersebut dianggap sebagai siswa yang pintar.
Matematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari apabila diaplikasikan dengan benar.
Sebagian besar orang tidak menyukai pelajaran matematika karena identik dengan rumus
yang rumit dan membosankan. Padahal, banyak sekali manfaat dari matematika yang tidak
kita sadari. Misalnya saja dalam hal jual beli, kita bisa mengaplikasikan konsep pengukuran,
pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Oleh karena itu,
matematika sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari apabila kita menyadarinya.
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Dewasa ini, pembelajaran matematika di sekolah dasar siswa dituntut untuk menguasai
keterampilan Abad 21. Dimana siswa dituntu bukan hanya sekedar pandai berhitung saja,
namun siswa juga harus pandai untuk berfikir kritis serta mampu memecahkan masalah,
berfikir kreatif serta berinovasi, mengkomunikasikan, dan bekerjasama.
Sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa setiap materinya yaitu siswa
harus mampu untuk menguasai permasalahan matematika melalui soal pemecahan masalah.
Dalam menyelesaikan soal yang membutuhkan pemecahan masalah, siswa harus terus
dilatih agar terbiasa. Dengan terbiasa memecahkan masalah, siswa diajarkan untuk menjadi
siswa yang aktif dalam pembelajaran, tidak hanya menunggu guru memberi contoh untuk
menyelesaikan soal tersebut.
Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting.
Hal ini karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaiannya, siswa dimungkinkan
memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki.
Pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat
tidak rutin. (Erman Suherman, dkk, 2003: 89).
Menurut John Dewey (dalam Sujono, 1988: 215), langkah-langkah yang harus dilakukan
dalam memecahan masalah yaitu: (1) tahu bahwa ada masalah; (2) mengenali masalah;
(3) menggunakan pengalaman yang lalu; (4) menuliskan kemungkinan-kemungkinan
penyelesaian; (5) mengevaluasi penyelesaian dan menarik kesimpulan berdasarkan buktibukti yang ada.
Dalam memecahkan masalah langkah pertama harus mengetahui masalah tersebut. Selanjutnya
siswa diharapkan mengenali masalah dengan mengklasifikasi soal dan menggunakan
pengalaman yang lalu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat
kemungkinan penyelesaiannya. Langkah terakhir yaitu mengevaluasi penyelesaian dan
menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada.
Senada dengan John Dewey, Gagne (dalam Erman Suherman, 2003: 34) menyatakan bahwa
langkah yang harus dilakukan dalam pemecahan masalah matematis yaitu:
1. Menyajikan masalah dalam bentuk yang jelas.
2. Menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional.
3. Menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang diperkirakan baik.
4. Mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya
5. Mengecek kembali hasil yang diperoleh
Pada kenyataannya, siswa di SDN 1 Nagarasari mengalami kesulitan dalam mengerjakan
soal matematika yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Hal tersebut dapat terlihat
dari pencapaian hasil belajar siswa yang tidak mencapai KKM.Dari 28 siswa kelas V tahun
pelajaran 2016/2017, hanya 3 orang yang mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan
dengan penyelesaian masalah. Tentunya hal ini sangat jauh dari harapan, karena tidak lebih
dari 20% siswa saja yang mampu mengerjakan soal pemecahan masalah dengan benar.
Selain tidak tercapainya KKM yang telah ditentukan oleh guru, ketidakpahaman siswa
ditunjukan dengan hasil jawaban siswa yang tidak menyertakan langkah-langkah penyelesaian
soal. Terdapat dua kemungkinan yang terjadi, siswa tidak faham dengan proses penyelesaian
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soal atau siswa mengerjakan proses penyelesaian soal di kertas lain. Apabila siswa mengerjakan
proses penyelesaian soal di kertas lain, pastinya hasil akhir dari jawaban itu haruslah benar.
Namun pada faktanya hanya 3 orang yang mampu mencapai KKM, maka kemungkinan ini
dapat terbantahkan. Maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan pertamalah yang terjadi,
yaitu siswa tidak faham dengan proses penyelesaian soal.
Untuk menangani hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam
menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Salah satu upaya yang
bisa dilakukan oleh guru adalah dengan menggunakan model Think Talk Warite (pikirkan,
komunikasikan/diskusikan, dan tuliskan). Model pembelajaran ini mengacu pada model
pembelajaran yang dikembangkan oleh Huinker dan Laughlin yaitu TTW (Think-Talk-Write).
Dengan menggunakan model ini siswa dilatih untuk berpikir secara kritis permasalahan yang
hendak diselesaikan, kemudian mengomunikasikan/mendiskusikan hasil buah pikirnya dengan
teman sebaya, dan menuliskan hasil buah pikir itu berupa kata kunci bahasa matematikanya.
Strategi pembelajaran TTW (Think-Talk-Write) melibatkan tiga tahap penting yang harus
dikembangkan dan dilakukan dalam pembelajaran matematika, yaitu:

1.

Think

Dalam tahap ini siswa secara individu memikirkan kemungkinan jawaban (strategi
penyelesaian), membuat catatan apa yang telah dibaca, baik itu berupa apa yang diketahuinya,
maupun langkah-langkah penyelesaian dalam bahasanya sendiri. Membuat catatan kecil dapat
meningkatkan ketrampilan siswa dalam berfikir dan menulis. Kegiatan ini membantu siswa
dalam mengidentifikasi suatu masalah dan merencanakan solusi soal matematika.

2.

Talk

Tahap selanjutnya adalah “talk” yaitu berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan
bahasa yang mereka pahami. Fase berkomunukasi (talk) pada strategi ini memungkinkan
siswa untuk terampil berbicara atau menyampaikan pendapat/ide/gagasan.Berdiskusi atau
berdialog di dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 siswa dapat meningkatkan hasil belajar.
Kegiatan ini dapat membantu memecahkan soal matematika karena siswa diberi kesempatan
untuk mendiskusikan solusi pemecahan masalah matematika.

3.

Write

Fase ”write” yaitu menuliskan hasil diskusi/pada lembar kerja yang disediakan (Lembar
Aktivitas Siswa). Aktivitas menulis akan membantu siswa dalam membuat kesimpulan.
Sedangkan bagi guru untuk melihat bagaimana langkah menyelesaikan soal matematika dan
menyimpulkan solusi jawabannya.
Dari pemaparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana penggunaan
model pembelajaran Think Tal Write dengan menggunakan media coklator bersekutu dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.

Pembahasan
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan
Telas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian tindakan yang dilakukan
di kelas dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik 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

745

Prosiding
Seminar Nasional Pendidikan Matematika
21 – 22 November 2017

776

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember
2017
7
20 – 22
22diNov
November
2017
adanya perbaikan pembelajaran
dalam
kelas,
khususnya
materi yang berkaitan dengan

746

pemecahan masalah matematika.

(Arikunto, 2008:58).
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yang
perbaikan pembelajaran
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kelas,
khususnya
materi
yang
berkaitan
dengan
pemecahan
dipilih dalam penelitian ini. SDN 1 Nagarasari merupakan SD yang berada di wilayah Dinas
masalah matematika.
Pendidikan Kota Tasikmalaya wilayah Utara. Subyek ini diambil berdasarkan observasi awal
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IV
dimana
siswa
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tahun
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Sedangkan instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian. Adapun
sebelumnya.
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes dan lembar observasi.
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis kualitatif dan analisis
Teknik pengunpulan
data pada penelitian ini adalah teknik tes dan observasi. Sedangkan
kuantitatif.
instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian. Adapun instrumen
Di dalam
penelitianiniini,
prosedur
penelitian
dilaksanakan
dengan menggunakan
yang digunakan dalam
penelitian
adalah
lembar
tes dan
lembar observasi.
Sedangkan
teknik analisis
data yang
digunakan
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ulangkualitatif
dalam penelitian
diawalikuantitatif.
dengan perencanaan
(Planning), tindakan (Action), mengobservasi (Observation), dan melakukan refleksi

Di dalam penelitian ini, prosedur penelitian dilaksanakan dengan menggunakan siklus-siklus
(Reflection), dan seterusnya sampai adanya peningkatan yang diharapkan tercapai, Hopkins
tindakan (daur ulang). Daur ulang dalam penelitian diawali dengan perencanaan (Planning),
dalam Arikunto (2008:14).
tindakan (Action), mengobservasi (Observation), dan melakukan refleksi (Reflection), dan
seterusnya sampai adanya peningkatan yang diharapkan tercapai, Hopkins dalam Arikunto
(2008:14).
Perencanaan
Refleksi

SIKLUS 1

Pelaksanaan

Observasi

Perencanaan
Refleksi

SIKLUS 2

Pelaksanaan

Observasi

dst

Gambar 3.2
Prosedur Siklus Penelitian
Siklus I
Siklus pertama dilaksanakan pada minggu pertama bulan september 2017. Untuk siklus
pertama direncanakan dilaksanakan tiga kali pertemuan. Pada siklus pertama ini dilakukan
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.
Pada tahap perencanaan peneliti dan rekan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
tentang materi yang akan disampaikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dibantu
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oleh rekan guru dan di ketahui oleh kepala sekolah. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan
lembar kerja siswa, lembar observasi, dan lembar evaluasi. Adapun materi yang akan
disampaikan pada siklus pertama adalah sebagai berikut :
r

Pertemuan pertama yaitu menjelaskan konsep kelipatan, persekutuan, terkecil dengan
menggunakan Media Coklator Bersekutu;

r

Pertemuan kedua yaitu mencari KPK dari dua bilangan dengan menggunakan media
coklator bersekutu dan Model Pembelajaran TTW;

r

Pertemuan ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan KPK dengan menggunakan media
coklator bersekutu dan Model Pembelajaran TTW.

Pada pelaksanaan pembelajaran dapat digambarkan pembelajaran berjalan dengan cukup baik.
Siswa terlihat aktif ketika menerima materi. Pada pertemuan pertama siswa diberikan materi
tentang konsep dari kelipatan dan persekutuan. Pada pertemuan ini siswa dibagi menjadi
beberapa lima kelompok. Setiap kelompok ditentukan ketua kelompoknya. Kemudian siswa
di tugaskan untuk memilih 3 buah kartu yang bertuliskan bilangan dua hingga dua puluh.
Guru menjelaskan tugas yang harus diselesaikan oleh setiap kelompok yaitu mencari hasil
loncatan dari bilangan yang tertulis di kartu tersebut. Sebagai contoh bagi kelompok yang
mendapatkan kartu 2 maka carilah
loncatan bilangan 2 dengan memasukan biji di setiap
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Pada pertemuan kedua siswa mendapatkan materi tentang kelipataan persekutuan terkecil.
Pada materi ini siswa mulai dikenalkan dengan model pembelajaran TTW. Siswa pada
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kelipatan dan persekutuan. Selain itu, siswa diminta untuk menuliskan hal-hal yang diperoleh
kelipatan dan persekutuan. Selain itu, siswa diminta untuk menuliskan hal-hal yang diperoleh
dari pemikirannya.
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Diakhiri dengan
presentasi
setiapkelompok
kelompok tentang
kesepakatan
kelompok.
Diakhiri dengan
presentasi
dari dari
setiap
tentanghasil
hasil
kesepakatan
kelompok.
Diperoleh
berapakesimpulan
kesimpulan yang
yang cukup
dengan
kesimpulan
dari salah
Diperoleh
berapa
cukupmemuaskan
memuaskan
dengan
kesimpulan
darisatu
salah satu
kelompok:
kelompok:

Kesimpulan
persekutuan
terkecil
adalah
dari kelipatan
dua bilangan
Kesimpulan :: jadi
jadi kelipatan
kelipatan persekutuan
terkecil
adalah
hasilhasil
dari kelipatan
dua bilangan
yang bersekutu dan hasilnya diambil yang paling kecil.
Pada pertemuan ketiga siswa kembali diberikan pengalaman pembelajaran dengan
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
menggunakan model
pada pertemuan kali ini siswa diberikan materi
Telp. 0274 881717, Faks. 0274 885725
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pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK.
Siswa
diberikan soal sebagai berikut:

Riga dan Hani mengikuti les matematika di lembaga bimbingan
belajar yang sama. Riga mengikuti program les yang dilaksanakan
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yang bersekutu dan hasilnya diambil yang paling kecil.
Pada pertemuan ketiga siswa kembali diberikan pengalaman pembelajaran dengan
menggunakan model think talk and write. pada pertemuan kali ini siswa diberikan materi
pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK. Siswa diberikan soal sebagai berikut:
Riga dan Hani mengikuti les matematika di lembaga
bimbingan belajar yang sama. Riga mengikuti program les
yang dilaksanakan dua hari sekali, sementara Hani mengikuti
program les yang dilaksanakan tiga hari sekali. Pada hari ke
berapakah Riga dan Hani akan bertemu di tempat les tersebut?
Siswa diminta untuk mengerjakan soal tersebut sendiri-sendiri terlebih dahulu. siswa tidak
diberikan klu nahwa itu dapat dikerjakan dengan menggunakan mencari KPK dari dua bilangan.
Tetapi siswa diberikan kebebasan mengerjakan sesuai dengan penafsirannya. Peneliti hanya
memberikan arahan untuk menafsirkan soal yang benar.
Dari hasil pengamatan cara mengerjakan siswa berbeda-beda. Beberapa orang siswa
mengerjakannya dengan bagan/grapik. Ada beberapa siswa yang sudah menerapkan konsep
kelipatan yang telah diajarkan. Salah seorang siswa sudah memanfaatkan kalender yang ada
dalam ruangan untuk mengerjakan soal tersebut.
Siswa dipersilahkan untuk bergabung kembali dengan kelompoknya. Siswa mendiskusikan
kembali dengan teman satu kelompoknya. Setiap orang mengemukakan pendapatnya untuk
soal yang telah diberikan. Peneliti menempatkan diri sebagai fasilitator untuk mengarahkan
jalannya diskusi kelompok. Setelah semua siswa selesai mengemukakan pendapatnya, siswa
diminta untuk menyimpulkan hasil diskusi sebagai kesimpulan kelompok. Dan tidak lupa
menugaskan semua siswa untuk menuliskannya ke dalam buku masing-masing.
Setelah selesai, peneliti memberikan beberapa soal kembali untuk memastikan hasil kesimpulan
kelompok dapat dipahami oleh semua siswa. Setiap kelompok diberikan beberapa soal yang
berkaitan dengan soal pemecahan masalah kembali. Setiap siswa diingatkan kembali untuk
menuliskan semua hasil kesepakatan diskusi yang dihasilkan.
Setelah selesai semua pembelajaran dari siklus pertama. Peneliti dan guru mitra mengadakan
refleksi siklus. Dalam refleksi tersebut didapatkan hasil untuk perbaikan pada siklus berikutnya.

Siklus II
Siklus II pada penelitian ini dilaksanakan pada minggu ke tiga bulan september. Siklus kedua
ini direncanakan dilaksanakan tiga kali pertemuan. Pada siklus kedua seauai dengan tahapan
PTK ini dilakukan empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.
Pada tahap perencanaan peneliti dan rekan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
tentang materi yang akan disampaikan dengan disertai perubahan berdasarkan hasil refleksi
siklus. Rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dibantu oleh rekan guru dan di ketahui
oleh kepala sekolah. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan lembar kerja siswa, lembar
observasi, dan lembar evaluasi. Adapun materi yang akan disampaikan pada siklus pertama
adalah sebagai berikut :
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Pertemuan pertama yaitu menjelaskan konsep faktor, persekutuan dengan menggunakan
Media Coklator Bersekutu;

r

Pertemuan kedua yaitu mencari FPB dari dua bilangan dengan menggunakan media
coklator bersekutu dan Model Pembelajaran TTW;

r

Pertemuan ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan FPB dengan menggunakan media
coklator bersekutu dan Model Pembelajaran TTW.

Pembelajaran pada siklus II berjalan lebih baik dibandingkan pada siklus pertama. Peneliti dan
guru mitra telah melakukan perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan pada siklus pertama.
Mulai dari tahap perencanaan, peneliti sudah mencoba menggabungkan pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran Think Talk Write dan media coklator bersekutu. Peneliti
dan guru mitra menyamakan persepsi terlebih dahulu agar tidak ada persepsi yang berbeda.
Dalam pelaksanaan pembelajaran media pembelajaran menjadi jembatan untuk menggiring
siswa mencapai pemahaman tentang soal dan mengerjakannya dengan menggunakan media
coklator tersebut. Selain itu, dalam siklus II ini peneliti memberikan tambahan media pembantu
bagi siswa yang belum menguasai perkalian. Karena pada materi PFB ini siswa mau tidak
mau harus menguasai perkalian dan pembagian. Oleh karena itu, pada siklus ini pembagian
kelompok dilakukan dari awal pembelajaran.
Pada awalnya pembelajaran siswa dipersilahkan memilih kartu angka bertuliskan bilangan
dari bilangan empat hingga seratus. Setelah itu, siswa diminta untuk mencari perkalian
yang menghasilkan bilangan yang diperolehnya. Setelah itu, secara bergiliran siswa diminta
memasukan biji kedalam media coklator bersekutu tersebut dan kemudian meminta pendapat
temannya tentang hasil yang diperoleh. Dan mencatatnya kedalam buku tulis siswa tersebut.
Kesimpulan dalam kegiatan tersebut adalah, semua lubang yang diisi oleh biji merupakan
faktor dari bilangan tersebut.
Siswa kemudian diminta untuk mengingat kembali konsep dari persekutuan yang telah
diterimanya pada pembelajaran tentang KPK pada pertemuan sebelumnya. Guru kemudian
menjelaskan bahwa FPB merupakan singkatan Faktor Persekutuan Terbesar. setiap kelompok
mendiskusikan dan menyimpulkan makna dari Faktor Persekutuan Terbesar.
Pada pertemuan berikutnya siswa diberikan beberapa soal pemecahan masalah yang berkaitan
dengan FPB. Siswa telah bergabung dengan kelompoknya. Diberikan beberapa soal dan guru
meminta siswa untuk mendiskusikan soal tersebut dengan memanfaatkan kartu faktor dan media
coklator yang ada. Diskusi kelompok lebih fokus dan terarah . siswa di pandu untuk menterjemahkan
soal pemecahan masalah dengan klu-klu yang diberikan dalam diskusi kelompok. Setelah semuanya
terarah siswa mencatat apa yang menjadi kesimpulan dari kelompoknya.
Di akhir siklus II, penelitian tentang penerapan strategi TTW (Think-Talk-Write) sebagai upaya
peningkatan kemampuan pemecahan masalah di SDN 1 Nagarasasi dikatakan berhasil adanya
peningkatan hasil belajar siswa mencapai nilai ≥ 65. Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh
oleh peserta didik sebanyak 80% peserta telah melampaui kriteria ketuntasan minimal. Oleh
karena itu, penelitian ini dinyatakan selesai pada siklus II.

Hasil Penelitian
Sesuai dengan rumusan pembelajaran yang telah ditentukanm bahwa penelitian ini dibatasi
untuk menemukan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan perihal prencanaan, pelaksanaan
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dan penilaian pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk Write
dalam pembelajaran penyelesaian masalah tentang KPK dan FPB diperoleh hasil sebagai
berikut:


Dalam perencanaan pembelajaran pada awalnya sedikit kebingungan dalam memasukan
kegiatan-kegiatan yang mencerminkan pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran think talk write. selain itu, peneliti juga sedikit kebingungan dengan
menggabungkan model pembelajaran dan model pembelajaran. Yang akhirnya pada
rencana pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama, peneliti mengabaikan media
pembelajaran sehingga tidak masuk ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran.
Sementara berdasarkan hasil refleksi siklus pertama , disepakati untuk memasukan media
pembelajaran tersebut kedalam perencanaan. Hal tersebut dimaksudkan agar penggunaan
media pembelajaran lebih bermakna dan kongkrit oleh peserta didik.



Untuk pelaksanaan pembelajaran dari hasil refleksi yang dilakukan bersama guru mitra
diperoleh kesimpulan ada perkembangan dari pembelajaran pra siklus, siklus pertama dan
siklus kedua. Dimana pembelajaran sebelum pra siklus guru belum menggunakan model
pembelajaran think talk write, siswa masih kebingungan dalam menyelesaikan soal-soal
matematika terutama dalam soal pemecahan masalah. Hal tersebut dikarenakan dalam
proses pembelajaran siswa belum merasakan hal yang kongkrit untuk mengarah kepada
sesuatu yang abstrak. Selain itu, keterampilan abad 21 mengisyratkan siswa dapat bekerja
sama dalam memecahkan suatu permasalahan. Dikarenakan dengan saling berkomunikasi
siswa yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham dan yang tidak
bisa menjadi bisa. Hal tersebut tidak menjadikan orang yang pintar menjadi rugi ketika
teman-teman yang lain bisa melainkan memberikan keuntungan kepada siswa yang
belum paham. Pada siklus kedua guru lebih terampil lagi dalam menggunakan media
pembelajaran coklator bersekutu sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan
menyenangkan.



Untuk hasil pembelajaran. Dapat dilihat dari evaluasi yang dilakukan oleh peneliti sebelum
siklus, siklus pertama dan siklus kedua memperoleh hasil yang cukup signifikan. Dan
akhirnya sebanyak 80% dari siswa dapat melampaui kriteria ketuntasan minimal yang
telah ditentukan. Untuk lebih jelas tentang hasil belajar dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Gambar 3.15 Hasil Siklus I dan Siklus II
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Penutup
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran Think Talk Write dan media coklator bersekutu berpengaruh signifikan
dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan
penulisan rencana pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Selain
itu, hasil belajar siswa pun meningkat dengan baik. Dimana sebelum mengguanakan model
pembelajaran memperoleh rata-rata 54.83, pada siklus pertama memperoleh rata-rata 62,35
dan di siklus dua memperoleh rata-rata yang memuaskan yaitu 83,64 sehingga melampaui
kriteria ketuntasan minimal dan kriteria ketuntasan penelitian.
Akan tetapi penelitian ini dirasakan belum maksimal. Oleh karena itu disarankan untuk
penelitian selanjutnya akan ada yang membahas tentang langkah-langkah yang tepat dalam
proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk Write. selain itu,
guru hendaknya senantiasa melakukan inovasi-inovasi pembelajaran agar siswa menjadi
antusias dalam proses pembelajaran dan lebih bisa mengembangkan kemampuan matematisnya.
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3

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan penalaran
matematis siswa SMP pada materi Barisan Aritmetika. Untuk menanggulangi hal
tersebut, perlu dirancang suatu alternatif pembelajaran yang dapat mengembangkan
kemampuan penalaran matematis siswa. Salah satu caranya adalah dengan memberikan
situasi pembelajaran berbasis aktivitas penalaran yang diramu dalam suatu desain
didaktis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian desain didaktis yang
diawali dengan studi pendahuluan untuk mengetahui learning obstacle yang muncul
pada materi Barisan Aritmetika. Berdasarkan hasil analisis terhadap learning obstacle
tersebut, kemudian disusun didaktis hipotetik yang selanjutnya diimplementasikan
di kelas IX salah satu SMP di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Hasil analisis
terhadap implementasi desain didaktis hipotetik berikutnya digunakan untuk merancang
desain didaktis empirik. Desain didaktis empirik yang telah dirancang, selanjutnya dapat
dijadikan sebagai alternatif pembelajaran materi Barisan Aritmetika atau bisa dijadikan
sebagai desain hipotetik bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian mengungkapkan
bahwa implementasi desain didaktis hipotetik dapat meminimalkan learning obstacle
yang dialami oleh siswa. Selain itu, kemampuan penalaran matematis siswa pada setiap
situasi pembelajaran yang diberikan berkembang dengan baik, yang ditandai dengan
siswa mampu membuat generalisasi definisi Barisan Aritmetika. Berkaitan dengan
hasil tersebut, siswa juga memberikan tanggapan positif terhadap desain didaktis yang
dirancang.
Kata Kunci. Desain Didaktis, Penalaran Matematis, Learning Obstacle

1. Pendahuluan
Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan dengan cara untuk menarik
kesimpulan dan menjadikan siswa dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya,
di dalam dan di luar sekolah (Kramarski & Mevarech, 2003). Penting bagi siswa untuk
memiliki kemampuan penalaran yang baik. Namun, berdasarkan wawancara peneliti kepada
beberapa rekan guru yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyatakan
bahwa kemampuan penalaran matematis siswa masih belum berkembang. Siswa lebih mudah
menghapal rumus dari pada memahami suatu konsep.
Salah satu materi pada matematika sekolah yang menekankan kepada peningkatan kemampuan
penalaran ialah materi Barisan Aritmetika. Kemampuan yang sangat menonjol ingin dicapai
pada materi ini ialah kemampuan siswa dalam mencari dan memprediksi pola, baik secara
eksplisit maupun implisit. Tetapi, berdasarkan pengalaman peneliti siswa masih mengalami
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hambatan belajar (learning obstacle) pada materi tersebut. Siswa mengalami kesulitan ketika
diminta untuk membedakan antara Barisan Aritmetika dengan Barisan Geometri. Hal ini
menandakan bahwa siswa belum memahami konsep Barisan Aritmetika secara utuh. Hal
serupa juga ditemukan oleh Hardiyanti (2016) dan Fauzia (2015), yaitu kesulitan siswa dalam
menentukkan rumus ke-n dan concept image mengenai barisan aritmetika.
Kebanyakan siswa belajar begitu saja tentang objek matematika (fakta, konsep, prosedur dan
prosedur). Siswa tidak belajar tentang bagaimana proses mengkonstruksi dan mengkoneksikan
antar objek matematika tersebut. Sebagai contoh, ketika mempelajari tentang barisan aritmetika,
guru menjelaskan pengertian Barisan Aritmetika tanpa mengajak siswa dan memfasilitasi siswa
menemukan maknanya sendiri. Selain itu, dalam menggunakan bahan ajar misalnya lembar
kegiatan siswa (LKS), guru cenderung memilih menggunakan bahan ajar siap saji, dimana
siswa disuguhkan dengan konsep-konsep matematika, yang dilanjutkan dengan mengerjakan
soal-soal latihan, tentu dengan alasan efektif dan efisiensi waktu.
Suatu pembelajaran sesungguhnya adalah aktivitas yang menggambarkan hubungan tiga aspek
yaitu guru, siswa, dan materi (Suryadi, 2010). Guru harus mampu memandang ketiga aspek
tersebut sebagai suatu kesatuan. Perencanaan pembelajaran sebaiknya mempertimbangkan
keragaman respon siswa atas situasi didaktis (pola hubungan siswa-materi melalui bantuan
sajian guru) yang dikembangkan sehingga rangkaian situasi didaktis berikutnya sesuai pola
pikir masing-masing siswa (Suryadi, 2016). Dalam merancang suatu pembelajaran, guru juga
perlu mempersiapkan antisipasi didaktis pedagogis (ADP) terhadap berbagai respon siswa
yang muncul, sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Penalaran matematis merupakan sesuatu yang tidak bisa diajarkan tetapi dibangun dan
dikembangkan secara terus-menerus. Salah satu cara membantu siswa mengembangkan
kemampuan tersebut ialah dengan merancang pembelajaran yang berbasis aktivitas penalaran.
Siswa diberi kesempatan untuk menggunakan nalarnya dalam setiap kegiatan pembelajaran,
terutama dalam memahami suatu konsep. Sehingga diharapkan pembelajaran akan lebih
bermakna. Bahan ajar sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan memberi kemudahan mencapai
tujuan pembelajaran yang diinginkan.
Memperhatikan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu desain
didaktis yang berbasis kegiatan penalaran matematis untuk mengatasi kesulitan belajar siswa
pada materi Barisan Aritmetika sekaligus mampu mengembangkan kemampuan penalaran
matematis itu sendiri.

2. Metode Penelitian
Desain penelitian ini berupa Penelitian Desain Didaktis (Didactical Design Research/DDR).
Penelitian DDR terdiri atas tiga tahapan yaitu: (1) Analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran
(Analisis Prospektif) yang wujudnya berupa Desain Didaktis Hipotesis termasuk ADP; (2)
Analisis selama pembelajaran (metapedadidaktis); dan (3) Analisis setelah pembelajaran
(retrospektif), yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotetis dengan
hasil analisis metapedadidaktik (Suryadi, 2013).
Pada tahap analisis prosepektif dilakukan uji pendahuluan, yaitu dengan memberikan soal
konsep Barisan Aritmetika kepada 18 orang siswa kelas IX SMP di Reteh yang sudah
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menerima pembelajaran Barisan Aritmetika. Jawaban siswa tersebut kemudian dianalisis
untuk melihat karakteristik kesulitan yang dialami siswa. Soal diberikan dalam bentuk uraian.
Hasil analisis prospektif kemudian digunakan untuk merancang desain didaktis hipotetik dan
antisipasi didaktis pedagogik. Tahap kedua yaitu analisis metapedadidaktik, dimana desain
hipotetik yang telah dirancang selanjutnya diimplementasikan di kelas IX SMP di Reteh
yang belum mempelajari materi barisan aritmetika. Terdapat 18 orang siswa yang mengikuti
pembelajaran melalui desain didaktis hipotetik. Tahap ke tiga yaitu analisis retrospektif, yaitu
mengaitkan prediksi respon dengan respon yang terjadi selama proses implementasi. Hasil
analisis retrospektif digunakan untuk merancang desain didaktis empirik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti sebagai human instrument.
Namun, dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan beberapa teknik pengambilan data,
yaitu teknik tes, teknik wawancara, dan teknik observasi. Keefektifan desain didaktis yang
dirancang dalam meminimalisasi learning obstacle siswa pada konsep Barisan Aritmetika
dapat dilihat dari perbandingan persentase hasil tes uji pendahuluan dan tes pada kelas
implementasi. Selain itu, perkembangan kemampuan penalaran matematis siswa dapat juga
dilihat berdasarkan keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas pada desain didaktis.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Analisis Prospektif
Sebelum merancang desain didaktis hipotetik konsep barisan aritmetika, terlebih dahulu
dilakukan identifikasi karakteristik learning obstacle dengan cara memberikan pertanyaan
kepada siswa tentang konsep Barisan Aritmetika. Peneliti memberikan satu soal yang cukup
untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap konsep Barisan Aritmetika. Soal yang diberikan
yaitu: siswa diminta untuk menuliskan tiga contoh barisan bilangan yang bukan merupakan
barisan aritmetika. Soal tersebut merupakan bentuk soal terbuka. Tujuan soal ialah melihat
sejauh mana siswa memahami konsep Barisan Aritmetika. Soal juga mengukur kemampuan
penalaran matematis pada indikator merumuskan lawan contoh.
Hasil jawaban dari 18 orang siswa yang diberi pertanyaan ini cukup untuk menggambarkan,
bahwa terdapat learning obstacle pada konsep Barisan Aritmetika. Tidak ada satu orang
siswapun yang mampu memberikan jawaban dengan tepat. Terdapat dua jenis bentuk learning
obstacle yang ditemukan yaitu epistemological obstacle dan didactical obstacle. Hambatan
dimana siswa tidak mampu memberikan lawan contoh dari Barisan Aritmetika disebut
Epistemological obstacle yaitu dimana siswa memahami suatu konteks tertentu tidak secara
keseluruhan atau hanya sepotong-sepotong (Brousseau, 2002). Hambatan epistemologis
juga bisa dikatakan sebagai akibat dari pemahaman siswa terhadap konteks yang terbatas.
Hal tersebut teridentifikasi dari bentuk kesalahan yang dilakukan siswa, mereka hanya bisa
memberikan contoh dari Barisan Aritmetika, tetapi tidak mampu memberikan lawan contohnya.
Ini menandakan siswa memahami konsep Barisan Aritmetika tidak secara menyeluruh.

Gambar 1. Bentuk Kesalahan 1 Siswa dalam Memberikan Lawan
Contoh Barisan Aritmetika
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Gambar 1 menunjukkan bahwa siswa memahami unsur dari Barisan Aritmetika terdiri atas
suku ke-n, tetapi tidak mampu menyusun suatu barisan bilangan yang utuh. Hal ini menandakan
bahwa siswa memahami konsep Barisan Aritmetika secara parsial.

Gambar 2. Bentuk Kesalahan 2 Siswa dalam Memberikan Lawan
Contoh Barisan Aritmetika
Gambar 2 menunjukkan bahwa siswa bisa memberikan contoh Barisan Aritmetika, karena hal
tersebut sering mereka temukan pada saat pembelajaran berlangsung dan dari soal-soal latihan
yang diberikan oleh guru. Tetapi siswa hanya mampu memberikan satu contoh yang bukan
Barisan Aritmetika.
Selain epistemological obstacle juga ditemukan didactical obstacle yaitu hambatan yang
disebabkan oleh cara guru menyampaikan materi. Wawancara dari siswa dan guru memberikan
informasi bahwa model pembelajaran langsung dengan metode ceramah merupakan cara yang
favorit digunakan. Guru masih menganggap bahwa dengan caranya menjelaskan berulangkali
materi yang dipelajari akan mempermudah siswa memahami suatu konsep. Kenyataan yang
terjadi adalah siswa mengalami kesulitan mengenali konsep Barisan Aritmetika. Hal tersebut
bisa diakibatkan karena kemandirian proses berpikir siswa tidak terfasilitasi dengan baik,
sehingga munculnya didactical obstacle (Brousseau, 2002).
Hasil analisis kesulitan siswa pada materi Barisan Aritmetika dijadikan sebagai acuan untuk
merangkai desain didaktis, agar dapat mengurangi kesulitan (learning obstacle) pada materi
tersebut, serta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan penalaran matematis siswa.
Desain didaktis hipotetik yang disusun dinamakan Lembar Aktivitas Siswa (LAS). Pada setiap
situasi didaktis yang diberikan dilengkapi dengan prediksi dan antisipasi terhadap respon
siswa. Prediksi respon siswa dibuat untuk mempermudah peneliti mengantisipasi cara berpikir
siswa agar tujuan pembelajaran lebih mudah untuk dicapai.
LAS diberikan dalam 6 situasi, pada situasi pertama (Case 1), siswa diminta untuk
memperhatikan permasalahan yang merupakan konteks Barisan Aritmetika naik. Situasi yang
diberikan seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Situasi 1 pada LAS
Setelah siswa mengamati permasalahan tersebut, kemudian siswa diminta untuk menjawab
4 pertanyaan: a) Berapakah tinggi jagung tersebut pada awal minggu pertama, kedua,
ketiga, keempat dan kelima, jika mengikuti pola yang sama? b) gunakan kertas grafik untuk
merepresentasikan hasil pengamatan Andi tersebut ! c) Jelaskan alasanmu? dan d) Sebutkan
dua informasi penting yang kamu peroleh!
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Situasi kedua (Case 2) yang diberikan pada LAS tidak jauh berbeda dengan situasi pertama,
hanya konteks permasalahannya saja yang berbeda. Pertanyaan yang diajukan juga memiliki
urutan yang sama dengan situasi pertama.

Gambar 4. Situasi 2 pada LAS
Situasi ketiga (Case 3) pada LAS ini sedikit berbeda dengan situasi pertama dan kedua. Situasi
ketiga menyajikan konteks permasalahan yang berhubungan dengan Barisan Aritmetika
turun. Terdapat 5 pertanyaan yang harus diselesaikan oleh siswa pada situasi ini, yaitu: a)
Melengkapi tabel yang menyatakan sisa tepung pada hari ke-1 sampai hari ke-5? b) Jelaskan
alasanmu? c) gunakan kertas grafik untuk merepresentasikan pola yang terbentuk pada bagian
a; d) Berdasarkan grafik yang kamu buat tersebut, apakah rumus fungsinya? dan e) Berapakah
banyaknya tepung yang masih dimiliki tukang roti tersebut pada hari ke-15 ? dan bagaimana
caranya ?

Gambar 5. Situasi 3 pada LAS
Tujuan diberikannya situasi ke-3 ini ialah untuk memberikan kesempatan kepada siswa
mengingat kembali bagaimana menentukan rumus fungsi, yang kemudian rumus tersebut
dapat dipergunakan menjawab pertanyaan selanjutnya.
Situasi keempat (Case 4) diberikan sebagai lawan contoh Barisan Aritmetika. Siswa diminta
untuk memahami suatu permasalahan yang polanya mengikuti pola Barisan Geometri. Situasi
tersebut yaitu: Suatu kota memiliki populasi penduduk 100 orang pada awal Januari 2013.
Karena sebuah pabrik besar didirikan di kota tersebut, menurut pemerintah setempat jumlah
penduduk akan meningkat 2 kali lipat tiap tahunnya selama 5 tahun kedepan. Terdapat dua
pertanyaan saja yang harus dijawab oleh siswa pada situasi keempat ini. Pertanyaan pada
situasi 4 sama halnya dengan pertanyaan pertama dan kedua pada situasi 1 sampai dengan
situasi 3, yaitu melanjutkan pola dari permasalahan yang diberikan serta menggambarkan
polanya pada koordinat kartesius.
Situasi kelima, siswa diminta untuk menyusun setiap hasil yang diperolehnya pada poin a situasi
1 sampai situasi 4 menjadi suatu barisan bilangan. Situasi ini diharapkan mampu memberikan
kesempatan kepada siswa untuk menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya tentang
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konsep barisan bilangan. Setelah siswa menyusun empat barisan bilangan, kemudian siswa
diminta untuk memperhatikan persamaan dan perbedaan dari setiap barisan bilangan tersebut.
Tujuan dari situasi 5 ialah untuk memberikan kesempatan siswa bernalar mengidentifikasi
contoh dan non contoh Barisan Aritmetika.
Situasi keenam merupakan tahapan membuat kesimpulan. Siswa diminta untuk menyatakan
pemahamannya mengenai konsep Barisan Aritmetika berdasarkan dari aktivitas yang telah
dilakukan pada situasi 1 sampai dengan situasi 5. Selain menyatakan sendiri tentang pengertian
barisan aritmetika, siswa juga diminta untuk menyebutkan ciri dari barisan aritmetika tersebut.
Tujuan yang ingin dicapai pada LAS adalah agar siswa mampu mendefinisikan barisan
aritmetika.
Kemampuan penalaran matematis yang akan dikembangkan pada desain didaktis LAS 1 ini
adalah penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang
bersifat khusus. Beberapa aktivitas penalaran yang tercakup pada setiap situasi dan pertanyaan
yang diberikan, yaitu: 1) menginterpretasikan grafik dan memberikan penjelasan/alasan; 2)
mencari dan memprediksi pola; 3) menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis
situasi matematik; 4) menarik analogi dan generalisasi; dan 5) menarik kesimpulan logis.

3.2 Analisis Metapedadidaktik
Pembelajaran pada implementasi LAS dilakukan secara berkelompok, karena menurut
Vygotsky pada teori ZPD, bahwa siswa akan lebih mudah menyelesaiakan pekerjaannya
jika bekerja sama dengan teman sebayanya (Gauvin & Cole, 1997). Selain itu, berdasarkan
teori tersebut jugalah peneliti terus mendampingi setiap tindakan siswa dalam memberikan
respon terhadap situasi yang diberikan. Walaupun, intervensi (scaffolding) yang dilakukan
hanya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kecil atau bahkan hanya respon ekspresi wajah
dan isyarat saja. Siswa juga diberikan permasalahan yang dekat dengan lingkungan mereka,
sehingga cara mengkonstruksi pemikiran siswa tersebut diharapkan mampu mengurangi
learning obstacle dalam konsep Barisan Aritmetika dan juga mengembangkan kemampuan
penalaran matematis siswa.
Temuan memberikan gambaran bahwa ketika siswa mempelajari materi fungsi linier sebagai
materi prasyarat Barisan Aritmetika, terjadi hambatan epistemologi. Pengetahuan siswa yang
parsial menyebabkan siswa hanya mampu menggambarkan permasalahan yang diberikan
pada setiap situasi dalam bentuk pasangan titik-titik di bidang kartesius, tetapi siswa tidak
menyadari bahwa permasalahan yang diberikan juga merupakan fungsi linier. Peneliti
kemudian mengantisipasi temuan tersebut, dengan meminta siswa tidak berkonsentrasi pada
rumus fungsi, tetapi segera melanjutkan kepada situasi berikutnya.
Temuan pada LAS ini juga menggambarkan bahwa siswa kelas IX di kelas tersebut tidak terbiasa
belajar mandiri. Mereka terbiasa selalu menerima informasi dan tidak diberi kesempatan
untuk menggunakan pengetahuan dan pemikirannya sendiri dalam memahami suatu konsep
tertentu. Hal tersebut terlihat dari beberapa siswa yang selalu bertanya terlebih dahulu kepada
peneliti setiap akan menuliskan jawabannya. Dari hal tersebut juga terlihat bahwa efikasi diri
(self efficacy), yaitu keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan tugas
atau tindakan untuk mencapai hasil tertentu masih rendah (Bandura, 1986). Pada pertemuan
pertama juga menggambarkan bahwa siswa belum terbiasa berdiskusi dalam menemukan atau
memahami konsep tertentu, walaupun siswa sudah sering belajar berkelompok.
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Pada bagian akhir LAS, siswa diminta untuk menuliskan sendiri pengertian konsep barisan
aritmetika beserta cirinya. Siswa tidak terbiasa mengungkapkan atau menuliskan sendiri
kalimat untuk mendefinisikan suatu konsep. Hal tersebut terlihat dari beberapa siswa yang
menyalin kalimat buku untuk menuliskan pada lembar aktivitasnya. Peneliti segera melakukan
antisipasi dengan meminta semua siswa untuk menyimpan terlebih dahulu buku teks yang
mereka pegang. Ketika buku tersebut disimpan, siswa tidak mampu melanjutkan kalimat
yang telah disalin sebelumnya. Peneliti memberikan intervensi dengan meminta siswa
memperhatikan contoh-contoh yang ada dan tidak takut salah dalam menuliskan pendapatnya
sendiri. Kegiatan tersebut menggambarkan bahwa siswa tidak terbiasa berpikir secara mandiri,
padahal sesuai dengan teori Piaget seharusnya siswa kelas IX ini sudah mampu menganalisis
dan membuat hipotesis dari suatu konsep yang abstrak.
Implementasi LAS ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya siswa mampu memahami
dan menemukan sendiri konsep yang dipelajarinya, jika bahan ajar yang disajikan memberikan
kesempatan untuk hal tersebut. Guru harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
menggiring proses penemuan tersebut. Membutuhkan kesabaran dan waktu yang tidak sebentar
sehingga siswa mampu melakukannya. Hal tersebut, terlihat dari hasil implementasi LAS.
Walaupun LAS harus diimplementasikan pada dua kali pertemuan, tetapi mampu memberikan
siswa kesempatan untuk mendefenisikan konsep barisan aritmetika dan hasilnya sesuai dengan
harapan
Hasil implementasi LAS juga memberikan gambaran bahwa siswa yang menjadi subjek
penelitian ini lebih mudah jika diajak berpikir induktif. Dengan memberikan contoh-contoh
dan bukan contoh konsep barisan aritmetika terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi
perbedaan ataupun persamaan. Barulah muncul pernyataan yang sifatnya lebih umum.

3.3 Analisis Retrospektif
Analisis retrospektif yaitu analisis mengaitkan antara prediksi respon siswa dengan kenyataan
respon yang muncul selama implementasi desain didaktis hipotetik. Terdapat beberapa respon
yang muncul di luar prediksi peneliti. Respon-respon tersebut dijadikan sebagai rekomendasi
untuk melakukan perbaikan terhadap desain didaktis hipotetik. Selain berdasarkan kepada
respon yang muncul, rekomendasi untuk perbaikan desain didaktis hipotetik juga berdasarkan
kepada hasil tes yang diberikan setelah siswa mengikuti pembelajaran. Dari 18 orang siswa
yang mengikuti implementasi desain didaktis hipotetik, hanya 2 orang saja yang tidak mampu
memberikan jawaban dengan tepat. Kesalahan tersebut sebagai berikut.

Gambar 6. Kesalahan R17 dalam Memberikan Lawan Contoh Barisan
Aritmetika
Berdasarkan wawancara kepada siswa atas jawaban yang diberikannya tersebut, R17
menyatakan bahwa ia lupa membaca dengan teliti bahwa yang diminta adalah contoh yang
bukan barisan aritmetika, sehingga ia memberikan 2 contoh barisan aritmetika. Tetapi siswa
tersebut mampu memberikan satu contoh yang benar, dan contoh yang diberikannya sangat
unik berbeda dengan model contoh-contoh yang diberikan oleh teman-temannya yang lain.
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Dari wawancara diketahui bahwa R17 mampu menuliskan contoh tersebut karena pernah
diberikan oleh guru yang mengajar sebelumnya pada materi pola bilangan.

Gambar 7. Kesalahan R18 dalam Memberikan Lawan Contoh
Barisan Aritmetika
Berbeda dengan R17, R18 memberikan
satu contoh yang salah. Dari wawancara diketahui
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Abstract
Meningkatkan hasil belajar Matematika Melalui Pendekatan Contextual Teaching and
Learning (CTL) pada Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 3 Sungguminasa.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang melibatkan satu kelas dengan
tujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika melalui penerapan
pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada siswa kelas VIII D SMP
Negeri 3 Sungguinasa Tahun Pelajaran 2016/2017. Penelitian ini mengacu pada tiga
kriteria keefektifan pembelajaran yaitu tercapainya ketuntasan belajar secara klasikal,
aktivitas siswa yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, dan respon positif siswa
terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and
Learning (CTL). Pada SMP Negeri 3 Sungguminasa sebanyak 32 orang sebagai kelas
penelitian tindakan untuk diterapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning
(CTL). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data yang berhubungan
dengan hasil dengan menggunakan tes hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran
dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), data tentang aktivitas
siswa untuk mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, dan
data mengenai respon siswa untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pelaksanaan
pembelajaran matematika dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL).
Hasil penelitian pada siklus I dan siklus II diperoleh jumlah siswa yang mendapat
nilai 65 pada siklus I ada 20 siswa dengan persentase 62,5% dan pada siklus II ada
27 siswa dengan persentase 84,36%. Sedangkan hasil observasi keaktifan siswa
dengan rata-rata skor pada siklus I sebesar 70 dan pada siklus II diperoleh 86,9. Hasil
pengamatan untuk guru pada siklus I skor rata-rata 83,15 dan 88,95 pada siklus II. dan
telah mencapai ketuntasan individu dan ini berarti bahwa ketuntasan secara klasikal telah
tercapai. (2) Rata-rata persentase frekuensi aktivitas siswa mencapai kriteria efektif, yaitu
76,35%. (3) Angket respon siswa menunjukkan bahwa respon siswa terhadap pendekatan
Contextual Teaching and Learning (CTL) positif yakni 77,87%. Dari hasil penelitian ini,
dapat disimpulkan bahwa Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam
pembelajaran matematika efektif pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 3 Sunguminasa.
Kata Kunci— Pendekatan Contextual Teaching and Learning, proses pembelajaran, dan
Hasil belajar matematika
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1. Pendahuluan
Pendidikan adalah hal yang utama dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Pendidikan
merupakan pondasi dari kehidupan manusia. Manusia yang berkualitas dapat dilihat dari
segi pendidikan. Untuk itu, mutu pendidikan di sekolah dapat ditingkatkan dengan tujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa agar dapat menghadapi perkembangan zaman yang terus
menerus meningkat. Seiring dengan hal itu juga, perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi pada era ini sangat pesat dengan ditandainya kemajuan dalam teknologi informasi.
Hal ini akan berdampak pada pengetahuan yang menjadi komponen utama yang harus dimiliki
setiap individu.
Ilmu matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang begitu besar manfaatnya
di berbagai bidang. Wahyudi (Habib, 2015) mengatakan Matematika merupakan suatu bahan
kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu
kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya yang sudah
diterima, sehingga kebenaran antarkonsep dalam matematika bersifat sangat kuat dan jelas.
Akan tetapi, pendidikan saat ini masih dirasakan adanya permasalahan yang belum seluruhnya
dapat terpecahkan, bermula dari perencanaan, penyelenggaraan, begitu pula hasil yang dicapai
belum seluruhnya memenuhi harapan.
Kualitas pembelajaran matematika dapat dilihat dari dua segi yaitu kualitas proses dan
kualitas hasil. Dari segi kualitas proses siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran,
sedangkan diharapkan siswa dapat secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dari
segi kualitas hasil dapat dilihat dari prestasi belajar siswa atau ketuntasan hasil belajar yang
dicapai siswa. Pembelajaran yang bermakna didasarkan atas belajar tidak hanya mengetahui
tetapi mengalami sendiri apa yang terjadi. Pembelajaran yang ditargetkan pada penguasaan
materi hanya mampu “mengingat” jangka pendek namun tidak mampu membekali anak
memecahkan masalah dalam kehidupan jangka panjang. Anak akan belajar lebih baik jika
lingkungan belajarnya dibangun secara alami. Berdasarkan hasil observasi pada senin, 20
Juli 2016 di kelas VIII D SMP Negeri 3 Sungguminasa observer menemukan beberapa hal
yakni siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran matematika, sehingga siswa kurang
berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Perhatian siswa tidak berpusat pada pembelajaran
yang berlangsung. Siswa menganggap pelajaran matematika susah, hal ini menyebabkan siswa
kurang berminat belajar matematika. Siswa menganggap banyak materi pelajaran matematika
kurang bermanfaat dipelajari karena tidak ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga
pembelajaran matematika dianggap abstrak oleh siswa. Dengan demikian siswa tidak mampu
mengaitkan pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan nyata. Selain itu, berdasarkan
hasil wawancara oleh salah satu guru bidang studi matematika yakni bapak Abdul Aziz Faizal,
S.Pd, M.Pd selaku guru bidang studi matematika kelas VIII D SMP Negeri 3 Sungguminasa
bahwa diperoleh nilai rata-rata hasil evalusi terakhir semester ganjil tahun ajaran 2015/2016
adalah 72,74 lebih rendah dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah
tersebut yaitu 75.
Dalam proses belajar matematika diperlukan pembelajaran efektif, agar belajar matematika
dianggap mudah dan menyenangkan. Untuk itu dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih
memberdayakan siswa. Sebuah pendekatan pembelajaran yang tidak mengharuskan
siswa menghafal tanpa memahami maknanya, tetapi mendorong siswa untuk mengaitkan
pengetahuan yang dimilikinya. Salah satu alternatif pendekatan yang baik diterapkan untuk
mewujudkan hal yang dimaksud adalah pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL).
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Menurut Komalasari (Habib, 2015:1112) bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan
sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada
pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, didalamnya
mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan
teoritis tertentu.
Dengan konsep ini diharapkan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Freundenthal
(Rahman, 2012), proses belajar siswa hanya akan terjadi jika pengetahuan (knowledge) yang
dipelajari bermakna bagi siswa. Menurut Suhana (2014: 67) berpendapat bahwa pendekatan
Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu proses pembelajaran holistik yang
bertujuan untuk membelajarkan peserta didik dalam memahami bahan ajar secara bermakna
yang dikaitkan dengan konsep kehidupan nyata baik berkaitan dengan lingkungan pribadi
sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan yang dapat diaplikasikan Dalam hal ini,
penulis termotivasi melaksanakan suatu karya ilmiah dengan judul “Meningkatkan hasil
belajar Matematika Melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Siswa
Kelas VIII.D SMP Negeri 3 Sungguminasa”

2. Kajian Pustaka
2.1 Pengertian Pembelajaran
Menurut AECT (Haling dkk, 2006: 14) pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan
seseorang sengaja dikelola untuk memungkinkan terjadinya belajar pada diri pembelajar.
Selanjutnya pengertian pembelajaran yang dikemukakan Gagne (Haling dkk, 2006:14)
adalah usaha pembelajar yang bertujuan untuk menolong pembelajar belajar yang merupakan
seperangkat peristiwa yang mempengaruhi terjadinya proses belajar pembelajar.
Rusman (2012: 15) mengemukakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya suatu proses
interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka
maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran.
Warsita (Dedi, 2013: 8) mengemukakan bahwa “Pembelajaran adalah suatu usaha untuk
membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik”.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses
interaksi antara guru dan siswa agar terjadi proses belajar pada siswa.

2.2 Pengertian Matematika
Abdurahman (Suwanto, 2012) “Matematika merupakan bidang studi yang dianggap sulit untuk
dipelajari”. Paling (Syamsuddin, 2015) mengemukakan bahwa matematika adalah suatu cara
untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia, suatu cara menggunakan
informasi, menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengatahuan
tentang menghitung.
Menurut NCTM (Rahman, 2012), daya matematika adalah kemampuan untuk mengeksplorasi,
menyusun konjektur, dan memberikan alasan secara logis. Kemudian Johnson dan
Rising (Khusaimah: 2014) berpendapat bahwa ”Matematika adalah pola berpikir, pola
mengorganisasikan pembuktian yang logis, dengan cermat, jelas dan akurat, representasinya
dengan simbol dan dapat lebih berupa bahasa simbol mengenai ide (gagasan)”. Dengan
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demikian dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa matematika adalah suatu
cara yang menggunakan pengetahuan dengan pembuktian yang menggunakan simbol, logis,
bentuk, dan ukuran.

2.3 Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)
Menurut Komalasari (Habib, 2015:1112) bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan
sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada
pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya
mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan
teoritis tertentu.
Menurut Habib (2015: 1112) CTL adalah pendekatan pembelajaran yang bertitik tolak dari
hal-hal yang real bagi siswa, menekankan keterampilan process of doing mathematics,
berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat
menemukan sendiri (student inventing sebagai kebalikan dari teacher telling) dan pada
akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individu
maupun kelompok.
Nuhadi (Rahman: 2012) pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat
membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata
siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka.
Pengertian pembelajaran CTL menurut Yatim (Rianto, 2013) bahwa: “Pendekatan Contekstual
Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan
antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong antara
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota
keluarga dan masyarakat.” Dengan demikian pembelajaran Contextual Teaching and Learning
(CTL) merupakan konsep belajar di mana guru bertindak sebagai pengarah dan pembimbing.

2.4 Konstruktivisme (constructivisme)
Konstruktivisme merupakan landasan berpikir Contextual Teaching and Learning (CTL),
yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, mengingat pengetahuan
tetapi merupakan suatu proses belajar mengajar dimana siswa sendiri aktif secara mental
membangun pengetahuannya, yang dilandasi oleh struktur pengetahuan yang dimilikinya.
Menurut Ateec, (Rianto: 2013) setiap individu dapat membuat struktur kognitif atau mental
berdasarkan pengalaman mereka maka setiap individu dapat membentuk konsep atau ide baru,
ini dikatakan sebagai konstruktivisme. Fungsi guru di sini membantu membentuk konsep
tersebut melalui metode penemuan, siswa berpartisipasi secara aktif dalam membentuk ide
baru. Menurut Piaget (Rianto: 2013) pendekatan konstruktivisme mengandung empat kegiatan
inti, yaitu :
1) Mengandung pengalaman nyata (Experience);
2) Adanya interaksi sosial (Social interaction);
3) Terbentuknya kepekaan terhadap lingkungan (Sense making);
4) Lebih memperhatikan pengetahuan awal (Prior Knowledge).
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a.

Menemukan (inquiry)
Menurut Depdiknas (Rianto: 2013) menemukan metupakan bagian inti pembelajaran
berbasis CTL. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa bukan hasil mengingat
seperangkat fakta-fakta tetapi hasil dari menemukan sendiri Karena pengetahuan dan
keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat faktafakta tetapi hasil dari menemukan sendiri. Kegiatan menemukan merupakan sebuah
siklus yang terdiri dari observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data,
penyimpulan.

b. Bertanya (questioning)
Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu dimulai dari bertanya. Bertanya merupakan
strategi utama pembelajaran berbasis Contextua Teachig and Learning (CTL). Kegiatan
bertanya berguna untuk : 1) menggali informasi, 2) menggali pemahaman siswa, 3)
membangkitkan respon kepada siswa, 4) mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa, 5)
mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, 6) memfokuskan perhatian pada sesuatu
yang dikehendaki guru, 7) membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa, untuk
menyegarkan kembali pengetahuan siswa.
c.

Masyarakat belajar (learning community)
Konsep masyarakat belajar menyarankan hasil pembelajaran diperoleh dari hasil kerjasama
dari orang lain. Hasil belajar diperolah dari sharing antar teman, antar kelompok, dan
antar yang tahu ke yang belum tahu. Masyarakat belajar terjadi apabila ada komunikasi
dua arah, dua kelompok atau lebih yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling
belajar.

d. Pemodelan (modeling)
Pemodelan pada dasarnya membahasakan yang dipikirkan, mendemonstrasi bagaimana
guru menginginkan siswanya untuk belajar dan melakukan apa yang guru inginkan agar
siswanya melakukan. Menurut Bandura dan Walters (Rianto: 2013), tingkah laku siswa
baru dikuasai atau dipelajari mula-mula dengan mengamati dan meniru suatu model.
Model yang dapat diamati atau ditiru siswa digolongkan menjadi :

e.

r

Kehidupan yang nyata (real life), misalnya orang tua, guru, atau orang lain.;

r

Simbolik (symbolic), model yang dipresentasikan secara lisan, tertulis atau dalam
bentuk gambar ;

r

Representasi (representation), model yang dipresentasikan dengan menggunakan
alat-alat audiovisual, misalnya televisi dan radio.

Refleksi reflection
Refleksi merupakan cara berpikir atau respon tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir
kebelakang tentang apa yang sudah dilakukan dimasa lalu.

f.

Penilaian sebenarnya (authentic assessment)
Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberi gambaran
mengenai perkembangan belajar siswa. Dalam pembelajaran berbasis Contextual Teaching
and Learning (CTL), gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui guru agar bisa
memastikan bahwa siswa mengalami pembelajaran yang benar. Fokus penilaian adalah
pada penyelesaian tugas yang relevan dan kontekstual serta penilaian dilakukan terhadap
proses maupun hasil.
Menurut Elaine B. Johnson (Rianto: 2013) “penilaian autentik meningkatakan
pembelajaran dalam banyak hal dan memberi keuntungan bagi siswa untuk:
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r

Mengungkapkan secara total seberapa baik pemahaman akademik mereka

r

Mengungkapkan dan memperkuat penguasaan kompetensi

r

Menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman

r

Mempertajam keahlian berfikir dalam tingkatan yang lebih tinggi

r

Menerima tanggung jawab dan membuat pilihan

r

Berhubungan dan bekerja sama dalammengerjakan tugas

Keunggulan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), antara lain:
r

Pemilihan informasi kebutuhan individu siswa.

r

Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang (disiplin),

r

Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa,



Menerapkan penilaian autentik melalui melalui penerapan praktis dalampemecahan
masalah.

3. METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah SMP 3 Sungguminasa yang beralamatkan di jalan Mustafa Dg bunga
Romangpolong Kabupaten Gowa.

3.2 Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah semua siswa kelas VIII.D SMP 3 Sungguminasa tahun pelajaran
2016/2017 yang terdiri 17 siswa putri dan 15 siswa putra dengan latar belakang ekonomi orang
tua menengah ke bawah serta kemampuan dan kemauan anak untuk belajar rendah, serta dua
orang guru yaitu guru mata pelajaran matematika dan seorang guru pengamat.

3.3 Prosedur penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 2 siklus. Prosedur penelitian tindakan yang
ditempuh ini merupakan suatu siklus yang mencakup 4 tahap yaitu perencanaan,
pelaksanaan, tindakan, observasi dan evaluasi refleksi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
a. Siklus 1
1) Tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran
Pada saat guru menyampaikan pembelajaran, siswa yang memahami dengan
jumlah persentasi 62.5%. Dalam proses pembelajaran yang menggunakan kerja
kelompok, secara umum pada siklus I banyak siswa sangat berminat dan antusias
terhadap materi matematika. Siswa yang semula kurang menerima konsep matematika
sehingga konsep mudah tertanam dan dimengerti.
2) Hasil Evaluasi
Dari hasil evaluasi diperoleh data sebagai berikut :
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r

Siswa yang tuntas belajar

: 20 anak (62,5%)

r

Siswa yang belum tuntas belajar

: 12 anak (37,5%)

3) Hasil pengamatan guru lain
Pada umumnya sudah berjalan baik hanya pada awal-awal siklus siswa merasa
tegang karena adanya guru lain dalam kelas tersebut yang bertindak sebagai
pengamat, sehingga geraknya merasa diamati, namun setelah diberi pengertian
maka pada pertemuan berikutnya siswa sudah mulai terbiasa sehingga menurut
catatan pengamat siswa tidak grogi lagi dan terlibat aktif dalam proses
pembelajaran dan Hasil pengamatan untuk guru pada siklus I skor rata-rata 83,15 .
b.

Siklus II
1) Tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran dengan metode kerja kelompok, pada siklus II banyak
siswa semakin tertarik dan berminat, pelajaran berjalan lebih cepat dan lancar
sehingga pemahaman siswa lebih meningkat, hal ini terlihat dari hasil evaluasi.
2) Hasil evaluasi
Dari hasil evaluasi diperoleh data sebagai berikut :
r

Siswa yang tuntas belajar

: 27 anak (84,36%)

r

Siswa yang belum tuntas belajar

: 5 anak (15,64%)

3) Hasil pengamatan guru lain
Hasil pengamatan untuk guru pada siklus I skor rata-rata 88,95 Sebelum diberi tindakan

peran aktif dan minat siswa dalam proses pembelajaran masih rendah, masih banyak
siswa yang merasa.

4.2 Pembahasan
Siklus I
Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa menunjukkan
yang tuntas belajar siswa dengan aktivitas belajar 62,5%. Setelah melihat data, baik dari data
pengamatan observasi, hasil ulangan harian, dan hasil aktivitas siswa selama kegiatan
pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) lain untuk
kemudian dianalisis maka pada siklus pertama secara umum sudah berjalan baik,
hanya pada awal-awal siklus siswa merasa tegang karena adanya guru lain dalam kelas
tersebut yang bertindak sebagai pengamat sehingga geraknya merasa diamati. Namun
setelah diberikan pengertian maka pada pertemuan berikutnya siswa sudah mulai terbiasa
sehingga menurut catatan pengamatan siswa tidak grogi lagi dan terlibat aktif dalam
proses pembelajaran.
Karena target pencapaian ketuntasan belajar belum sesuai yang diharapkan maka perlu
dilanjutkan pada siklus kedua.

Siklus II
Hasil penelitian pada siklus II menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang tuntas
36 siswa dengan aktivitas belajar 84,36, setelah dianalisis dan direfleksi pada siklus ini dapat
digambarkan sebagai berikut:
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Pada siklus II terjadi hal yang menarik yaitu sebelum diberi tindakan, siswa kurang
aktif dan kurang tertarik pada materi. Namun setelah diberi tindakan menggunakan kerja
kelompok dalam hal ini yang menggunakan contoh kehidupan sehari-hari, banyak siswa
yang lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran.
Pada hasil evaluasi juga terjadi peningkatan sesuai dengan target yang diharapkan mengenai
tingkat ketuntasan belajar dan telah mencapai ketuntasan individu dan ini berarti bahwa
ketuntasan secara klasikal telah tercapai. Rata-rata persentase frekuensi aktivitas siswa
mencapai kriteria efektif, yaitu 76,35%. Angket respon siswa menunjukkan bahwa respon
siswa terhadap pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) positif yakni 77,87%.
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pendekatan Contextual Teaching and
Learning (CTL) dalam pembelajaran matematika efektif pada siswa kelas VIII D SMP Negeri
3 Sunguminasa

5. PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian kelas ini diperoleh simpulan bahwa melalui
implementasi model pembelajaran pembelajaran dengan pendekatan Contextual
Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII
D SMP 3 Sungguminasa tahun pelajaran 2016 / 2017. Hasil ini ditunjukkan
dengan hasil siswa yang mendapat nilai
6,5 adalah 62,5% untuk siklus I dan
siklus II 84,36%, sedangkan aktivitasnya pada siklus I adalah 75 dan siklus II 87,5.

Saran
1. Guru
mata pelajaran
matematika SMP 3 Sungguminasa dalam
menyampaikan isi/materi matematika yang akan dipelajari peserta didik, harus
memikirkan fasilitas belajar apa yang diperlukan agar kegiatan belajar
berlangsung dan tujuan belajar dapat tercapai.
2. Guru harus mau menilai dirinya sendiri sebagaimana cara penyampaian materi
di dalam kelas apakah metodenya sudah cocok atau belum, bagaimana sikap
mengajarnya bergaya otoriter atau demokratis atau perpaduan keduanya yang
akhirnya setelah mendapat umpan balik mau memperbaiki diri sehingga apa yang
menjadi tujuan pendidikan dapat tercapai.
3. Agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan pembe-lajaran,
guru harus mempertimbangkan kemampuan peserta didik dalam
mengabstraksikan
dan menggenaralisasikan ide gagasan matematika dari macalah yang konteks ke
masalah yang abstrak.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswi
semester 3 Science G1 SMA IIBS tahun pelajaran 2017/2018 pada materi turunan fungsi
menggunakan “ProProGI”. PTK ini terdiri dari tiga siklus dimana setiap siklus dilakukan
penilaian berbentuk tes dan observasi. Data berbentuk tes untuk melihat peningkatan
hasil belajar siswi dan data yang berbentuk observasi untuk melihat peningkatan aktifitas
siswi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembelajaran matematika dengan
“ProProGI” dapat meningkatkan aktifitas belajar siswi dengan rata-rata skor keaktifan
pada siklus III yaitu 81,4 dengan persentase siswa yang aktif yaitu sebanyak 100%
meningkat dari siklus II dengan persentase siswa yang aktif sebesar 64,29% dan pada
siklus I persentase keaktifan siswa sebesar 0%. (2) “ProProGI” dapat meningkatkan
hasil belajar dari rata-rata nilai siswi sebesar 55,92 pada siklus I menjadi 56,15 pada
siklus II kemudian meningkat menjadi 87,69 pada siklus III, serta nilai standar deviasi
dari nilai siswa semakin menurun yaitu 30,69 pada siklus I menjadi 24,25 pada siklus II
kemudian semakin menurun menjadi 16,02 pada siklus III. Berdasarkan hasil penelitian
yang menunjukkan penerapan pembelajaran dengan perpaduan Probing Prompting dan
group Investigation (ProProGI) dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar sehingga
“ProProGI” dapat menjadi salah satu alternatif dalam strategi pembelajaran di sekolah
khususnya matematika.
Kata Kunci. ProProGI, Probing Prompting, Group Investigation, Aktifitas Siswi,
Belajar.

asil

1. Pendahuluan
Pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk menjadikan seseorang bermanfaat di kehidupan
berikutnya. Kondisi pendidikan yang terjadi di Indonesia dengan sebuah tingkatan yang ada
membuat semakin miris dan memiliki efek yang tidak baik untuk kemajuan bangsa.
Sekolah sebagai tempat untuk keberlangsungan dalam pendidikan sangat menunjang untuk
kesuksesannya. Kondisi sekolah yang merupakan titik tolak dalam memberikan makna untuk
pendidikan juga semakin meragukan. Kondisi ini bukan saja terletak dari kondisi siswa yang
mengemban amanah sebagai pelajar dan generasi penerus. Kondisi lain yang terjadi di sekolah
yaitu adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai.
Mengacu pada peluncuran Global Education Monitoring (GEM) Report yang disampaikan
oleh Qian Tang selaku Asisten Direktur UNESCO di jakarta, Selasa, 6 September 2016 bahwa
data kesenjangan mutu pendidikan masih merupakan menjadi kendala utama pendidikan
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di dunia, terutama di Indonesia. Indonesia yang masih menjadi permasalahan utama dalam
pendidikan juga harus melihat kualitas sekolah dan ketersediaannya pendidikan yang harus
diemban dan diterima oleh anak-anak di Indonesia.
Kondisi pembelajaran yang terjadi oleh setiap anak di Indonesia beraneka ragam. Kondisi ini
justru memancing setiap guru untuk memberdayakan kompetensi yang dimiliki agar anakanak Indonesia bisa menjadi anak yang lebih mencintai terhadap proses pembelajaran yang
ada. Bukan saja hal tersebut, peserta didik tersebut juga diharapkan selain menikmati proses
pembelajaran di kelas, hasil belajar yang didapat juga semakin meningkat.
Pengalaman penulis saat pembelajaran di kelas. Terdapat kondisi bahwa siswa masih malas
dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kondisi siswa dalam pengerjaan tugas
pun kecenderungannya masih menggunakan sistem lama yaitu siswi mendapatkan jawaban
dari teman sebayanya.
SMA IIBS mulai menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2016/2017. Dan Pada
tahun pelajaran berikutnya 2017/2018 juga melanjutkan Kurikulum 2013 yang direvisi namun
dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan nilai Ketuntasan Belajar yaitu
80. Dengan kondisi ini terjadi kondisi di Semester 3 Science G1 bahwa keaktifan siswi dalam
kelas dengan kondisi saat ditanya oleh guru, siswi masih diam dan tidak menjawab pertanyaan
tersebut. Bahkan saat guru menanyakan perihal kelayakan siswi tersebut dalam mengerjakan
soal, siswi cenderung diam tanpa respon.
Kondisi siswi tersebut justru menjadi minimnya ilmu yang didapatkan oleh siswi dalam materi
yang dijelaskan. Kondisi ini jika semakin dibiarkan maka akan menjadi momok bahwa siswi
tidak menyukai matematika.
Model pembelajaran teknik probing prompting dalam pembelajaran melibatkan siswi untuk
dapat bereran aktif dalam proses pembelajaran dengan bimbingan guru yang akan menuntun
siswi dalam pembentukan pemahaman baru. Selain itu, untuk lebih termaksimalkan dalam
pengembangan ide yang dimiliki siswi teknik Group Investigation memadukan kekayaan
intelektual yang dimiliki siswi dalam aktif di dalam kelas.
Dari pemaparan di atas, maka peneliti melakukan penelitian di Semester 3 Science G1 dengan
penggunaan model pembelajaran perpaduan probing prompting dengan group investigation
pada materi Turunan (Differential) pada tahun pelajaran 2017/2018.

1.1 Rumusan Masalah
Dari permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah penerapan
model ProProGI dalam pembelajaran dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswi
semester 3 Science G1 SMA IIBS?”

1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswi semester
3 Science G1 SMA IIBS dengan menggunakan “ProProGI”.

1.3 Manfaat Penelitian
Pembelajaran dengan “ProProGI” yang telah penulis laksanakan sangat bermanfaat bagi
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berbagai pihak sebagai berikut: 1) bagi siswa: mengalami peningkatan aktifitas da hasil belajar
di dalam kelas melalui penerapan “ProProGI”, 2) bagi sekolah: dapat dijadikan sebagai salah
satu bahan acuan mengajar untuk mendorong pihak sekolah dalam pegembangan pembelajaran,
selain itu dapat pula dijadikan sebagai model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah,
3) bagi guru/peneliti lain: dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan dalam skala populasi dan
sampel yang lebih besar untuk peningkatan aktifitas dan hasil belajar melalui “ProProGI”

2. Kajian Pustaka
2.1 Belajar
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), belajar didefinisikan dengan berusaha
memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan menurut Winkel, belajar didefinisikan sebagai
semua aktivitas mental dan fisik untuk memperoleh pemahaman atas suatu ilmu yang baru.
Sedangkan definisi belajar menurut Oemar Hamalik dalam bukunya Proses Belajar Mengajar
yaitu modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the
modification or strengthening of behavior through experiencing). Belajar pada prinsipnya
melakukan pengubahan tingkah laku. Masih dalam buku yang sama, Oemar Hamalik
mendefinisikan belajar sebagai perubahan tingkah laku melalui interaksi antara individu
dengan lingkungan. Jadi belajar diartikan sebagai proses pengubahan tingkah laku kepada
yang lebih baik dengan proses, cara atau usaha yang berbeda-beda.

2.2 Aktifitas Belajar
Aktivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan, kesibukan.
Aktivitas belajar menurut Sardiman diartikan sebagai kegiatan belajar siswa untuk mencapai
tujuan. Masih dalam bukunya yang berjudul Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Sardiman
menjelaskan adanya 177 macam kegiatan siswa menurut Paul B. Diedrich yaitu digolongkan
sebagai berikut:
1. Visual activities, seperti membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan,
pekerjaan orang lain.
2. Oral activities, misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi.
3. Listening activities, seperti misalnya mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, usic,
pidato.
4. Writing activities, sebagai contoh menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.
5. Drawing activities sebagai contoh menggambar, membuat grafik, peta, diagram.
6. Motor activities yang termasuk didalamnya yaitu melakukan percobaan, membuat
konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.
7. Mental activities misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis,
melihat hubungan, mengambil keputusan.
8. Emotional activities sebagai contoh menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat,
bergairah, berani, tenang, gugup.
Dalam hal ini, bisa diartikan bahwa aktivitas belajar yaitu suatu kegiatan belajar yang dilakukan
oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.
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2.3 Hasil Belajar
Hasil menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang diadakan,
dibuat, dijadikan oleh usaha, pikiran. Hasil belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha
yang diperoleh siswa berdasarkan perolehan nilai akhir dari pembelajaran.

2.4 Probing Prompting
Probing secara bahasa diartikan penyeleidikan, pemeriksaan. Sedangkan Prompting secara
bahasa diartikan mendorong atau menuntun. Sedangkan probing prompting secara bahasa
diartikan pemeriksaan atau penyelidikan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau
hal-hal yang baru dengan cara mendorong atau menuntun.
Menurut Suherman (2008: 6) pembelajaran probing prompting yaitu pembelajaran dengan
cara guru memberikan serangkaian pertanyaan kepada siswa yang sifatnya untuk menggali
atau menuntun siswa untuk menjawabnya. Dalam hal ini Suherman (2008: 6) juga menyatakan
bahwa proses bertanya guru kepada siswa untuk melatih proses berpikir siswa untuk mengaitkan
materi dan pengetahuan yang dimiliki siswa sehingga siswa mendapatkan pengalaman dengan
pengetahuan baru yang sedang dipelajari.
Terdapat dua aktifitas siswa yang saling berhubungan dalam pembelajaran probing prompting
yaitu aktifitas siswa yang meliputi aktifitas berpikir dan aktifitas fisik yang berusaha
membangun pengetahuannya, serta aktifitas guru yang berusaha membimbing siswa dengan
menggunakan sejumlah pertanyaan yang memerlukan pemikiran tingkat rendah sampai
pemikiran tingkat tinggi (Suherman, 2001: 55)
Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran probing prompting yaitu pembelajaran dimana
seorang guru mengajak siswa untuk dapat bertanya serta menjawab sesuatu yang ditanyakan
oleh guru untuk meraih suatu hasil pembelajaran yang lebih baik.

2.5 Group Investigation
Group Investigation merupakan sebuah bentuk pembelajaran kooperatif yang berasal dari
jamannya John Dewey (1970) dan dikembangkan serta diperbaharui dan diteliti pada tahun
berikutnya oleh Shlomo dan yael Sharan, serta Rachel-Lazarowitz di Israel.
Group Investigation yaitu sebuah metode pembelajaran berdasarkan spesifikasi tugas kepada
siswa dengan menggunakan kelompok siswa dalam menginvestigasi permasalahan yang
terjadi pada suatu masalah pembelajaran.

2.6 ProProGI
ProProGI merupakan sebuah perpaduan model pembelajaran Probing Prompting dengan Group
Investigation. Secara lebih umum karena model pembelajaran ini merupakan perpaduan yang
peneliti gabungkan, sehingga ProProGI diartikan sebagai sebuah metode pertanyaan yang
dilakukan oleh seorang guru kepada siswa dalam sebuah kelompok tertentu secara random
dengan cara menuntun atau menggali dari pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sebelumnya.
Model pembelajaran “ProProGI” yang peneliti lakukan dengan urutan sebagai berikut:
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.
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2. Dalam kelompoknya siswa berusaha mencari tahu permasalahan yang diberikan oleh
siswa.
3. Guru bertanya kepada siswa dalam kelompok tertentu secara random untuk mencari tahu
jawaban dari permasalahan.
4. Siswa juga diusahakan dapat bertanya atas sesuatu yang tidak diketahuinya.
5. Siswa sendiri menyimpulkan perolehan jawaban atas pembelajaran dengan dibimbing
oleh guru.

3. Metodologi Penelitian
3.1 Desain dan Jenis Penelitian
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Chein (1990) dalam
Paizaluddin (2014) terdapat empat jenis PTK yaitu PTK diagnostik, PTK partisipan, PTK
empiris, dan PTK eksperimental. Sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada PTK partisipan
dan eksperimental.
Pada penelitian ini, guru yang berfungsi juga sebagai peneliti melakukan perencanaan kegiatan
yaitu: (1) guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan instrumen berupa
tes dan observasi. (2) Guru melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat
dengan ProProGI. (3) Guru melakukan pengamatan terhadap siswi dari tes dan observasi. (4)
Melaporkan hasil penelitian.
Ciri khas PTK yaitu memiliki empat komponen pokok yang saling berhubungan secara
prosedural yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) hasil dan refleksi.
Adapun desain dalam penelitian PTK ini yaitu terdiri dari 3 (tiga) siklus dan masing-masing
siklus dilakukan dalam satu kali pertemuan, yaitu siklus I pada tanggal 23 Juli 2017; siklus II
pada tanggal 26 Juli 2017; dan siklus III pada tanggal 27 Juli 2017. Setelah siklus III berakhir
dilakukan berupa tes untuk melihat kemampuan siswi secara umum terhadap pemahaman
materi turunan fungsi.

3.2 Subjek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMA IIBS, Jalan Raya Industri No.1 Hyundai Lippo Cikarang
Kabupaten Bekasi 17550 dengan subjek penelitian yaitu siswi semester 3 Science G1 yang
berjumlah 14 orang.

3.3 Teknik Pengumpulan data
Data dikumpulkan melalui observasi dan tes.
Observasi dari guru kepada siswi dilakukan untuk mendapatkan data berupa aktifitas siswi
di setiap siklus. Pada setiap siklus dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran
dilakukan observasi dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah ditetapkan dengan
menggunakan instrumen sikap, minat dan konsep diri. Terdapat 6 item penilaian keaktifan
siswi dengan kriteria penilaian yaitu kurang aktif (nilai 1), cukup aktif (nilai 2), aktif (nilai 3),
dan sangat aktif (nilai 4).
Instrumen berupa tes dilakukan untuk mendapatkan data berupa hasil belajar siswa di setiap
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siklus. Tes dilakukan pada akhir pembelajaran berupa tes essay yang terdiri dari 2 buah soal
essay di setiap siklus. Pada kegiatan akhir penelitian juga dilakukan tes berupa 10 soal essay
sebagai penilaian akhir terhadap materi pembelajaran turunan.
Hasil observasi dan tes pada setiap siklus 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.

3.4 Teknik Analisis Data
Setelah data dikumpulkan lalu data dianalisis dengan melihat nilai rata-rata serta standar
deviasi dari hasil tes dan observasi di setiap siklus. Pada setiap siklus juga dilihat kemajuan
penilaian dari siswi berupa hasil belajar dan aktifitas. Penelitian ini diakhiri dan dinyatakan
berhasil jika nilai ketuntasan hasil belajar siswi mencapai ≥ 75 dari jumlah seluruh siswi yang
telah memperoleh nilai ≥ 80 dan nilai keaktifan siswi ≥ 80.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Deskripsi Hasil Per Siklus
Pembelajaran Siklus I
Deskripsi dari hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus I dilakukan pada 23 Juli 2017. Di
siklus I materi pembelajaran yaitu menentukan dan menghitung turunan fungsi aljabar. Pada
pertemuan di siklus I ini 14 siswi yang hadir. Namun, saat proses pembelajaran berlangsung
seorang siswi (AS) ijin meninggalkan pelajaran dikarenakan sakit. Akhirnya tinggal 13 siswi
yang mengikuti pembelajaran di kelas. Untuk menentukan nilai siswi yang sakit terbut tetap
dimasukkan dengan nilai hasil belajar dikategorikan 0 dan nilai aktifitas siswa berdasarkan
pengamatan sebelum siswi bersangkutan meninggalkan kelas.
Pada pembelajaran di siklus I diawali dari guru membuat rencana pembelajaran dengan
menggunakan ProProGI. Dilanjutkan dengan tindakan pembelajaran yang dilakukan pada
siklus I, yaitu:
1. Guru membagi kelompok siswi menjadi empat kelompok dengan jumlah siswa dalam satu
kelompok sebanyak 3 siswa. Kelompok I yaitu RN, UA, FD, SN. Kelompok II yaitu AS,
AN, dan AM. Kelompok III yaitu AA, PZ, RS, dan TH. Kelompok IV yaitu RA, NL, BS.
2. Dalam kelompoknya siswi berusaha mencari tahu permasalahan yang diberikan oleh guru
dalam group worksheet untuk siswi.
3. Guru bertanya kepada siswa secara random pada kelompok tertentu untuk mencari tahu
jawaban dari permasalahan yang terdapat pada group worksheet. Dalam hal ini guru
melakukan observasi berupa kebenaran jawaban dari worksheet kepada siswa.
4. Guru memberikan situasi kepada siswi untuk dapat bertanya saat guru berkeliling ke
kelompok.
5. Guru memberikan ruang kepada siswa untuk menyimpulkan jawaban atas pembelajaran
berupa presentasi di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok lain. Guru dalam hal ini
juga melakukan observasi keaktifan 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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

779

Berdasarkan pada pembelajaran di siklus I didapati bahwa siswi masih merasakan canggung
atas pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan “ProProGI”. Hal ini mungkin
dikarenakan adanya kebiasaan dari beberapa guru yang melakukan sistem konvensional yaitu
berupa guru lebih banyak mengajar di depan kelas dan siswa cenderung mendengar saja. Hal ini
bisa diketahui saat guru mencoba observasi kepada siswi secara random didapati kesimpulan
dengan argumen siswi yang hampir sama yaitu masih menyukai metode konvensional tersebut.
Tabel 1. Analisis data nilai kognitif siswi pada siklusI
Predikat
Rata-rata
% Tuntas
% Tidak Tuntas

Nilai Pada Siklus I
56,08
14,29
85,71

Tabel 2. Analisis data nilai keaktifan siswi pada siklusI
Predikat
% Kurang Aktif
% Cukup Aktif
% Aktif
% Sangat Aktif

Nilai Pada Siklus I
21,43
78.57
0
0

Pembelajaran Siklus II
Deskripsi dari hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus II dilakukan pada 26 Juli 2017.
Di siklus II materi pembelajaran yaitu aplikasi turunan fungsi aljabar berupa menentukan
persamaan garis singgung. Pada pertemuan di siklus II terdapat 14 siswi yang hadir.
Pada pembelajaran di siklus II diawali dari guru membuat RPP dengan menggunakan ProProGI.
Pembuatan RPP tersebut dengan disain pembuatan kelompok berdasarkan siswi yang nilainya
sudah melebihi KKM disatukan dengan siswi yang masih di bawah KKM. Proses kegiatan inti
pada tindakan pembelajaran yang dilakukan pada siklus II, yaitu:
1. Guru membagi kelompok siswi menjadi empat kelompok dengan jumlah siswa dalam
satu kelompok sebanyak 3 siswa. Pembagian kelompok dipisah dimana siswi yang sudah
mendapatkan nilai di atas KKM digabung dengan yang belum KKM.
2. Dalam kelompoknya siswi berusaha mencari tahu permasalahan yang diberikan oleh guru
dalam group worksheet untuk siswi.
3. Guru bertanya kepada siswa dengan memfokuskan kepada siswi yang masih memiliki nilai
di bawah KKM dan aktifitasnya masih kurang. Dalam hal ini guru melakukan observasi
berupa kebenaran jawaban dari worksheet kepada siswi tentang apa yang telah ditulis
siswi di worksheetnya.
4. Guru memberikan situasi kepada siswi untuk dapat bertanya saat guru berkeliling ke
kelompok.
5. Guru memberikan ruang kepada siswi untuk dapat menyimpulkan tentang konsep
persamaan garis singgung dari penggunaan aplikasi turunan.
Dari pengamatan berupa tes dan observasi yang dilakukan pada siklus II, didapati data sebagai
berikut:
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Tabel 3. Analisis data nilai kognitif siswi pada siklus II
Predikat
Rata-rata
% Tuntas
% Tidak Tuntas

Nilai Pada Siklus II
56,15
21,43
78,57

Tabel 4. Analisis data nilai keaktifan siswi pada siklus II
Predikat
% Kurang Aktif
% Cukup Aktif
% Aktif
% Sangat Aktif

Nilai Pada Siklus II
0
35,71
50,00
14,29

Pembelajaran Siklus III
Deskripsi dari hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus III dilakukan pada 27 Juli 2017. Di
siklus III materi pembelajaran berupa fungsi naik dan fungsi turun serta nilai maksimum. RPP
dibuat dengan melihat hasil analisis data nilai kognitif dan keaktifan pada siklus II. Proses
tindakan pembelajaran pada siklus III selanjutnya sama dengan siklus II hanya berbeda pada
pembedaan kelompok dan penguatan berupa pertanyaan dari guru dikuatkan kepada siswi
yang masih lemah begitupun guru melatih siswi tersebut untuk segera bertanya kepada sesuatu
yang tidak diketahui siswi yang lemah tersebut. Pada pelaksanaan siklus III ternyata terdapat
satu orang siswi yang tidak masuk kelas dikarenakan sakit yaitu AS. Hal ini mengakibatkan
peneliti menganggap nilai hasil belajar siswi tersebut 0 dan nilai keaktifan siswi tersebut sama
seperti pada siklus II. Adapun perolehan data untuk siklus III sebagai berikut:
Tabel 5. Analisis data nilai kognitif siswi pada siklus III
Predikat
Rata-rata
% Tuntas
% Tidak Tuntas

Nilai Pada Siklus III
87,69
78,57
21,43

Tabel 6. Analisis data nilai keaktifan siswi pada siklus III
Predikat
% Kurang Aktif
% Cukup Aktif
% Aktif
% Sangat Aktif

Nilai Pada Siklus III
0
0
35,71
64,29

4.2 Pembahasan
Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan ProProGI diawali dari siklus I
hingga siklus III dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I yaitu
55, 92 lalu meningkat pada siklus II menjadi 56,15, dan pada siklus III meningkat lagi menjadi
87,69. Sedangkan nilai standar deviasi untuk nilai hasil belajar siswa yang semakin menurun
yaitu dimulai dari siklus I yaitu 30,69, menurun menjadi 24,25 pada siklus II, dan menurun
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lagi pada siklus III menjadi 16,02.
Di akhir pembelajaran setelah selesai siklus III dilakukan ujian akhir untuk materi turunan
didapatkan hasil belajar yaitu rata-rata siswi menjadi 85,46 dengan nilai standar deviasi siswi
menjadi 6,28. Dari data diketahui bahwa dua orang siswi berada di bawah nilai KKM, dan 12
siswi nilainya berada di atas KKM.
Untuk melihat nilai keaktifan siswi dengan ProProGI didapati bahwa keaktifan siswi pada
siklus I masih cukup aktif dan kurang aktif. Pada siklus II didapati bahwa nilai keaktifan siswa
berada pada level cukup aktif, aktif, dan sangat aktif. Dan pada siklus III didapati bahwa siswi
sudah berada pada level aktif dan sangat aktif.
Dengan data yang diperoleh di atas, akhirnya penelitian ini diakhiri dan dinyatakan berhasil
karena nilai ketuntasan hasil belajar siswi mencapai ≥ 75 dari jumlah seluruh siswi yang telah
memperoleh nilai di atas KKM yaitu ≥ 80 dan nilai keaktifan siswi ≥ 80.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan analisis data dan pembahasan tentang upaya yang dilakukan oleh guru dalam
meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswi melalui “ProProGI” dapat disimpulkan bahwa
proses pembelajaran ternyata efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan aktifitas siswi
semester 3 Science G1 SMA IIBS tahun pelajaran 2017/2018.
Hasil penelitian ini menyarankan agar “ProProGI” sebagai salah satu alternatif dalam memilih
strategi pembelajaran untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa. Penelitian
Tindakan Kelas ini bermanfaat khususnya untuk guru dan juga siswa sehingga diharapkan
kegiatan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan jumlah populasi dan sampel yang lebih besar
serta dilakukan secara berkesinambungan dalam penggunaan “ProProGI” ini bukan saja dalam
mata pelajaran matematika maupun pada mata pelajaran lainnya.
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Abstrak. Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) kemampuan penalaran matematika siswa
sebelum diajar dengan strategi self-regulated learning; 2) langkah-langkah pembelajaran
self-regulated learning; 3) respon siswa dalam pembelajaran self-regulated learning; 4)
kemampuan penalaran matematika siswa setelah diajar dengan strategi self-regulated
learning; dan 5) kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam pembelajaran
self-regulated learning. Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek
penelitian siswa kelas XI IPA SMA Negeri 8 Konawe Selatan. Data diperoleh melalui tes
kemampuan penalaran matematika dan angket. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil
penelitian: 1) kemampuan penalaran matematika siswa sebelum diajar dengan strategi selfregulated learning tergolong rendah; 2) Langkah-langkah pembelajaran self-regulated
learning adalah mempersiapkan RPP yang menekankan aspek forethought, performance,
dan self-reflection, bahan ajar, dan LKS; 3) Respon siswa selama pembelajaran selfregulated learning sangat baik di mana terjadi interaksi secara aktif dalam kelompok
dengan suasana yang saling membantu; 4) Kemampuan penalaran matematika siswa
setelah diajar dengan strategi self-regulated learning mengalami peningkatan setiap
siklus; 5) Kendala-kendala yang dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran selfregulated learning adalah: (1) kesulitan belajar mandiri; (2) lemahnya kemampuan dasar
terhadap materi yang dipelajari; (3) masih memunculkan prinsip individualisme dalam
berdiskusi kelompok; (4) tidak terbiasa dengan pembelajaran konstruktivis; (5) adanya
kecemasan tentang kebenaran jawaban yang dikemukakan.
Kata-kata kunci: penalaran matematika, self-regulated learning

1. Pendahuluan
Salah satu keberhasilan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berpikir siswa
terletak dari kemauan dan kemampuan guru mengelola pembelajaran untuk mencapai standar
kompetensi lulusan. Dalam konteks pembelajaran matematika, peningkatan kemampuan
berpikir tercermin dari kemampuan penggunaan nalar dan logika yang baik dalam proses
pemecahan masalah. Hal ini telah digariskan dalam Permendikbud Nomor 21 tentang Standar
Isi bahwa arah pembelajaran matematika ditujukan pada peningkatan kemampuan siswa untuk
memahami konsep matematika, menggunakan pola penalaran dalam pemecahan masalah,
mengkomunikasikan gagasan, dan menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan seharihari. Pembaharuan kurikulum tersebut patut diapresiasi karena masuknya pemecahan masalah,
penalaran, dan komunikasi matematika sebagai kompetensi dasar, selain kompetensi dasar
lainnya yang sudah biasa, seperti aljabar, logika, dan trigonometri.
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Meskipun demikian, pembelajaran yang menekankan pada peningkatan aspek penalaran
matematika siswa masih menghadapi permasalahan. Dari hasil penelitian Utami, dkk (2014)
menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa cukup baik pada indikator
menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan gambar, namum tergolong rendah pada
indikator kemampuan menyusun bukti memberikan alasan/bukti terhadap kebenaran solusi,
kemampuan menarik kesimpulan. Demikian pula penelitian Haqq (2017) yang menunjukkan
kemampuan penalaran matematis pada kelas CbL(challenge based-learning) berada pada
kategori sedang, sedangkan pada kelas kontrol berada pada kategori rendah.
Kondisi di atas sejalan pula dengan keadaan empiris yang dijumpai di SMA Negeri 8 Konawe
Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini tampak ketika dalam pembelajaran pokok bahasan Turunan
pada siswa kelas XI IPA, khususnya materi karakteristik turunan fungsi dan penggunaan
turunan. Muatan materi pembelajaran ini membutuhkan penalaran dan logika yang baik dari
siswa dan didukung pula dengan pengetahuan mengenai konsep turunan fungsi. Materi sangat
esensial karena memiliki aplikasi yang luas dari berbagai bidang ilmu sains dan sosial. Dari
hasil pembelajaran pada tahun sebelumnya menunjukkan daya serap siswa cukup rendah. Dari
28 siswa hanya 10 (35,71%) siswa yang menjawab dengan baik. Kendala yang biasa dihadapi
siswa adalah masih banyak siswa yang tidak dapat mengkonstruksi sketsa penyelesaian dari
permasalahan yang diberikan. Siswa hanya terfokus pada rumus apa yang akan digunakan
untuk menyelesaikan soal tersebut, tanpa berusaha untuk mencari hubungan dan membangun
gambar atau model yang relevan dengan penyelesaian masalah.
Hasil identifikasi faktor penyebab rendahnya kemampuan penalaran antara lain: Pertama,
kurangnya kemampuan siswa memahami permasalahan yang diberikan sehingga menyebabkan
kesulitan menjawab soal. Kedua, siswa masih terbiasa menyelesaikan soal yang berbentuk
algoritmik, kurang mampu mengkonstruksi penyelesaian dari permasalahan yang berbentuk
soal cerita. Kedua unsur ini kemungkinan terkait erat dengan rendahnya kemampuan literasi
yang dimiliki siswa. Ketiga, pada sebagian siswa masih lemah dalam penguasaan dasar-dasar
matematika. Meskipun telah berada pada jenjang sekolah menengah, masih terdapat siswa
yang kurang memahami operasi hitung matematika. Hal ini diduga terkait dengan perolehan
pengetahuan siswa pada jenjang sebelumnya.
Penalaran dalam matematika memiliki peran yang sangat penting dalam proses berfikir
seseorang. Penalaran juga merupakan pondasi dalam pembelajaran matematika. Materi
matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu
materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatih melalui
proses belajar matematika. Apabila kemampuan bernalar siswa tidak dikembangkan, maka
akan memunculkan kesan pada siswa bahwa matematika hanya suatu materi dengan mengikuti
serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh, tanpa mengetahui maknanya.
Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diterapkan pembelajaran dengan
strategi self-regulated learning. Strategi self-regulated learning berkaitan dengan upaya
pembelajaran yang mengarahkan agar siswa mampu mengelola kegiatan belajar, memotivasi
diri dan mengatur perilaku belajar (Zimmerman, 2000). Self regulated learning dapat
berlangsung apabila siswa mengarahkan perilaku dan kognisinya secara sistematis dengan cara
mempertanggung jawabkan tugas-tugas, menginterpretasikan pengetahuan, mengulang-ulang
informasi untuk mengingatnya serta mengembangkan kemampuan belajar dan mengantisipasi
hasil belajarnya. Elvina (2008) mengemukakan self regulation merupakan cara belajar siswa
aktif secara individu untuk mencapai tujuan akademik, dengan cara mengontrol perilaku,
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memotivasi diri sendiri dan menggunakan proses berpikir dalam dirinya. Self regulation yang
diterapkan dalam self regulated learning, mengharuskan siswa fokus pada proses pengaturan
diri guna memperoleh kemampuan akademisnya.
Self-regulated learning merupakan strategi yang diterapkan individu dalam aktivitas belajar
yang mengacu pada kemampuan untuk mengontrol lingkungan di sekitarnya dalam hal
membatasi distraksi yang mengganggu kegiatan belajar serta secara sukses mencari dan
menggunakan referensi dan keahlian yang diperlukan untuk menguasai apa yang dipelajari.
Meskipun demikian, kehadiran guru dalam menerapkan pembelajaran tersebut masih
dibutuhkan. Menurut Yazidi (2016), pembelajaran dengan strategi self-regulated learning
dapat dilakukan dalam dua kategori, yaitu pembelajaran langsung (direct teaching) dan
pembelajaran tidak langsung (indirect teaching).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kemampuan penalaran matematika siswa
sebelum diajar dengan strategi self-regulated learning; 2) langkah-langkah menerapkan
strategi self-regulated learning; 3) respon siswa selama diajar dengan strategi self-regulated
learning; 4) kemampuan penalaran matematika siswa setelah diajar dengan strategi selfregulated learning; 5) kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam
pembelajaran dengan strategi self-regulated learning dalam meningkatkan kemampuan
penalaran matematika siswa.

2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini adalah suatu bentuk
kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan. Dalam prosedur pelaksanaanya dilakukan
dengan proses pengkajian berdaur yang terdiri dari empat tahap yaitu: merencanakan, melakukan
tindakan, mengamati, evaluasi dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap
tahun ajaran 2016/2017 dengan subyek siswa kelas XI IPA SMA Negeri 8 Konawe Selatan
yang berjumlah 25. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, di mana siklus pertama
sebanyak dua kali pertemuan, dan siklus kedua sebanyak tiga kali pertemuan. Jenis data yang
didapatkan adalah naturalistik kualitatif yakni masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di
kelas. Sedangkan sumber data penelitian ini adalah diperoleh dari hasil observasi dan tes hasil
belajar pada siswa kelas XI IPA SMAN 8 Konawe Selatan pada TP. 2016/2017. Analisis data
dalam penelitian ini dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data. Analisis data dilakukan
dengan membandingkan hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dengan indikatorindikator pada tahap refleksi dari siklus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan
menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari tiga tahap kegiatan yang dilakukan secara
berurutan, yaitu: (1) mereduksi data, (2) menyajikan data, dan (3) menarik kesimpulan dan
verifikasi data.

3. Hasil Penelitian
3.1 Pembelajaran siklus I
Dalam memulai pembelajaran, hal yang paling pokok adalah menyediakan RPP. Selain RPP,
peneliti juga menyusun bahan ajar dan lembar kegiatan siswa (LKS) sebagai acuan siswa
dalam melakukan aktivitas-aktivitas belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selama proses
pembelajaran dilakukan observasi oleh 1 orang observer yang juga merupakan guru matematika
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SMA Negeri 8 Konawe Selatan.
Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama diawali dengan penyampaian kepada
siswa tentang model dan strategi yang dipilih dalam pembelajaran yaitu model discovery
learning dengan strategi self-regulated learning. Penerapan model tersebut diharapkan agar
siswa dapat menemukan konsep fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner, sedangkan
strategi self-regulated learning adalah suatu cara bagaimana siswa memahami konsep
tersebut melalui pengetahuan yang relevan dalam memahami konsep, mengontrol kinerja
ketika pembelajaran, dan melakukan refleksi diri. Dari hasil pengamatan dan diskusi dengan
pengamat, pada pertemuan pertama siswa merasa kebingungan dalam hal ini karena tidak
biasa diberikan pertanyaan seperti itu. Mereka biasanya langsung menerima pelajaran dari
guru tanpa mengukur diri mereka sendiri kemampuan apa yang sudah dimiliki dan bagaimana
memahami pelajaran pada umumnya. Dengan bantuan beberapa sumber yang bisa diakses
seperti buku dan diskusi dengan teman, siswa mencoba menganalisis masalah yang diberikan
dalam LKS. Guru senantiasa memantau perkembangan siswa dan memerikan scaffolding jika
masih ada siswa yang merasa kesulitan dalam memahami masalah di LKS.
Dalam mengerjakan tugas, guru mengingatkan untuk melakukan tindakan reflektif untuk
mengontrol proses penyelesaian mereka. Beberapa pertanyaan pengiring adalah: dengan cara
apakah soal dapat diselesaikan? Apakah perlu data tambahan untuk memecahkan masalah?
Adakah cara lain yang bisa dipakai untuk menyelesaikan soal? Apakah memahami langkahlangkah penyelesaian sehingga mendapatkan bentuk yang sederhana pada tahap selanjutnya.
Pada tahap ini siswa mulai berdiskusi dengan serius sebab masih ada yang lupa memahami
konsep pemfaktoran dan turunan. Dengan bantuan buku yang ada dan diskusi dengan teman,
siswa perlahan-lahan mengingat kembali konsep tersebut.
Sebelum mengerjakan latihan secara kelompok, guru mengajak siswa untuk melakukan
refleksi diri atas pembelajaran. Hal yang ditekankan adalah mengidentifikasi pemahaman
mereka pada bagian mana yang masih kurang dipahami. Bentuk-bentuk pertanyaan adalah:
Apakah soal yang dikerjakan sudah dipahami dengan benar? Apakah penggunaan operasi
pemecahan masalah sudah tepat? Apakah pernyataan atau argumen yang tertera dalam soal
sudah tepat? Apa langkah-langkah penyelesaian soal yang mudah dipahami? Pada bagian
ini kondisi kelas mulai riuh karena siswa yang kurang paham senantiasa bertanya pada
temannya. Kondisi demikian membutukan penanganan dari guru dengan mengajak mereka
mengemukakan apa yang tidak diketahui tersebut. Misalnya ada seorang siswa bertanya:
bagaimana menentukan himpunan penyelesaian untuk memastikan daerah tersebut fungsi
naik atau turun. Hal ini berarti susah kurang memahami konsep pertidaksamaan sehingga
guru mengulas kembali proses penentuan daerah penyelesaian pertidaksamaan dengan
menggunakan garis bilangan. Selain itu, ada juga siswa yang menanyakan: bagaimana cara
mengatakan bahwa suatu fungsi naik atau turun jika melihat dari arah kanan misalnya dari
interval 3 ke 1 yang terlihat menurun, tetapi hal itu dikatakan naik. Pertanyaan kritis seperti
ini sungguh baik dan guru meluruskan konsep pemahaman siswa, bahwa konsep fungsi naik
dan fungsi turun berdasarkan titik pusat O(0,0). Apabila suatu titik tertentu lebih kecil dari 0
(x < 0 ) maka dikatakan fungsi turun, dan apabila suatu titik tertentu lebih besar dari 0 (x >
0 ) maka dikatakan fungsi naikPada akhir pembelajaran, guru menanyakan bagian apa yang
menarik dari pelajaran ini, dan bagian mana yang masih membingungkan dalam mempelajari
materi ini?. Pertanyaan ini untuk menuntun sejauh mana siswa mampu mengevaluasi diri
mereka sendiri terhadap apa yang dipelajari
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Selanjutnya, hasil analisis pembelajaran siklus I menunjukkan nilai minimum 45,83,
nilai maksimum 85,42, nilai rata-rata 66,75 dan standar deviasi 11,32. Adapun
ketuntasan belajar pada siklus I disajikan pada tabel berikut.
Tabel 1. Ketuntasan belajar siklus I
Ketuntasan
Tuntas
Tidak tuntas
Jumlah

Frekuensi
14
11
25

Presentase
56
44
100

Berdasarkan tabel terlihat bahwa pada pembelajaran siklus I, siswa yang mencapai ketuntasan
belajar mencapai 56% (14 orang) dan tidak tuntas 44% (11 orang). Pencapaian ini belum
sesuai dengan target yang ditetapkan dalam penelitian ini yakni 80%.

3.2 Pembelajaran siklus II
Ketika mengawali pembelajaran, guru senantiasa penyampaian kepada siswa tentang model
dan strategi yang dipilih dalam pembelajaran yaitu model discovery learning dengan strategi
self-regulated learning. Melalui pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengelola potensi
kognisinya, mengatur pola pemrosesan informasi dalam pembelajaran, mengontrol emosi,
motivasi dan perilaku ketika belajar. Kondisi demikian tentu berbeda antar setiap siswa
tergantung pada respon masing-masing.
Setelah tahap pengkondisian untuk belajar, siswa diarahkan untuk membaca dan menganalisis
materi pada LKS yang telah tersedia pada meja masing-masing. Di sela-sela kegiatan ini
guru juga menyajikan gambar kurva f(x) = 3x5 – 8x4 – x3 + 10x2 – x + 3 melalui bantuan
software geogebra. Hal ini untuk membantu memudahkan visualisasi gambar pada LKS agar
tidak menimbulkan miskonsepsi. Demikian pula halnya dengan pertemuan kedua, LKS yang
dibutuhkan telah disediakan, dan juga buku-buku relevan yang dipinjam dari perpustakaan.
Namun pada pertemuan kedua ini, karena berkaitan dengan pemakaian nilai maksimum dan
minimum dalam pemcahan masalah, maka fokus diarahkan pada konsep dasar yang berkaitan
dengan masalah, misalnya: luas suatu bangun ruang.
Pada umumnya siswa mulai terbiasa dengan strategi ini. Misalnya dalam penyelesaian latihan
2 dengan soal: Sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk persegi mempunyai volume
4 m3 terbuat dari selembar karton. Agar karton yang diperlukan sedikit mungkin, tentukan
ukuran panjang, lebar dan tingginya. Dengan memperhatikan informasi yang terdapat
pada soal, siswa mengidentifikasi apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan melakukan
sketsa penyelesaian. Dari sketsa itu, beberapa siswa menebak jawabannya yakni panjang dan
lebar masing-masing 2 m dan tingginya 1 cm agar hasilnya sama dengan 4 m3. Dari strategi
melangkah mundur menerapkan rumus volume kotak diperoleh jawaban yang sama. Situasi
seperti ini sangat baik dan guru kemudian melanjutkan pertanyaan, bagaimana cara kalian
untuk mendapatkan hasil tersebut? Karena proses penebakan tidak selamanya benar. Disinilah
masing-masing siswa bekerja untuk menyelesaikan soal tersebut.
Dalam menyelesaikan tugas, guru selalu mengingatkan untuk mengontrol proses penyelesaian
mereka. Pertanyaan-pertanyaan pengiring sebagaimaa pada siklus I sering dikemukakan.
Demikian juga agar siswa selalu melakukan refleksi diri atas pembelajaran, dengan menanyakan
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pada diri mereka sendiri tentang pemahaman materi yang dipelajari. Hasil analisis pembelajaran
siklus II menunjukkan nilai minimum 51,92, nilai maksimum 92,31, nilai rata-rata 74,69 dan
standar deviasi 10,76. Adapun ketuntasan belajar pada siklus I disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2 Ketuntasan belajar siklus II
Ketuntasan

Tuntas
Tidan tuntas
Jumlah

Frekuensi
20
5
25

Presentase
80
20
100

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa pada pembelajaran siklus II, siswa yang mencapai
ketuntasan belajar mencapai 80% (20 orang) dan tidak tuntas 20% (5 orang). Pencapaian ini
belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam penelitian ini yakni 80%.

3.3 Analisis kemampuan penalaran matematika
Tes kemampuan penalaran matematika terdiri atas 5 butir untuk setiap siklus. Aspek yang diukur
terdiri atas 4 indikator kemampuan penalaran matematika yaitu: (1) kemampuan memberikan
penjelasan dengan menggunakan model, fakta dan hubungan dalam menyelesaikan soal, (2)
kemampuan memperkirakan jawaban dan proses solusi, (3) kemampuan memeriksa kesahihan
suatu argumen, dan (4) kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan. Deskripsi data
kemampuan penalaran matematika siswa disajikan pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Deskripsi kemampuan penalaran matematika
Aspek penalaran
Memberikan penjelasan berdasarkan gambar
Memperkirakan jawaban dan proses solusi
Memeriksa kesahihan suatu argumen
Menarik kesimpulan

Siklus I
3,02
2,78
2,71
1,87

Siklus II
3,41
3,26
2,94
2,82

Berdasarkan Tabel 3, rata-rata kemampuan pada indikator memberikan penjelasan melalui
gambar pada siklus I sebesar 3,02, indikator memperkirakan jawaban dan proses solusi sebesar
2,78; indikator memeriksa kesahihan suatu argumen 2,71 dan indikator kemampuan menarik
kesimpulan 1,87.

4. Pembahasan
4.1 Respon siswa selama diajar dengan strategi self-regulated learning
Hasil analisis jawaban atas evaluasi yang diberikan pada siswa menunjukkan adanya respon
positif dengan pembelajaran ini, sebagaimana tercermin dari kemampuan menjawab soal-soal
evaluasi yang diberikan. Demikian pula dari analisis hasil refleksi di mana siswa mengemukakan
masalah-masalah yang dihadapi yang cenderung menghambat proses pembelajaran. Komentarkomentar siswa tersebut dijadikan bahan untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya,
termasuk juga memperbaiki kesalahan konsep yang dialami siswa pada pelajaran sebelumnya.
Hal ini disebabkan karena banyak kesalahan yang dilakukan akibat kesalahan konsep yang
dihadapi dan juga pengetahuan dasar yang rendah.
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Kondisi di atas didalami dengan melakukan wawancara pada beberapa siswa. Dari wawancara
tersebut terungkap bahwa siswa umumnya telah dapat menuangkan penyelesaian melalui
gambar, mengidentifikasi syarat yang diperlukan dalam suatu penyelesaian masalah, menuliskan
bentuk umum atau persamaan yang relevan dengan masalah, namun dalam hal operasionalisasi
penyelesaian soal masih mengalami kesulitan. Demikian pula, siswa umumnya tidak menuliskan
kesimpulan dari jawaban sebagaimana yang dikehendaki oleh masalah yang diberikan.

4.2 Kemampuan penalaran matematika siswa setelah diajar dengan strategi
self-regulated learning
Pembelajaran dengan strategi self-regulated learning menunjukkan perbaikan pada kemampuan
penalaran matematika siswa sebagaimana yang terlihat pada siklus I dan siklus II. Peningkatan
kemampuan penalaran matematika tersebut juga sejalan dengan hasil ketuntasan belajar siswa.
Deskripsi ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan strategi self-regulated learning
meningkatkan kemampuan penalaran matematika. Hal ini sejalan dengan penelitian Yidizli
dan Saban (2016) bahwa aktifias pembelajaran dengan self-regulated learning mendukung
siswa secara efektif dalam pembelajaran matematika.
Peningkatan ketuntasan ini mengindikasikan bahwa penerapan strategi self-regulated
learning memberikan kontribusi positif pada perbaikan gaya belajar siswa. Siswa mulai
terbiasa membangun kesadaran, mengontrol kognisi, memperbaiki motivasi dan perilaku
belajarnya sehingga mampu mengendalikannya ke arah yang positif. Dengan model seperti
ini, siswa meninggalkan model pembelajaran yang mengedepankan hafalan atau meniru (rote
learning), di mana mereka cenderung menyelesaikan permasalahan matematika dengan cara
mencari contoh yang sama dengan soal tersebut kemudian mencocokkannya dengan prosedur
penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi.
Pembelajaran dengan strategi self-regulated learning sesungguhnya proses belajar yang
membangkitkan kesadaran siswa, memonitoring penggunaan strategi dan merefleksi strategi
yang digunakan. Kurangnya kemampuan siswa dalam memproses materi pembelajaran berkaitan
dengan kesadaran mereka mengeefektifkan strategi belajar. Cornford (2000) mengemukakan
bahwa dalam pandangan psikologis pembelajaran yang efektif bergantung pada pengolahan
informasi yang efektif, pemilikan keterampilan dasar mengajar, serta pengetahuan teori dan
keterampilan metakognitif. Pendapat ini menekankan bahwa pembelajaran sesungguhnya
merupakan upaya membangkitkan kesadaran tentang apa yang dipelajari dan bagaimana
strategi mempelajarinya sehingga tersimpan dalam memori jangka panjang.
Secara umum, peningkatan kemampuan penalaran matematika diikuti pula dengan peningkatan
setiap indikator yang diukur dalam penelitian ini. Pada indikator memberikan penjelasan
dengan menggunakan model, fakta dan hubungan dalam menyelesaikan soal, dan indikator
memperkirakan jawaban dan proses solusi, sudah cukup baik. Namun indikator kemampuan
memeriksa kesahihan suatu argumen, dan indikator kemampuan menarik kesimpulan
logis, masih tergolong rendah. Hal ini mengisyaratkan aspek self-regulated learning belum
sepenuhnya diinternalisasi oleh siswa utamanya pada aspek evaluasi dan refleksi. Menurut
Woolkfolk (dalam Febrianela, 2013: 212) bahwa self regulated learning mengintegrasikan
banyak hal tentang belajar efektif. Pengetahuan, motivasi dan disiplin diri atau volition
(kemauan diri) merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi self regulated learning.
Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang dirinya sendiri, materi tugasnya,
strategi untuk belajar dan konteks-konteks pembelajaran yang akan digunakannya.
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Siswa yang memiliki self-regulated learning yang baik, yaitu siswa yang mampu bertanggung
jawab dalam kegiatan belajarnya. Siswa yang memiliki self regulated learning yang tinggi
mampu mengelola metakognisi yang mencakup evaluasi belajar, mengontrol, merencanakan
dan memonitor. Self-regulated learning yang baik juga dapat memunculkan motivasi yang
tinggi dalam belajar, yang di dalamnya mencakup tujuan belajar dan kosekuensi diri. Siswa yang
memiliki self-regulated learning juga memunculkan perilaku yang baik dalam belajar, yaitu siswa
mampu mencari dukungan sosial untuk mencapai tujuan belajarnya dan menciptakan suasana yang
mendukung aktifitas belajar sehingga memunculkan prestasi akademik yang tingg.

4.3 Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Strategi self-regulated learning
Kendala yang bersumber dari guru ketika menerapkan strategi self-regulated learning
antara lain: (1) guru masih cenderung berkonsentrasi pada materi dengan harapan agar siswa
memahami materi tersebut dan kurang mengontrol jalannya diskusi kelompok; (2) kebiasaan
berbicara yang lebih banyak dalam rangka membangkitkan kesadaran self-regulated siswa
cenderung mengganggu konsentrasi siswa, di mana mereka memperhatikan penjelasan guru,
dan pada waktu yang bersamaan harus menyelesaikan tugas yang tertera dalam LKS; (3) guru
kekurangan kalimat-kalimat kunci yang relevan dengan srategi self-regulated learning dan
topik yang dipelajari. Akibatnya beberapa hal memerlukan penekanan, seperti merangsang
siswa untuk memonitoring penggunaan strategi penyelesaian masalah, cenderung terabaikan;
dan (4) guru masih harus merangsang berpikir siswa untuk mengingat pelajaran sebelumnya
yang menjadi dasar untuk pelajaran saat itu. Kondisi cukup mengganggu ketercapaian tugas
pembelajaran.
Pada aspek siswa, kendala yang dihadapi dalam strategi self-regulated learning antara lain: (1)
masih lemahnya kemampuan dasar yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari; (2) masih
memunculkan prinisip individualisme dalam berdiskusi kelompok sehingga pembelajaran
didominasi oleh satu atau dua orang siswa saja, sementara yang lainnya cenderung diam;
(3) tidak terbiasa dengan pembelajaran konstruktivis di mana siswa membangun pemahaman
sendiri berdasarkan LKS dan bimbingan guru; (4) masih adanya kecemasan tentang kebenaran
jawaban yang dikemukakan. Dalam hal ini siswa tidak terbiasa berpikir berbeda dengan cara
yang dikemukakan oleh guru, teman atau buku yang menjadi referensinya.
Kendala di atas umumnya dijumpai pada pertemuan pertama. Oleh karena itu, untuk
mengatasi kendala yang bersumber dari guru, beberapa hal yang dilakukan adalah: (1) guru
perlu menyesuaikan waktu antara penjelasan materi dengan sintaks pembelajaran agar proses
self-regulated learning berlangsung dengan baik; (2) guru harus mengurangi frekuensi
komunikasi, di mana hanya menekankan hal-hal yang penting saja agar tidak mengganggu
konsentrasi siswa; (3) guru perlu mengidentifikasi kalimat-kalimat kunci yang relevan
dengan strategi yang dipelajari; dan (4) guru perlu melakukan pertemuan di luar konteks
penelitian untuk mengingatkan kembali konsep atau prosedur aljabar untuk menyelesaikan
soal. Pertemuan itu juga sekaligus menginformasikan bagaimana karakteristik siswa yang
belajar secara konstruktivistik, menyadarkan siswa pentingnya bekerja sama dalam kelompok,
dan bagaimana mengatur kognisi untuk penyelesaian masalah. Sesudah pertemuan tersebut,
dilakukan kembali tatap muka dalam konteks penelitian, dan hasilnya proses pembelajaran
telah berjalan dengan baik.
Selain itu, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang berkaitan dengan aspek
guru aspek siswa, antara lain: (1) memberikan pembelajaran di luar konteks penelitian untuk
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meningkatkan pemahaman terhadap kemampuan dasar yang berkaitan dengan materi yang
akan dipelajari; (2) menekankan pentingnya kerja kelompok untuk membangun pemahaman
bersama. Kerja kelompok juga dibutuhkan dalam konteks kehidupan sosial di masyarakat; (3)
perlunya membiasakan untuk membangun pemahaman sendiri karena hal itu akan bertahan
lama dalam memori daripada hanya mendengarkan; dan (4) meyakinkan diri sendiri bahwa
apabila jawaban yang diperoleh telah benar patut dipertahankan tanpa terpengaruh dengan
orang lain meskipun mereka memiliki frekuensi yang banyak.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah:
1. Kemampuan penalaran matematika siswa sebelum diajar dengan strategi self-regulated
learning tergolong rendah.
2. Langkah-langkah menerapkan strategi self-regulated learning adalah mempersiapkan RPP,
bahan ajar, LKS, dan sumber belajar yang relevan. Pada pelaksanaan menekankan aspek
forethought, performance, and self-reflection. Pada fase forethought menekankan tujuan
yang akan dicapai siswa dengan rencana penyelesaian masalah yang relevan, mengecek
kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan harapan atas hasil yang dicapai dalam
pembelajaran. Pada fase performance, siswa melaksanakan strategi yang diinginkan dan
memonitor proses pembelajarannya. Sedangkan pada fase self-reflection, siswa menilai
hasil pembelajaran dan mengatur tindakakanya selama pembelajaran.
3. Respon siswa selama diajar dengan strategi self-regulated learning sangat baik. Mereka
berinteraksi secara aktif dalam kelompok dengan suasana yang saling membantu antara
satu dengan lainnya tanpa ada perasaan berkompetisi. Siswa lebih percaya diri dalam
menata tujuan pembelajaran, membuat perencanaan dan memastikan dirinya apakah
mampu atau tidak menyelesaikan suatu masalah, lalu berusaha mengatasi kecemasan
dalam belajar matematika.
4. Kemampuan penalaran matematika siswa setelah diajar dengan strategi self-regulated
learning mengalami peningkatan dengan rata-rata pada siklus I sebesar 56% dan siklus
II sebesar 80%. Indikator penalaran matematika yang tergolong baik adalah kemampuan
siswa dalam mengidentifikasi masalah dan menyusunnya dalam model matematika atau
gambar yang relevan, dan memperkirakan jawaban dan proses solusi. Sedangkan indikator
memeriksa kesahihan suatu argumen dan menarik kesimpulan masih tergolong rendah.
5. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam pembelajaran dengan strategi
self-regulated learning dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa
antara lain: 1) lemahnya kemampuan dasar yang berkaitan dengan materi yang akan
dipelajari; (2) masih memunculkan prinsip individualisme dalam berdiskusi kelompok
sehingga pembelajaran didominasi oleh satu atau dua orang siswa saja, sementara yang
lainnya cenderung diam; (3) tidak terbiasa dengan pembelajaran konstruktivis di mana
siswa membangun pemahaman sendiri berdasarkan LKS dan bimbingan guru; (4) masih
adanya kecemasan tentang kebenaran jawaban yang dikemukakan.
Adapun saran-saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Perlunya guru matematika menerapkan strategi self-regulated learning dalam pembelajaran
matematika untuk meningkatkan keterampilan berpikir matematika siswa.
2. Perlunya guru menyiapkan sumber pembelajaran yang relevan untuk keberhasilan strategi
self-regulated learning. Perlu mempertimbangkan untuk memberikan tugas kepada siswa
lalu menganalisis proses kerja siswa tersebut.
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3. Pembelajaran self-regulated learning melatih siswa untuk belajar mandiri
mengorganisasikan kognisi, motivasi dan perilaku siswa. Karena itu keterlibatan orang
tua sangat membantu dalam hal membantu keberhasilan belajar siswa.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengembangan nilainilai karakter generasi emas Indonesia 2045 pada kurikulum pendidikan matematika.
Metode penelitian adalah kajian literatur integratif terhadap artikel dan buku yang
membahas tentang: kurikulum pendidikan matematika, pendidikan karakter, nilai-nilai
karakter, generasi emas 2045, pengembangan nilai karakter pada pendidikan matematika.
Data yang diperoleh dideskripsikan secara kritis terkait dengan kajian pengembangan nilai
karakter generasi emas Indonesia 2045 pada kurikulum pendidikan matematika. Hasil
analisis menunjukkan bahwa; 1) diperlukan adanya kurikulum pendidikan matematika
yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan nilai-nilai karakter
positif peserta didik; 2) pengembangan nilai-nilai karakter positif dapat dilakukan oleh
guru matematika melalui proses pembelajaran di kelas pada setiap materi ajar; 3) Sikap
dan perilaku positif seperti kemampuan berpikir kritis, logis, cermat, analitis, runtut,
sistematis, dan konsisten, mandiri, jujur, adil, kerjasama, tanggung jawab adalah variabel–
variabel karakter yang sangat penting untuk dikembangkan dalam kurikulum pendidikan
matematika. Secara konsisten karakter positif tersebut harus diimplementasikan dalam
pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas sebagai kontribusi dalam membangun
karakter peserta didik. Manfaat dari kajian ini adalah dapat dijadikan rujukan bagi guru
matematika dalam mengembangkan nilai-nilai karakter peserta didik pada pendidikan
matematika sekolah melalui pembelajaran di kelas sebagai upaya membangun karakter
yang kuat bagi generasi emas Indonesia 2045.
Kata Kunci. kurikulum pendidikan matematika, nilai-nilai karakter, generasi

emas.

1. Pendahuluan
Pendidikan tersistematis diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa berkualitas
di mana mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pergaulan
internasional dan tentu akan menghasilkan masyarakat yang baik (good society) antara lain
memiliki peradaban unggul dan mulia. Indikator masyarakat tersebut terlihat diantaranya
adalah memiliki intelektual yang baik didukung dengan akhlak, moral, watak, etika, tutur kata
dan perilaku yang baik. Oleh karena itu perkembangan pendidikan seharusnya terjadi sejalan
dengan perubahan budaya kehidupan, karena pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan
kebudayaan yang dinamis dan sarat dengan perkembangan (Amri, 2013: 1).
Selanjutnya, pendidikan adalah: 1) suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi
mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif
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dan efisien; 2) suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan
kesadaran diri diantara individu-individu; dan 3) suatu hal yang benar-benar ditanamkan selain
menempa fisik, mental dan moral bagi individu-individu, agar mereka menjadi manusia yang
berbudaya sehingga diharapkan mampu memenuhi tugasnya sebagai manusia yang diciptakan
Allah Tuhan Semesta Alam, sebagai makhluk yang sempurna dan terpilih sebagai khalifahNya
di muka bumi ini yang sekaligus menjadi warga negara yang berarti dan bermanfaat bagi suatu
negara (Wibowo, 2013:2). Kemudian Al-Ghazali mengemukakan bahwa proses pendidikan
haruslah mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insani yang
mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya yaitu bahagia di dunia dan di akhirat
dan berlangsung terus-menerus sepanjang hayat (Abu Muhammad, 2013:46).
Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses untuk
mempersiapkan dan mengembangkan kesadaran diri (insani) dengan benar-benar menempa fisik,
mental, dan moral agar; 1) mampu menjadi manusia berbudaya; 2) mampu menjadi warga negara
yang bermanfaat; dan 3) mampu mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi mengarah
kepada pendekatan diri kepada Allah dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Sejalan dengan hal tersebut Indonesia akan berusia 100 tahun pada tahun 2045 di mana
generasi penerus bangsa masa itu adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan formal
pada jenjang pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs), pendidikan
menengah (SMA/MA, SMK) dan Perguruan Tinggi (PT). Generasi ini disebut generasi emas
Indonesia 2045 karena pada saat itu mereka berada pada periode yang sangat produktif,
berharga, dan bernilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu perlu pembinaan
secara sistematik dan efektif agar generasi tersebut menjadi manusia berkualitas, berkarakter,
cerdas, dan kompetitif, untuk menghadapi beberapa permasalahan yang semakin kompleks
pada masa yang akan datang. Dapat dipastikan bahwa pembinaan terhadap pendidikan
memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pemerintah telah banyak melakukan
terobosan baru dalam bentuk kebijakan-kebijakan berskala besar.
Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah 72 tahun kemerdekaan Indonesia telah banyak hasil
pembinaan di bidang pendidikan yang telah tercapai namun belum sepenuhnya sesuai dengan
harapan. Diperlukan optimisme dan upaya yang kuat, sistematik dan berkelanjutan dengan
berbagai macam tantangan yaitu meningkatkan komitmen menjadikan pendidikan sebagai
wahana utama untuk mewujudkan generasi penerus bangsa menjadi generasi berkualitas,
mandiri, berkarakter, cerdas dan kompetitif, bermartabat, religius, dan berdaya saing tinggi di
dunia Internasional. Untuk itu diperlukan pengembangan nilai-nilai karakter dalam pendidikan
di sekolah yang diintegrasikan dalam semua mata pelajaran sangat penting dilakukan dengan
tujuan untuk menanamkan semangat, tekad dan energi yang kuat, pikiran positif, sikap optimis,
rasa persaudaraan, persatuan dan kebersamaan yang tinggi melalui kegiatan pembelajaran
dalam kelas termasuk pembelajaran matematika.
Kurikulum menempati kedudukan dan posisi sangat sentral dalam keseluruhan proses
pendidikan sehingga berperan penting dan strategis dalam menentukan keberhasilannya
terutama dalam pendidikan formal. Ketercapaian kurikulum dapat diketahui melalui intervensi
pemerintah dalam bentuk pengawasan dan penilaian di mana guru sebagai pelaku pendidikan
di sekolah seharusnya mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan jaman
dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045. Terdapat banyak hal yang harus dikuasai oleh
guru dalam mengembangkan kurikulum, termasuk di dalamnya adalah penguasaan model dan
metode pembelajaran.
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Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah
poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah dan merupakan dimensi terdalam atau inti
pendidikan nasional sehingga menjadi keharusan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai
karakter dalam pendidikan formal sebagai wujud dukungan terhadap gerakan tersebut. Fokus
PPK adalah struktur yang telah ada dalam sistem pendidikan nasional yang digunakan sebagai
media untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa. Terdapat tiga struktur yang dimaksud
(Tim PPK, 2010) yaitu: (1) struktur program mencakup jenjang dan kelas, ekosistem sekolah,
penguatan kapasitas guru, (2) struktur kurikulum mencakup kegiatan pembentukan karakter
yang terintegrasi dalam pembelajaran (intrakurikuler), kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan
(3) struktur kegiatan mencakup berbagai program dan kegiatan yang mampu mensinergikan
empat dimensi pengolahan karakter dari Ki Hadjar Dewantara yaitu olah raga, olah pikir, olah
rasa, dan olah hati.

2. Kajian Literatur
2.1 Generasi Emas Indonesia 2045
Pada tahun 2035 diproyeksikan penduduk Indonesia berusia 0-14 tahun akan mengalami penurunan
yang signifikan, dari proporsi sebesar 28,6 persen pada tahun 2010 turun menjadi 21,5 persen dan
pada 2035. Selanjutnya penduduk yang berusia 65 tahun ke atas juga mengalami kenaikan yang
signifikan, dari proporsi sebesar 5 persen pada 2010 diperkirakan naik menjadi 10,5 persen pada
2035 (Heryanah, 2015:7). Artinya usia produktif mengalami kenaikan. Kondisi ini dikenal dengan
bonus demografi (demographic dividend) bagi bangsa Indonesia. Bonus demografi adalah
suatu kondisi dimana penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun lebih besar dibandingkan
dengan penduduk usia tidak produktif yaitu usia di bawah 5 tahun dan di atas 65 tahun (http://
news.liputan6.com, 2017). Bonus demografi ini mengindikasikan bahwa Indonesia akan memiliki
generasi muda produktif yang melimpah pada periode 2010-2035. Generasi muda tersebut adalah
karunia dari Allah SWT yang akan menjadi potensi sumber daya manusia luar biasa dan berharga
bagi bangsa Indonesia, sehingga disebut dengan generasi emas Indonesia. Diperlukan langkahlangkah pengelolaan pendidikan yang sistematik, efektif, efisien dan berkelanjutan menuju generasi
emas Indonesia 2045.
Generasi emas adalah generasi yang:1) memandang masa depan diri dan bangsanya, sebagai
hal yang pertama dan utama; 2) penuh optimisme dan gairah untuk maju dengan sikap dan
pola pikir yang berlandaskan moral yang kokoh dan benar; 3) memiliki visi ke depan yang
cemerlang; 4) memiliki jiwa kompetensi yang memadai; 6) memiliki karakter yang kokoh;
7) memiliki kecerdasan yang tinggi; dan 8) kompetitif (Mungin Eddy Wibowo, 2013:3).
Jika dikelola dengan baik, sistematik dan berkelanjutan secara efektif dan efisien maka akan
bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sebaliknya, jika pengelolaannya tidak baik,
tidak sistematik, dan tidak berkelanjutan maka akan menjadi masalah bagi kemajuan bangsa
Indonesia sendiri. Pendidikan formal menjadi wadah utama untuk mewujudkan generasi emas
yang berkualitas. Sehinggga pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran strategis
dalam mengelola potensi sumber daya manusia tersebut agar menjadi generasi berkualitas,
berkarakter, cerdas dan berdaya saing tinggi seperti yang diharapkan. Isu-isu pendidikan
mutakhir yang perlu dicermati dengan baik untuk mewujudkan generasi emas 2045 (Rochmat
Wahab, 2012). Isu-isu pendidikan mutakhir tersebut adalah: 1) pendidikan usia dini; 2)
pendidikan universal 12 tahun; 3) pendidikan karakter; 4) pembelajaran aktif; 5) pendidikan
inklusif; 5) pendidikan mulikultural; 7) pendidikan berbasis ITC.
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Seiring perkembangan Iptek, pendidikan berkembang dan menghadapi berbagai permasalahan.
Konsekuensi yang muncul adalah tidak mudah mengendalikan dinamika perubahan perilaku
manusia. Namun demikian perbaikan sistem pendidikan harus selalu dilakukan secara
berkelanjutan dan tidak terlepas dari peran guru yang berkualitas. Selanjutnya guru sebagai
pengampu mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan dituntut harus profesional yang
menunjukkan kemampuan mengembangkan kurikulum terintegrasi dengan nilai-nilai karakter
pada setiap mata pelajaran, termasuk mata pelajaran matematika.

2.2 Pengembangan Nilai Karakter Generasi Emas Indonesia 2045 pada
Kurikulum Pendidikan Matematika
Kurikulum Pendidikan Matematika
Menurut Tyler & Taba kurikulum adalah rencana tindakan atau dokumen tertulis yang
mencakup strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ornstein, 2004:10). Sedangkan
dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dijelaskan bahwa kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. Pendapat lain mengemukakan bahwa kurikulum adalah sebuah dokumen
perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar
yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang
dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan serta implementasi dari
dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata dikemukakan oleh (Sanjaya, 2008).
Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa: 1) kurikulum pendidikan
berbentuk dokumen tertulis; 2) kurikulum berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
bahan pelajaran, pangalaman belajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran; 3)
kurikulum digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan semua kegiatan pembelajaran 4)
kurikulum mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran; dan 5)
kurikulum merupakan panduan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, kurikulum
adalah inti yang sangat penting dalam pendidikan, sehingga harus disusun secara sistematis,
efisien dan efektif sesuai tujuan pembelajaran dan senantiasa berkembang secara dinamis
sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kurikulum harus berkembang atau berubah
disebabkan karena manusia memiliki fitrah mencari kebenaran, kebaikan, dan keindahan,
memiliki multi-kecerdasan, harus hidup terhormat dan bermartabat, serta saling menghargai.
Setiap mata pelajaran mempunyai kurikulum masing-masing termasuk matematika yang
diharapkan mampu menanamkan pengetahuan, karakter, nilai-nilai, dan keterampilan siswa
sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya sangat penting dilakukan sebagai
matematika diharapkan mampu menyusun kurikulum yang dapat mengembangkan nilai-nilai
karakter peserta didik dan melaksanakan kurikulum yang dihasilkan secara konsisten sebagai
usaha (kontribusi) mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
Selanjutnya Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 menjelaskan bahwa salah satu tujuan
pembelajaran matematika di sekolah diharapkan peserta didik memiliki sikap dan perilaku
yang sesuai dengan nilai-nilai dan pembelajarannya, seperti taat azas, konsisten, menjunjung
tinggi kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang lain, santun, demokrasi, ulet, tangguh,
kreatif, menghargai kesemestaan/konteks, kerjasama, adil, jujur, teliti, cermat, bersikap luwes
dan terbuka, memiliki kemauan berbagi rasa dengan orang lain. Tujuan ini sejalan dengan

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

karakter generasi emas yang diharapkan bangsa Indonesia, yaitu karakter generasi emas
Indonesia 2045 haruslah memiliki sikap positif, pola pikir esensial, komitmen normatif dan
kompetensi abilitas, dan berlandasan IESQ (kecerdasan Intelektual Emosional dan Spritual)
Manullang, (2013:1). Hal ini dapat terbentuk melalui empat dimensi pendidikan, yaitu
knowledge, skills, character, dan metacognition (CCR, Mei 2015).

Nilai Karakter yang Dikembangkan
Karakter adalah tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan
seseorang dengan yang lain; watak (http://kbbi.web.id/karakter). Karakter juga adalah
kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan
kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta membedakan dengan
individu lain (Hidayatullah , 2010:13). Simon Philips (2008) mengemukakan bahwa karakter
adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap,
dan perilaku yang ditampilkan (Mu’in, 2011:160). Pendapat lain, karakter mengacu pada
serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan
(skill) yang meliputi: sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik; kapasitas
intektual seperti berpikir kritis, dan alasan moral; perilaku seperti jujur dan bertanggungjawab,
kecakapan interpersonal dan emosional, komitmen untuk berinteraksi secara efektif dengan
komunitas dan masyarakatnya (Naim, 2012:55). Selanjutnya dikemukakan bahwa unsur yang
paling mendasar dari karakter adalah moral knowing, moral feeling, dan moral action sehingga
karakter disebut sebagai value in action (Lickhona, 1992).
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah watak, tabiat,
akhlak, atau kepribadian khusus seseorang yang mengacu pada sikap, perilaku, motivasi dan
keterampilan, terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues). Kebajikan terdiri
atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan
hormat kepada orang lain. Karakter masyarakat dan karakter bangsa akan tumbuh melalui
interaksi seseorang dengan orang lain dan dapat dikembangkan. Oleh karena itu, karakter
bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu. Akan tetapi, karena
manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter
individu hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang berangkutan.
Sekolah sebagai lingkungan sosial dapat berfungsi untuk menumbuhkan karakter peserta
didik (generasi) melalui internalisasi pendidikan karakter (character education) pada proses
pembelajaran dalam kelas.
Pendidikan karakter harus disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan
anak (Madjid & Andayani, 2013:23-27). Tahap-tahap pendidikan karakter tersebut adalah:
1) tauhid (usia 0–2 tahun); 2) adab (usia 5–6 tahun); 3) tanggung jawab (usia 7–8 tahun); 4)
sharing-peduli (usia 9–10 tahun); 5) kemandirian (usia 11–12 tahun); dan 6) bermasyarakat
(13 tahun ke atas). Jika tahap-tahap pendidikan karakter dilakukan dengan baik maka pada
tingkat usia berikutnya tinggal menyempurnakan dan mengembangkan. Pendidikan karakter
telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Gerakan Pendidikan Karakter (PPK) pada tahun
2010. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap
penyempurnaan dan pengembangan karater generasi muda bangsa. Guru mempunyai peran
dan tanggung jawab dalam menyukseskan Gerakan PPK dengan melakukan pengembangan
terhadap nilai-nilai karakter yang ada.
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Terdapat empat dimensi pengolahan karakter dari Ki Hadjar Dewantara yaitu olah raga,
olah pikir, olah rasa, dan olah hati. Dijelaskan oleh Suyanto (2010) bahwa: 1) olah raga
artinya: tangguh, gigih, berdaya tahan, bersih dan sehat, disiplin, sportif, andal, bersahabat,
kooperatif, determinatif, kompetitif, dan ceria; 2) olah pikir artinya: cerdas, kritis, kreatif,
inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta reflektif; 3) olah rasa artinya: peduli, ramah, santun, rapi, menghargai, toleran, suka
menolong, nasionalis, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan produk dan
bahasa Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. 4) olah hati artinya: Jujur, beriman
dan bertakwa, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang
menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Ada lima nilai utama karakter yang saling
berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK
(Tim PPK, 2010). Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah: religious,
nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Untuk mendukung gerakan PPK ini,
maka guru (pendidik) matematika sekolah diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai
karakter tersebut dalam menyusun kurikulum sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di
kelas, karena pada prinsipnya setiap materi ajar matematika dapat diintegrasikan dengan nilainilai karakter inti (spiritual, kemanusiaan, sikap matematis) dan karakter penunjang lainnya.
Selanjutnya, pengembangan nilai karakter pada setiap materi ajar matematika memerlukan
pemikiran kritis, inovatif dan motivasi tinggi, agar terfokus pada karakter yang akan
dikembangkan dengan mempertimbangkan model dan metode pembelajaran matematika serta
sumber belajar matematika yang diperlukan. Berikut ini adalah beberapa alternatif model dan
metode pembelajaran matematika yang dapat digunakan dalam upaya mengembangkan nilainilai karakter pada pembelajaran matematika.
Tabel 1. Alternatif Model dan Metode Pembelajaran Matematika Berbasis Karakter
Jenis
Karakter
Religius

Sub
Karakter
Cinta damai, toleransi,
menghargai perbedaan
agama dan kepercayaan,
teguh pendirian, percaya
diri, kerja sama antar
pemeluk agama dan
kepercayaan, antibuli dan
kekerasan, persahabatan,
ketulusan, tidak
memaksakan kehendak,
mencintai lingkungan,
melindungi yang kecil dan
tersisih.

Alternatif
Pembelajaran
Pembelajaran aktif
pembelajaran kontekstual,
pembelajaran kolaboratif,
Project Based Learning,
pembelajaran realistik,
pembelajaran berbasis
budaya, pembelajaran
berbasis lingkungan hidup,
dll

Alternatif Metode
Pembelajaran
Diskusi,
problem solving,
presentasi tanya jawab,
kunjungan,
brainstorming,
simulasi,
mind mapping, dll

Nasionalis

Apresiasi budaya bangsa
sendiri, menjaga kekayaan
budaya bangsa, rela
berkorban, unggul, dan
berprestasi, cinta tanah
air, menjaga lingkungan,
taat hukum, disiplin,
menghormati keragaman
budaya, suku,dan agama.

Pembelajaran aktif
Pembelajaran kontekstual,
Pembelajaran kolaboratif,
Project Based Learning,
Pembelajaran realistik,
Pembelajaran berbasis
budaya, Pembelajaran
berbasis lingkungan hidup,
dll

Diskusi,
problem solving,
presentasi tanya jawab,
kunjungan,
brainstorming,
simulasi,
dll
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Mandiri

Etos kerja (kerja keras),
tangguh tahan banting,
daya juang, profesional,
kreatif, keberanian, dan
menjadi pembelajar
sepanjang hayat.

Gotong
royong

Menghargai, kerja sama,
inklusif, komitmen atas
keputusan bersama,
musyawarah mufakat,
tolong menolong,
solidaritas, empati,
anti diskriminasi, anti
kekerasan, dan sikap
kerelawanan
Kejujuran, cinta pada
kebenaran, setia, komitmen
moral, anti korupsi,
keadilan, tanggungjawab,
keteladanan, dan
menghargai martabat
individu (terutama
penyandang disabilitas

Integritas

Ketrampilan
berpikir kritis
kreatif

Adil, objektif, kritis,
kreatif, inovatif, cermat,
antisipatif, inisiatif,
produktif, kemampuan
penalaran

Ketrampilan
berkomunikasi

Berani, jujur, percaya diri,
arif, saleh, sopan, tegas,
luwes, kemandirian,
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Pembelajaran aktif,
pembelajaran kontekstual,
pembelajaran kolaboratif,
Project Based Learning,
pembelajaran realistik,
pembelajaran berbasis
budaya, pembelajaran
berbasis lingkungan hidup,
dll
Pembelajaran aktif,
pembelajaran kontekstual,
pembelajaran kolaboratif,
project Based Learning,
pembelajaran realistik,
pembelajaran berbasis
budaya, pembelajaran
berbasis lingkungan hidup,
dll
Pembelajaran aktif
Pembelajaran kontekstual,
Pembelajaran kolaboratif,
Project Based Learning,
pembelajaran realistik,
pembelajaran berbasis
budaya, pembelajaran
berbasis lingkungan hidup, dll

Diskusi,
problem solving,
presentasi tanya jawab,
kunjungan,
brainstorming,
simulasi,
dll

Pembelajaran aktif,
pembelajaran kooperatif,
pembelajaran realistik,
problem based learning,
pembelajaran kolaboratif,
project Based Learning,
discovery learning,
inquiry learning, dll
Pembelajaran aktif,
pembelajaran realistik,
pembelajaran kooperatif,
pembelajaran kontekstual,
Discovery Learning,
Project Based Learning,
pembelajaran kooperatif,
problem based learning,
pembelajaran kolaboratif, dll,
pembelajaran aktif,
pembelajaran realistik,
pembelajaran kooperatif,
pembelajaran kontekstual,
discovery learning,
project Based Learning,
pembelajaran kooperatif,
problem based learning,
pembelajaran kolaboratif, dll,

Diskusi,
problem solving,
presentasi tanya jawab,
brainstorming,mind
mapping,
open-ended
dll

Diskusi,
problem solving,
presentasi tanya jawab,
kunjungan,
brainstorming,
mind mapping
simulasi,
dll
Diskusi,
problem solving,
presentasi tanya jawab,
kunjungan,
brainstorming,
simulasi,
dll

Diskusi,
presentasi tanya jawab,
mind mapping
dll
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Ketrampilan
berkolaborasi

Tanggung jawab,
kepemimpinan, demokratis,
tidak egois, bekerja sama,
adil, sabar, rajin, peduli,
empati, sikap menghargai,
gotong royong

Pembelajaran aktif,
pembelajaran realistik,
pembelajaran kooperatif,
pembelajaran kontekstual,
Discovery Learning,
Project Based Learning,
pembelajaran kooperatif,
Problem based learning,
pembelajaran kolaboratif,
dll,

Diskusi,
problem solving,
presentasi tanya jawab,
kunjungan,
mind mapping
brainstorming,simulasi,
dll

Leadership

Personal responsibility,
social responsibility, adil,
bijaksana

Pembelajaran aktif,
Pembelajaran realistik,
pembelajaran
kooperatif,pembelajaran
kontekstual,
Discovery learning,
Project Based Learning,
pembelajaran kooperatif,
Problem based learning,
Pembelajaran kolaboratif,
dll,

Diskusi,
problem solving,
presentasi tanya jawab,
kunjungan,
mind mapping
brainstorming,
simulasi,
dll

(sumber:Urip Tisngati dkk)
Buku ajar, media belajar dan lingkungan sekitar perlu dikembangkan sebagai sumber belajar
matematika yang dapat dirancang. Variasi sumber belajar dapat dikembangkan sesuai dengan
daya inovasi, kreasi, dan seleksi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Aternatif
pemetaan sumber belajar dapat dirangkum dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2. Pemetaan Sumber Belajar Matematika Berbasis Karakter
Jenis
Narasumber
(people)

Media
(material)

Lingkungan
(setting)

Peristiwa
sosial, fisik,
alam

Macam/ variasi
Aspek/ Indikator Karakter
Orang, ahli, profesional, model, Model pakar, penemu, guru, orang
idola.
yang cerdas, berkarakter, rekan sebaya,
dll akan mendorong siswa bersikap,
berkarakter seperti modelnya (sebagai
inspirator)
Media cetak, media elektronik, Pemanfaatan media cetak, media visual
media gambar/visual
akan menumbuhkan karakter sesuai
dengan konten, bahasa, visualisasi,
konteks
Lingkungan
fisik
(sungai,
sawah, danau, dll), sekolah,
perpustakaan, tempat ibadah,
museum,
rumah,
industri,
masyarakat, dll
Kejadian manusia sehari-hari,
tingkah laku hewan, peristiwa
alam (gempa bumi, banjir,
tsunami, dll).

Pendidikan berbasis lingkungan hidup
dan fisik akan mendorong karakter
cinta alam, konservasi, menjaga dan
melestarikan alam, lingkungan, dll
Pemanfaatan sumber belajar berbasis
peristiwa
akan
menumbuhkan
kesadaran,
penalaran,
pemecahan
masalah, sikap empati, kepedulian,
berpikir kritis, dll
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Aktivitas
Budaya
(activities)

Jual-beli, bercocok tanam, Pemanfaatan aktivitas budaya akan
memanen, membuat kerajinan, membantu
pemahaman
fungsi
mengajar, melaut, bersepeda, matematika dalam kehidupan seharidll.
hari, menumbuhkan sikap matematis,
pemecahan
masalah,
penalaran,
komunikasi, berpikir kritis, dll

Hasil budaya
(tools,
equipment)

Bangunan, kerajinan, alat musik,
pakaian, permainan tradisonal,
kendaraan, makanan, komputer
dll.

Peraturan/
UU, Peraturan, Pedoman, dll
dokumen
(sumber: Urip Tisngati dkk)

Pemanfaatan hasil budaya akan
membantu
pemahaman
konsep
matematis,
menumbuhkan
sikap
matematis, ketrampilan matematis, dll.
Bersifat mengikat, mengatur.

3. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka pengembangan nilai karakter generasi emas Indonesia
2045 pada kurikulum pendidikan matematika dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Diperlukan adanya kurikulum pendidikan matematika yang dapat digunakan sebagai
pedoman dalam mengembangkan nilai-nilai karakter positif peserta didik;
2. Pengembangan nilai-nilai karakter positif dapat dilakukan oleh guru matematika melalui
proses pembelajaran di kelas pada setiap materi ajar;
3. Sikap dan perilaku positif seperti kemampuan berpikir kritis, logis, cermat, analitis, runtut,
sistematis, dan konsisten, mandiri, jujur, adil, kerjasama, tanggung jawab adalah variabel–
variabel karakter yang sangat penting untuk dikembangkan dalam kurikulum pendidikan
matematika.
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Abstrak: Permainan BAPERMOD merupakan salah satu permainan tradisional yang
terkenal dikalangan anak-anak di Indonesia khususnya di daerah Jawa Timur dan Jawa
Tengah. Kata BAPERMOD ini berasal dari singkatan Bandaran Perkalian Modifikasi.
Permainan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghitung
operasi perkalian, karena dengan menggunakan permainan ini siswa dapat berinteraksi
secara langsung dengan lingkungan dan dengan menginteraksikan permainan ke dalam
proses pembelajaran, berarti turut mengkondisikan siswa belajar sambil bermain sehingga
siswa menjadi aktif dan senang dalam belajar. Penelitian ini menurut jenis datanya,
termasuk dalam penelitian kualitatif. Menurut modelnya, jenis penelitian ini adalah
Penelitian Tindakan Kelas. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi.Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas
2 SDN Sentul 2 Kota Blitar yang terdiri dari 27 siswa. Hasil penelitian menunjukkan
adanya peningkatan yang signifikan dari ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 11,11
dari sebelum dilakukan tindakan dengan melihat rata-rata ulangan harian sebelumnya
dan setelah dilaksanakan tes akhir siklus 1. Sedangkan hasil belajar siswa dari siklus 1
telah meningkat sebesar 9,82 ke siklus 2. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa melalui permainan tradisional BAPERMOD yang dilakukan dalam
mata pelajaran Matematika kelas 2 di SDN Sentul 2 dapat meningkatkan kemampuan
berhitung siswa yang dapat diukur melalui hasil belajar siswa. Oleh karena itu, disarankan
untuk meningkatkan kemampuan berhitung dan hasil belajar siswa pada materi perkalian,
permainan ini dapat dijadikan pertimbangan guru dalam proses belajar mengajar.
Kata kunci: kemampuan berhitung, perkalian, permainan tradisional bapermod

1. Pendahuluan
Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang berperan strategis dalam pembangunan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Matematika telah banyak menyumbangkan perkembangan bagi
peradaban manusia. Kemajuan sains dan teknologi yang begitu pesat tidak lepas dari peran
matematika. Soedjadi (2000:13) mengemukakan karakteristik matematika yaitu; 1) memiliki
objek kajian abstrak; 2) bertumpu pada kesepakatan; 3) berpola pikir deduktif; 4) memiliki
simbol yang kosong dari arti; 5) memperhatikan semesta pembicaraan; dan 6) konsisten
dalam sistemnya. Maka dari itu, diperlukan pemahaman atau proses yang cukup lama dalam
menanamkan konsep dalam matematika. Menurut Heruman (2007:2) “setiap konsep yang baru
dipahami, siswa perlu segera diberi penguatan agar konsep tersebut mengendap dan bertahan
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lama dalam memori”. Sebenarnya jika kita mengetahui cara belajar matematika yang tepat,
pasti akan mengatakan matematika tidaklah sulit, akan tetapi mudah dan menyenangkan.
Kualitas hasil pembelajaran matematika yang masih rendah menunjukkan bahwa tujuan yang
ditentukan belum dicapai secara optimal. Secara umum kenyataan ini dapat di lihat dari hasil
analisis nilai UAS mata pelajaran matematika. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan
analisis hasil belajar siswa kelas 2 SDN Sentul 2 Kota Blitar pada tanggal 23 Pebruari 2017
diperoleh fakta bahwa hasil evaluasi materi perkalian pada awal Semester 2 Tahun Pelajaran
2016/2017 menunjukkan nilai yang rendah. Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan hanya
10 siswa atau sebesar 37,04 % dari 27 siswa, sedangkan yang tidak tuntas dalam belajar
perkalian adalah 1 7 s i s w a sebesar 62,96 %.
Rendahnya kemampuan menghitung perkalian pada siswa kelas 2 SDN Sentul 2 disebabkan
kurangnya siswa memahami konsep awal perkalian dan disamping itu faktor guru juga
sangat berpengaruh pada kemampuan siswa dalam menghitung perkalian. Dalam proses
pembelajaran guru masih menggunakan pendekatan teaching center, guru tidak menggunakan
strategi ataupun metode pembelajaran yang dapat merespon siswa untuk lebih termotivasi
dan memahami materi perkalian dan juga dalam pembelajaran matematika Sebenarnya jika
guru mengetahui cara belajar matematika yang tepat, pasti akan mengatakan mata pelajaran
matematika tidaklah sulit, melainkan mudah dan menyenangkan. Kewajiban para guru
untuk menanamkan rasa senang pada materi pelajaran matematika dengan cara memberi
rangsangan dan dorongan agar siswa menyenangi pelajaran matematika. Salah satu cara untuk
mencapai hasil belajar maksimal yaitu dengan menggunakan model, pendekatan ataupun
strategi pembelajaran menarik bagi siswa, serta menyesuaikan dengan tingkat perkembangan
psikologi siswa.
Permainan dan bermain adalah salah satu kesukaan atau juga ciri dari siswa pada usia
sekolah dasar. Hal ini disebabkan karena siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan
lingkungan dan dengan menginteraksikan permainan ke dalam proses pembelajaran, berarti
turut mengkondisikan siswa belajar sambil bermain sehingga siswa menjadi aktif dan senang
dalam belajar. Permainan ini merupakan alternatif menarik yang dapat digunakan sebagai
starting point untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghitung operasi perkalian.
Jenis permainan tradisional yang dimanfaatkan sebagai konteks belajar bilangan perkalian
adalah permainan tradisional Bandaran Perkalian Modifikasi (BAPERMOD). Dahulu
permainan bandaran sangat digemari dan sering dimainkan oleh anak-anak yang tinggal di
daerah pedesaan. Permainan bandaran adalah permainan dengan menggunakan karet gelang
yang dipelintir dan dilemparkan ke arena bermain berupa kotak berisi angka. Setiap karet
yang masuk ke dalam kotak dikalikan. Hasil perkalian diteliti lagi oleh bandar, jika hasil
perkalian benar maka bandar memberikan karet sejumlah hasil perkalian tersebut . Permainan
bandaran yang akan digunakan dalam pembelajaran dimodifikasi sesuai dengan karakter dan
kebutuhan anak. Anak dapat menghitung langsung melalui karet yang diterima berdasarkan
usaha menghitung perkalian.
Melalui permainan ini, secara tidak langsung akan tercipta suasana menyenangkan yang
dapat berpengaruh terhadap hasil belajar anak dalam menghitung perkalian. Karena
permainan bandaran ini menggunakan benda kongkret maka dapat memudahkan anak dalam
belajar menghitung perkalian. Hal ini sesuai dengan pendapat Runtukahu & Kandou (2014:71)
yaitu setiap konsep atau prinsip matematika yang diajarkan dalam bentuk konkret (dilihat
dan dipegang) akan lebih dipahami anak. Selain itu, permainan BAPERMOD ini sesuai
dengan karakteristik anak yang lebih mudah untuk memproses informasi visual daripada
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stimulus pendengaran. Oleh karena itu permainan tradisional BAPERMOD merupakan salah
satu alternative permainan yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar matematika.Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan menghitung
perkalian melalui permainan tradisional BAPERMOD pada siswa kelas 2 SDN Sentul 2 Kota
Blitar

2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Permainan Tradisional Bandaran Perkalian Modifikasi (BAPERMOD)
Permainan bandaran ini adalah salah satu permainan tradisional berasal dari daerah Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Permainan ini sangat digemari oleh anak-anak maupun orang yang
dewasa, karena dalam permainan ini tidak hanya membutuhkan keahlian melemparkan karet
tapi juga dibutuhkan kemampuan menghitung yang baik. Permainan in dimodifikasi agar
sesuai dengan materi ajar dalam proses pembelajaran dan juga nama permainan ini dirubah
agar lebih menarik.
Permainan bandaran ini bisa dimainkan oleh anak laki-laki atau anak perempuan. Selain itu,
bisa juga dimainkan gabungan antara anak laki-laki dan perempuan. Tempat bermain bisa
dilakukan di halaman rumah atau di lantai rumah. Peralatan yang digunakan karet gelang
yang dipelintir dan arena bermain berupa garis segi empat yang terbagi atas beberapa kotak
(Prana, 2010:3). Setiap permainan pasti ada prosedur atau sintaks dalam pelaksanaanya
(Prana, 2010:3) menjabarkan sintaks dalam permainan tradisional bandaran sebagai berikut:
Permainan ini bisa dilakukan oleh anak laki-laki atau anak perempuan. Selain itu, bisa juga
dimainkan gabungan antara anak laki-laki dan perempuan. Pemain berusia 8-12 tahun, dengan
jumlah pemain paling sedikit 2 orang. Arena bermain berupa garis segi empat yang terbagi
atas beberapa kotak, seperti gambar 1 dibawah ini.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gambar 1. Arena permainan
Setiap permainan juga pasti ada aturan dan juga cara dalam pelaksanaanya, berikut ini adalah
aturan dan juga cara bermain: 1) Semua pemain memiliki modal awal karet gelang dalam
jumlah yang sama, 2) Menentukan Bandar permainan. Di awal permainan, yang menjadi
Bandar adalah pemain yang menang pertama kali dalam pengundian (hom pim pah). Meski
menang dalam hom pim pah, bandar (misalnya A) tidak harus bermain terlebih dahulu, tetapi
pemain dengan urutan berikutnya boleh memulai permainan, 3) Pemain melemparkan satu
karet dalam kotak permainan dalam satu kali lemparan, 4) Posisi pemain ketika melempar
karet gelang, berdiri di garis batas melempar, 5) Posisi jatuh karet harus di dalam kotak,
6) Posisi jatuh karet yang mengenai garis batas kotak angka dianggap tidak sah. Demikian
juga jika posisi jatuh karet mikul, berada di antara 2 kotak angka, juga tidak sah, 7) Setiap
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lemparan yang masuk dalam kotak angka, pemain yang melemparkan harus menyebutkan
hasil dari perkaliannya, jika salah menyebutkan berarti tidak sah atau tidak jadi mendapatkan
hasil lemparan. Jika lemparan masuk dan si pelempar mampu menyebutkan hasil perkalian
dari lemparan yang masuk kotak maka bandar harus memberikan karet sesuai hasil lemparan
dengan cara dijabarkan sesuai konsep perkalian. contoh 3 x 2 = 2 + 2 + 2

2.2 Kemampuan Menghitung Perkalian
Matematika merupakan disiplin ilmu yang memiliki sifat belajar yang sangat khas jika
dibanding dengan ilmu lain. Kegiatan belajar pada matematika tidak bisa disamakan dengan
ilmu lain, karena setiap siswa berbeda-beda kemampuannya dalam belajar matematika.
Kegiatan pembelajaran matematika harus diatur dengan memperhatikan kemampuan siswa.
Salah satu aspek dalam matematika adalah berhitung. Kemampuan menghitung pada penelitian
ini membahas mengenai kemampuan numerik siswa. Kemampuan numerik ini menunjang
cara berfikir cepat, tepat dan cermat yang mendukung keterampilan siswa memahami simbolsimbol pada matematika. Menurut Slameto dalam Erna (2009:24) kemampuan numerik
mencakup kemampuan berhitung yang mengandung penalaran, kemampuan standar tentang
bilangan dan ketrampilan aljabar. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa kemampuan
menghitung (numerik) adalah potensi alamiah yang dimiliki dalam bidang matematika dalam
menentukan numerik secara cepat, tepat dan cermat.
Perkalian adalah konsep matematika yang dipelajari oleh siswa setelah mereka mempelajari
operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada hakikatnya perkalian adalah penjumlahan
bilangan yang sama sebanyak “n” kali. M enurut Slavin (2005:176) “perkalian adalah
penjumlahan yang sangat cepat“. Pengertian perkalian dipahami sebagai penjumlahan berulang
misalnya 3 x 4 = 4 + 4 + 4 = 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan menghitung
perkalian adalah potensi alami dalam menentukan penjumlahan berulang atau perkalian secara
cepat, tepat dan cermat.

2.3 Penerapan Permainan Tradisional Bandaran dalam pembelajaran
Berhitung Perkalian
Perkalian adalah salah satu pokok bahasan dalam pembelajaran matematika yang dianggap
sulit oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman atau proses yang cukup lama dalam
menanamkan konsep tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau
model pengajaran yang menarik, menyenangkan serta bermakna sehingga mudah diserap oleh
siswa. Menurut Heruman (2007:2) “dalam matematika, setiap konsep yang abstrak dan yang
baru dipahami, siswa perlu segera diberi penguatan agar mengendap dan bertahan lama dalam
memori siswa sehingga akan melekat pada pola pikir dan pola tindakannya”. Oleh karena
itu guru harus mampu menemukan suatu cara agar bisa membawa siswa lebih mudah dalam
menguasai materi tesebut dengan membawa anak ke situasi permasalahan yang nyata dalam
kehidupan sehari- hari yang sering dialami siswa. Ini mengandung arti bahwa benda-benda
atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan
baik dalam pengajaran matematika
Permainan dan bermain merupakan salah satu kegemaran ataupun juga ciri siswa pada
usia sekolah dasar, hal ini karena anak dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan.
Penginteraksian permainan ke dalam proses pembelajaran, berarti turut mengkondisikan siswa
belajar sambil bermain sehingga siswa menjadi aktif dan senang dalam belajar. Permainan

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

yang akan dilaksanakan dalam penelitian adalah permainan tradisional Bandaran Perkalian
Modifikasi (BAPERMOD). Dari uraian diatas peneliti ingin membuktikan apakah penerapan
permainan tradisional BAPERMOD dapat meningkatkan kemampuan menghitung perkalian
pada siswa kelas 2 di SDN Sentul 2 Kota Blitar.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Desain dan Jenis Penelitian
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Penelitian
Tindakan Kelas (PTK). Alasan mengunakan jenis PTK dalam penelitian ini adalah penelitian
yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang
terjadi pada suatu kelas. Menurut Wardhani (2008:1.4) “penelitian tindakan kelas adalah
penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan
tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi
meningkat”, hal ini dilakukan karena setelah selesai siklus II peneliti telah mendapatkan
hasil yang sesuai dengan harapan. Prosedur penelitian ini terdiri dari 3 langkah, yakni (1)
perencanaan (planing), (2) tindakan dan observasi (acting and observing), dan (3) refleksi
(reflecting).

3.2 Subjek Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SDN Sentul 2 yang beralamat di jalan Ir. Soekarno No. 23 Kota
Blitar Provinsi Jawa Timur. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 semester genap
tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa sebanyak 27 siswa yang terdiri dari 17 siswa
laki-laki dan 16 siswa perempuan. Kelas ini adalah kelas heterogen baik dari segi gender, taraf
kehidupan sosial, serta kemampuan akademik siswa.

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa lembar observasi, catatan lapangan, tes
tertulis, wawancara dan dokumentasi. Lembar observasi digunakan untuk mengobservasi
seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa, sehingga dapat diketahui
persentasi keterlaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut. Catatan lapangan digunakan sebagai
bahan pertimbangan untuk penyempurna pada tindakan selanjutnya, yang tidak tercatat dalam
lembar observasi. Wawancara merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai pengumpul
data yang diperoleh dari oleh responden (siswa dan guru) untuk mengetahui respon siswa
terhadap pembelajaran. Tes diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan berhitung
siswa,. Dokumentasi yang digunakan dalam pembelajaran yaitu RPP dan foto-foto kegiatan.

3.4 Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi analisis dari Miles dan
Huberman yang terdiri dari tiga tahap kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Tahap-tahap
kegiatan analisis data tersebut (1) mereduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan
hasil analisis.
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4. Hasil Penelitian
4.1 Deskripsi Persiklus
Data yang dikumpulkan peneliti terdapat dua jenis, yakni data hasil observasi terhadap aktivitas
guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung serta data hasil belajar yang diberikan setiap
akhir siklus.

4.1.1 Siklus 1
Siklus 1 dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari
Selasa, 14 Maret 2017 dengan siswa berjumlah 27 anak, pertemuan kedua dilaksanakan
pada hari Rabu, 15 Maret 2017, dan pertemuan ketiga pada hari Sabtu, 18 Maret 2017 Pada
pertemuan pertama dan kedua membahas materi perkalian yang hasilnya bilangan dua angka
dan pada pertemuan ketiga diadakan evaluasi.
1) Keterlaksanaan Pembelajaran
Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer pada pertemuan ke satu dan kedua
ialah aktivitas kegiatan guru, dan aktivitas kegiatan siswa selama kegiatan pembelajaran
berlangsung. Observer melakukan pengamatan menggunakan lembar observasi aktivitas
guru dan lembar observasi aktivitas siswa, untuk melihat aktivitas guru dan siswa dengan
menerapkan permainan dalam pembelajaran.
Adapun ringkasan hasil pengamatan observer terhadap aktivitas guru dan siswa seperti
pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1 Ringkasan Hasil Pengamatan Siklus 1
Kegiatan
Aktivitas Guru

Hasil Pengamatan
Sapta Eriyatmoko
Rinda Dyah
1
2
1
2
77,8
81,2
77,8 %
81,8 %
79,1

Aktivitas Siswa

83,8

76,5 %

82,4 %

Skor Ratarata

Kriteria

79,65 %

Baik

80,45 %

Baik

2) Hasil Belajar
Analisis data mengenai hasil belajar dilakukan untuk mengetahui tingkat ketuntasan
individu maupun ketuntasan klasikal dengan menghitung jumlah siswa yang tuntas belajar
pada akhir tes siklus I. Siswa dikatakan tuntas secara individu apabila mendapatkan nilai
lebih dari atau sama dengan 70. Batas nilai ketuntasan individu ditentukan dengan KKM
yang disepakati di SDN Sentul 2 pada mata pelajaran Matematika yaitu 70. Analisis data
hasil belajar siswa dapat dilihat pada lampiran. Adapun ringkasan hasil belajar siswa pada
siklus I tampak pada tabel 2 berikut
Tabel 2. Ringkasan Hasil Belajar Siswa Siklus 1
Siklus I

Rekapitulasi Nilai
Akhir

Jumlah
Rata-rata/ persentase
Kriteria Ketuntasan Klasikal : Tuntas

1955
72,40

Ketuntasan
T
18
67%

BT
9
33%
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Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahawa rata-rata hasil belajar kognitif siswa pada siklus
1 sebesar 72,40, dengan ketuntasan klasikal siswa diketahui siswa yang tuntas dalam belajar
sejumlah 18 siswa atau 67% dari jumlah keseluruhan yaitu 27 siswa. Sedangkan dari siswa
yang belum tuntas sejumlah 9 siswa dengan persentase 33%. Berdasarkan perolehan hasil
tes akhir siklus I tersebut maka persentase klasikal sebesar 67 %. Hal tersebut masih belum
memenuhi dari target peneliti, dan juga brdasarkan catatan lapangan ada beberapa kekurangan
dalam aktivitas guru maupun siswa yang perlu diperbaiki, sehingga peneliti melakukan diskusi
dalam bentuk refleksi yang harus melanjutkan penelitian ke Siklus II. Adapun tindakan yang
dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan siklus I adalah sebagai berikut:1) Guru harus
memahai langkah-langkah pembelajaran dengan mengatur alokasi waktu, sesuai dengan
yang telah dirancang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 2) Guru harus memberikan
penjelasan seoptimal mungkin tentang hal-hal apa saja yang harus siswa lakukan ketika
berada di lapangan sehingga siswa benar-benar paham dan tidak merasa kebingungan saat
proses belajar berlangsung dan dalam pengisian LKS. 3) Memberikan penjelasan tentang
pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas sehingga siswa terbiasa dan bisa memanfaatkan
waktu sebaik mungkin agar tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. 4) Perlu
adanya peraturan tambahan atau diberi sanksi dalam permainan, yaitu setiap anak yang dapat
memasukan karet dalam area angka harus langsung menyebutkan hasil perkaliannya dalam
waktu maksimal 5 detik, jika tidak bisa berarti pelempar tidak dapat karetnya.

4.1.2 Siklus 2
Pada pelaksanaan siklus 2 hampir sama alurnya dengan siklus 1. Siklus 2 juga dilaksanakan
dalam tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Maret 2017
dengan siswa berjumlah 27 anak, pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Maret
2017, dan pertemuan ketiga pada hari Sabtu, 25 Maret 2017 Pada pertemuan pertama dan
kedua membahas materi perkalian yang hasilnya bilangan dua angka dan pada pertemuan
ketiga diadakan evaluasi.
1) Keterlaksanaan Pembelajaran
Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer pada pertemuan ke satu dan kedua
ialah aktivitas kegiatan guru, dan aktivitas kegiatan siswa selama kegiatan pembelajaran
berlangsung. Adapun ringkasan hasil pengamatan observer terhadap aktivitas guru dan
siswa seperti pada Tabel 3 berikut:
Tabel 3 Ringkasan Hasil Pengamatan Siklus 2
Kegiatan
Aktivitas Guru
Aktivitas Siswa

Hasil Pengamatan
Sapta Eriyatmoko
Rinda Dyah
1
2
1
2
90,34%
91,47 %
87,50
93,18%
89,70
91,17 %
83,82
89,70 %

Skor Ratarata

Kriteria

90,62
88,55

Baik Sekali
Baik Sekali

2) Hasil Belajar
Analisis data mengenai hasil belajar dilakukan untuk mengetahui tingkat ketuntasan
individu maupun ketuntasan klasikal dengan menghitung jumlah siswa yang tuntas belajar
pada akhir tes siklus I. Siswa dikatakan tuntas secara individu apabila mendapatkan nilai
lebih dari atau sama dengan 70. Batas nilai ketuntasan individu ditentukan dengan KKM
yang disepakati di SDN Sentul 2 pada mata pelajaran Matematika yaitu 70. Analisis data
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hasil belajar siswa dapat dilihat pada lampiran. Adapun ringkasan hasil belajar kognitif
siswa pada siklus 2 tampak pada tabel 4 berikut.
Tabel 4. Ringkasan Hasil Belajar Siswa Siklus 2
Siklus 2
Jumlah
Rata-rata/ persentase

Rekapitulasi Nilai Akhir
2220
82,22

Ketuntasan
T
24
89%

BT
3
11%

Kriteria Ketuntasan Klasikal : Tuntas

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahawa nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 2
sebesar 82,22. Data menunjukkan ketuntasan klasikal siswa diketahui siswa yang tuntas dalam
belajar sejumlah 24 siswa atau 89% dari jumlah keseluruhan 27 siswa. Sedangkan jumlah
siswa yang belum tuntas sejumlah 3 siswa dengan persentase 11%. Berdasarkan perolehan
hasil tes akhir siklus 2, maka diperoleh hasil persentase klasikal sebesar 89 %. Oleh karena
target yang dimiliki oleh peneliti sudah terpenuhi yaitu ketuntasan klasikal minimal 80% maka
penelitian ini di hentikan.

4.2 Pembahasan
Berdasarkan observasi dilakukan pada siklus I terdapat beberapa indikator yang belum
terlaksana. Meskipun sudah dapat dikatakan cukup baik, namun guru belum bisa secara
maksimal dalam pengelolaan kelas dan mengelola waktu sehingga masih ada tahapan dalam
langkah pembelajaran yang terlaksana tapi kurang tepat. Permasalahan yang kedua, guru
kurang tegas memberikan peraturan-peraturan dalam pembelajaran diluar kelas, ada beberapa
anak yang keluyuran dan ramai sehingga menggangu proses pembelajaran di kelas lain.
Permasalahan ketiga, siswa kurang memperhatikan penjelasan dari guru, sehinggga siswa
kurang memahami langkah-langkah permainan yang harus dilakukan selama di lapangan.
Permasalahan keempat, penerapan model pembelajaran yang baru bagi siswa sehingga suasana
pembelajaran kurang terkontrol atau siswa ramai saat melakukan pembelajaran di luar kelas.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa melalui permainan tradisional
BAPERMOD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 pada mata pelajaran matematika
dengan materi menghitung perkalian. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) individu yang
ditetapkan di SDN Sentul 2 Kota Blitar untuk mata pelajaran Matematika adalah 70. Pada
saat sebelum tindakan atau pra tindakan dilakukan tampak tujuh belas siswa yang belum
memenuhi KKM individu sehingga hanya 10 siswa atau 37,04 % yang dikatakan tuntas dalam
belajar. Pada saat tes akhir siklus 1 tidak ada siswa yang absen sehingga total keseluruhan
siswa sebanyak 27 siswa. Namun dari 27 siswa yang mengikuti tes terdapat sembilan siswa
yang skornya belum memenuhi KKM individu. Dengan demikian, siswa yang tuntas pada
siklus 1 sebanyak 67 % sedangkan siswa yang belum tuntas belajar sebesar 33 %. Pada saat
pelaksanaan tes akhir siklus 2 juga tidak ada siswa yang absen sehingga total keseluruhan
siswa adalah 27 siswa. Dari 27 siswa yang mengikuti tes, masih ada tiga siswa yang nilainya
dibawah KKM yang telah ditetapkan sehingga persentase siswa yang tuntas belajar sebesar 89
%. Terjadi peningkatan skor pada siklus 2. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada gambar 2
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Gambar 2. Peningkatan hasil belajar dari siklus 1 ke siklus 2
Pada siklus 1, perhitungan hasil belajar siswa setelah diadakan tes akhir sudah dapat dikatakan
baik karena persentase rata-rata keberhasilan siswa sudah mencapai 67 %. Meskipun sudah
dikatakan cukup baik namun juga belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya dalam belajar
hal tersebut terbukti persentase rata-rata keberhasilan siswa belum mencapai 80%. Pada siklus
2, perhitungan hasil belajar setelah diadakan tes akhir diperoleh angka dengan kriteria sangat
baik. Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari
siklus 1 ke siklus 2, yaitu dari persentase rata-rata skor siswa 72,40 % menjadi 82,22 %.

5. Kesimpulan dan Saran
5. 1 Kesimpulan
Penerapan pembelajaran melalui permainan tradisional BAPERMOD pada mata pelajaran
Matematika siswa kelas 2 SDN Sentul 2 Kota Blitar dapat meningkatkan hasil belajar
siswa, dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar dari sebelum dilakukan tindakan
dengan melihat rata-rata ulangan harian sebelumnya diperoleh hasil sebesar 37,04 %
telah mengalami peningkatan hasil belajar pada siklus 1 menjadi 72, 40 %. Tindakan pada
siklus 1 belum dinyatakan berhasil karena KKM klasikal belum mencapai lebih dari 80%.
Penerapan permainan tradisional BAPERMOD pada siklus 1 dapat terlaksana dengan cukup
baik meskipun nampak bahwa ada siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Penerapan
pembelajaran melalui permainan tradisional bandaran yang dilaksanakan pada siklus 2 berjalan
lebih baik dibandingkan pada siklus 1. Siswa sudah dapat lebih terampil dan meningkat dalam
menghitung perkalian. Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus 2 diperoleh sebesar 82,22 %,
sehingga dikatakan penerapan pembelajaran tersebut telah mengalami peningkatan persentase
yang sangat baik dari siklus 1 ke siklus 2 yakni sebesar 9,82 %.

5.2 Saran
Penerapan pembelajaran melalui permainan tradisional BAPERMOD dapat meningkatkan
kemampuan menghitung, hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Berdasarkan kesimpulan
penelitian yang telah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang berkaitan dengan penerapan
permainan tradisional BAPERMOD sebagai berikut.
1. Penerapan permainan tradisional BAPERMOD dapat digunakan sebagai salah satu
alternatif dalam pembelajaran matematika, dimana dalam pembelajaran matematika
kebanyakan siswa merasa kesulitan sehingga perlu adanya penerapan pembelajaran yang
menyenagkan bagi siswa.
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2. Penerapan permainan tradisional BAPERMOD ini adalah pembelajaran dengan melakukan
kegiatan yang menggembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran
yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan juga psikomotorik.
3. Memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk merancang penelitian baru
ataupun penelitian sejenis dengan menerapkan permainan tradisional BAPERMOD untuk
pembelajaran matematika pada umumnya.
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Abstrak. Produk inovasi pembelajaran matematika yang berjudul pengembangan alat
peraga Stik Perkalian bagi siswa SD yang dilakukan di SDIT Auliya bertujuan untuk
membantu pemahaman dan penguatan konsep materi perkalian matematika dan mengasah
kompetensi abad 21. Matematika merupakan pelajaran yang cenderung dihindari oleh
siswa SD, SMP, atau SMA, sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar matematika
yang diperolah. Pengajaran konsep matematika yang abstrak masih didominasi oleh
cara-cara konvensional seperti ceramah dan ekspositori. Menurut Madnesen dan Sheal:
bahwa kebermaknaan belajar tergantung bagaimana cara siswa belajar, yaitu jika belajar
hanya dengan membaca kebermaknaan bisa mencapai 10%, dari mendengar 20%, dari
melihat 30%, mendengar dan melihat 50%, mengatakan-komunikasi mencapai 70%, dan
belajar dengan melakukan dan mengkomunikasikan bisa mencapai 90%. Alat peraga stik
perkalian dapat menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan serta dapat
meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa. Dengan alat peraga, hal-hal yang
abstrak dapat disajikan dalam bentuk model-model yang berupa benda konkrit yang dapat
dilihat, dipegang, diputarbalikkan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Cara ini dapat
membantu mempermudah siswa memahami konsep lebih baik sehingga akan mendorong
peningkatan hasil belajarnya secara optimal. Hasil produk inovasi pembelajaran
matematika ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan terhadap
minat dan hasil belajar siswa dengan menggunakan alat peraga Stik Perkalian. Terutama
untuk matematika sekolah dasar pada materi operasi hitung perkalian dan operasi hitung
perkalian bilangan bulat.
Kata-kata kunci: Alat Peraga Stik Perkalian, Minat dan Hasil Belajar Matematika Siswa.

1. Pendahuluan
1.2 Latar Belakang
Matematika adalah salah satu ilmu dasar yang cukup berkembang pesat saat ini. Baik sebagai
penunjang ilmu-ilmu yang lain maupun kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh
karena itu penguasaan matematika secara baik perlu ditanamkan agar konsep-konsep dasar
matematika dapat diterapkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sebagian
siswa tidak menganggap bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dan kurang
menyenangkan. Maka dalam proses pembelajaran matematika di sekolah sebaiknya dilakukan
dengan efektif, efisien dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Saat ini pembelajaran matematika di sekolah masih menggunakan cara konvensional, masih
banyak guru yang melaksanakan proses belajar mengajar secara monoton, hal ini dapat
membosankan, membahayakan dan merusak minat siswa. Karena metode yang mereka
gunakan adalah metode ceramah dengan media chalk and talk. Hal itu disebabkan oleh beberapa
kemungkinan yaitu: (1) sekolah sudah memiliki alat peraga tetapi belum memanfaatkannya
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secara optimal; (2) sekolah sama sekali belum memiliki alat peraga; (3) sekolah telah memiliki
alat peraga namun belum memadai baik tempat, kualitas maupun kuantitasnya.
Agar kesulitan yang dihadapi siswa dapat diatasi, tentu dibutuhkan suatu metode pembelajaran
yang mampu memberikan kebermaknaan belajar bagi siswa, karena menurut Madnesen dan
Sheal: bahwa kebermaknaan belajar tergantung bagaimana cara siswa belajar, yaitu jika
belajar hanya dengan membaca kebermaknaan bisa mencapai 10%, dari mendengar 20%,
dari melihat 30%, mendengar dan melihat 50%, mengatakan-komunikasi mencapai 70%, dan
belajar dengan melakukan dan mengkomunikasikan bisa mencapai 90%.
Alasan penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika, karena objek matematika
abstrak sehingga perlu peragaan, sifat materi matematika tidak mudah dipahami, citra
pembelajaran matematika selama ini kurang baik, kemampuan kognitif siswa masih konkrit
dan motivasi belajar siswa tidak tinggi. Sementara alat peraga matematika dapat membantu
siswa meningkatkan minat, sehingga siswa lebih mengerti dan mempunyai daya ingat yang
baik.
Alat peraga matematika yang digunakan adalah Stik Perkalian. Alat peraga ini diciptakan
oleh peneliti dari kayu yang dibuat menjadi stik dengan warna yang menarik dan stik tersebut
ditempatkan pada selembar papan kayu. Selain dari kayu, alat peraga ini juga bisa dibuat dari
bahan sedotan balon, fiber dan lainnya. Alat ini dibuat untuk membantu siswa memahami
konsep operasi hitung perkalian dan operasi hutung perkalian bilangan bulat dalam proses
pembelajaran matematika menggunakan benda konkrit. Tujuannya untuk mengarahkan
siswa mengerjakan operasi hitung perkalian dan operasi hitung perkalian bilangan bulat
ke dalam bentuk yang abstrak, sehingga konsep yang didapat siswa semakin kuat. Karena
perkalian adalah ilmu dasar dari matematika maka siswa harus menguasainya dengan baik.
Cara menggunakan Stik Perkalian ini sangat sederhana. Sehingga siswa mudah memahami
penggunaannya.
Dengan menggunakan alat peraga Stik Perkalian dalam pembelajarnnya, siswa dapat terbantu
menemukan strategi atau konsep untuk memecahkan masalah operasi hitung perkalian dari
konkret ke dalam bentuk yang abstrak. Mereka berlatih untuk menguraikan masalah operasi
hitung perkalian dari tingkat yang sederhana dan konkrit, sehingga mereka dapat membangun
pengetahuannya sendiri, memahami persoalan, dan mencari strategi pemecahan masalah.

1.2 Tujuan
Tujuan penggunaan produk inovasi pengembangan alat peraga Stik Perkalian bagi siswa SD
yaitu: a) Meningkatkan pemahaman konsep materi operasi hitung perkalian menggunakan
Stik Perkalian. b) Meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung perkalian bilangan bulat
untuk siswa kelas 4, 5 dan 6 dengan menggunakan alat peraga Stik Perkalian. c) Menciptakan
pembelajaran yang efektif yaitu siswa aktif dalam kegiatan pembelajran di dalam kelas
sehingga minat dan hasil belajar siswa meningkat.

1.3 Manfaat
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Bagi siswa yaitu agar siswa termotivasi
dalam mempelajari matematika dengan menggunakan alat peraga Stik Perkalian sehingga
minat dan hasil belajar siswa terhadap matematika meningkat dan dapat menciptakan proses
pembelajaran yang menyenangkan dan konkret . 2) Bagi guru yaitu untuk guru SD sebagai
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tambahan informasi dan pengetahuan tentang penggunaan alat peraga Stik Perkalian dalam
proses pembelajaran matematika untuk pemahanam konsep perkalian. 3) Bagi sekolah yaitu
menambah referensi media pembelajaran dalam mengembangkan penggunaan alat peraga Stik
Perkalian. Agar tercipta suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar di sekolah. 4) Dunia
pendidikan matematika yaitu untuk menambah wawasan bagi dunia pendidikan matematika
tentang penggunaan alat peraga Stik Perkalian. Dan produk inovasi pengembangan alat peraga
stik perkalian dapat digunakan dalam dunia pendidikan matematika terutama di unit Sekolah
Dasar.

2. Kajian Teori
2.1 Hakikat Belajar
Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang
paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak
tergantung kepada proses belajar. Menurut Slameto bahwa “Belajar ialah suatu proses usaha
yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.”
Adapun tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut aspek kepribadian,
baik fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam pengertian pemecahan suatu masalah, cara
berpikir, ketrampilan dan sikap.
Seorang Filosof Cina Confucius mengatakan bahwa saya dengar maka saya lupa, saya lihat
maka saya ingat, dan saya alami maka saya paham. Bagaimana pula dengan hidup untuk
mengikat makna, belajar itu harus mampu memberikan arti bagi yang mempelajarinya, dan
arti akan hadir kalau belajar itu dialami. Pembelajaran yang menekankan kepada pemahaman,
I do and I understand, sebuah proyek yang didasarkan pada karya Piaget dan Dienes, “the
Nuffield Mathematics Project of Great Britain”, yang memusatkan pada partisipasi aktif siswa
dalam suatu suasana percobaan yang menggunakan bahan peraga konkrit.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa belajar bukan hanya mengingat
(mengumpulkan pengetahuan), melainkan juga mengalami, melakukan, beraktivitas, dan
berinteraksi dengan lingkungan, dengan demikian siswa akan lebih akrab dengan materi
pelajarannya, memahami, serta mendatangkan kebermaknaan bagi dirinya.

2.2 Hakikat Hasil Belajar
Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun
tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar yang dikemukakan oleh Benyamin
Bloom bahwa ”hasil belajar yang dicapai siswa ada tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah
afektif, dan ranah psikomotorik”. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual
yang terdiri dari perngetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan
evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari penerimaan, jawaban atau
reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Sedangkan ranah psikomotorik berkenaan
dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ketiga ranah ini menjadi
objek penilaian hasil belajar, tetapi diantara ketiga ranah ini, ranah kognitiflah yang dipakai
dalam penilaian hasil belajar penelitian ini karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam
menguasai isi bahan pengajaran.
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Hasil belajar yang harus dicapai harus dirumuskan benar-benar oleh guru, agar pada akhir
proses belajar mengajar guru dapat mengadakan evaluasi apakah tujuan belajar mengajar
tercapai atau tidak.
Menurut Dimyati dan Mudjiono bahwa “Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk
menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan pengukuran hasil belajar.”
Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan utama penilaian ini adalah memperoleh data hasil
belajar siswa pada akhir proses belajar-mengajar.

2.3 Hakikat Matematika
Matematika bersifat aksiomatik karena ia berangkat dari prinsip-prinsip umum yang diterima
tanpa bukti, ia lahir dari unsur pangkal yang menjadi pijakan bagi definisi konsep dalam
matematika. Dalam pengembangannya matematika membahas tentang konsep-konsep secara
tersendiri maupun hubungan yang ada diantara konsep tersebut yang akan melahirkan konsep
baru. Karena matematika dipenuhi oleh konsep-konsep, juga konsep yang ada (baru) dibentuk
oleh beberapa konsep sebelumnya yang memiliki keterkaitan, sehingga matematika dikatakan
sebagai ilmu yang menjaga sistematika. Mempelajari matematika berarti berhadapan dengan
cukup banyak kesepakatan yang harus dipenuhi dan diikuti, jika tidak maka akan meruntuhkan
bangunan matematika sebagai sebuah sistem yang utuh.
Karena matematika penuh dengan konsep yang abstrak, maka penanaman konsep tidak cukup
hanya melalaui hafalan dan ingatan tetapi harus dimengerti dan dipahami melalui suatu proses
berpikir dan beraktivitas secara nyata. Kemampuan mengkonkritkan konsep matematika akan
dapat membantu proses penguasaan materi pelajaran matematika, ini dapat dilakukan dengan
bantuan alat peraga ke arah pembelajaran visualisasi dan kinestetik. Tahap berikutnya dalam
belajar matematika adalah menuntut kemampuan mengabstraksi, menganalisis secara deduktif
dan induktif semua bangunan atau sistem maupun hubungan yang ada di dalamnya. Karena
itu pelajaran matematika pada setiap jenjang pendidikan memiliki keterkaitan satu dengan
lainnya, untuk menguasai suatu sistem maka harus didahului dengan penguasaan terhadap
sistem yang lain. Oleh karena itu penanaman konsep keliru pada sistem yang menjadi prasyarat
akan mengakibatkan kekeliruan pula pada semua sistem yang berhubungan dengan sistem
tersebut.
Matematika yang dipelajari di sekolah mencakup aritmatika, aljabar, geometri, dan statistika.
Aritmatika berkenaan dengan hubungan bilangan-bilangan nyata dengan berbagai operasi
hitung. Sedangkan penggunaan abjad atau lambang tertentu untuk mempresentasikan lambang
bilangan merupakan wilayah garapan aljabar. Sementara itu obyek pembahasan geometri
berkenaan dengan titik, garis, bidang, maupun ruang. Semua cabang ini mesti dikuasai oleh
siswa untuk dapat memahami ilmu matematika sebagai alat secara aplikatif.
Dari semua cabang matematika, yang menjadi obyek dalam produk inovasi ini adalah
aritmatika pada konsep operasi hitung perkalian dan operasi hitung perkalian bilangan bulat.

2.4 Alat Peraga Matematika
Alat peraga merupakan media pengajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri
dari konsep yang dipelajari. Alat peraga matematika adalah seperangkat benda konkrit yang
dirancang, dibuat, dihimpun, atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu
menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika.
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Dengan alat peraga, hal-hal yang abstrak dapat disajikan dalam bentuk model-model yang
berupa benda konkrit yang dapat dilihat, dipegang, diputarbalikkan sehingga dapat lebih
mudah dipahami. Fungsi utamanya adalah untuk menurunkan keabstrakkan konsep agar
siswa mampu menangkap arti konsep tersebut. Dalam proses belajar mengajar alat peraga
dipergunakan dengan tujuan membantu guru agar proses belajar siswa lebih efektif dan efisien.
Penggunaan alat peraga mempunyai kelebihan dan kelemahan dalam pengajaran, kelebihan
penggunaan alat peraga yaitu menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran
menjadi lebih menarik; memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah
memahaminya; membuat lebih aktif kegiatan belajar mengajar seperti: mengamati, melakukan,
mendemonstrasikan dan sebagainya; serta dapat menyajikan dan memperjelas konsep
matematika dalam bentuk real. Sedangkan kelemahan penggunaan alat peraga yaitu mengajar
dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru; banyak waktu yang diperlukan
untuk persiapan pembelajaran; berkorban secara materil; dan alat peraga dipandang sebagai
alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran sehingga keterpaduan antara bahan
pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan.
Penggunaan alat peraga dalam pengajaran matematika mempunyai beberapa fungsi dan
manfaat di antaranya, siswa akan lebih banyak mengikuti pelajaran matematika dengan
gembira sehingga minatnya mempelajari matematika semakin besar, dengan disajikan konsep
abstrak matematika dalam bentuk kongkrit membuat siswa pada tingkat yang lebih rendah
akan lebih mudah memahami dan mengerti, siswa akan menyadari adanya hubungan antara
pengajaran dan benda-benda yang ada di sekitarnya.
Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan alat peraga harus
memperhatikan standar dan syarat penggunaan alat peraga, maka dari itu alat peraga tidak
dapat dibuat secara asal. Alat peraga merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran,
sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama dan harus efisien dalam penggunaannya.

3. Perancangan Produk Inovasi Pembelajaran Alat Peraga Stik
Perkalian Bagi Siswa SD
3.1 Spesifikasi Produk
Nama Produk yang dikembangkan adalah Alat Peraga Stik Perkalian. Alat peraga Stik
Perkalian yang digunakan dalam proses pembelajaran pada sub pokok bahasan operasi hitung
perkalian dan operasi hitung perkalian bilangan bulat dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 1
Alat Peraga Stik Perkalian
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3.1.1

Inovasi Pembelajaran pada operasi hitung perkalian

Alat peraga stik perkalian dapat digunakan untuk melakukan operasi hitung perkalian dengan
satu angka, dua angka, dan tiga angka atau lebih. Tetapi alat peraga yang dibuat dikhususkan
hanya untuk perkalian sampai dengan tiga angka. Proses pengerjaannya dengan meletakkan stik
ke arah vertikal dan horizontal pada selembar papan yang sudah diatur ukurannya, kemudian
dihitung banyaknya perpotongan antara stik. Siswa menggunakan alat peraga stik perkalian
mengikuti konsep yang diarahkan oleh guru. Guru menjelaskan terlebih dahulu konsep
penggunaan alat peraga Stik Perkalian dengan teknik tanpa menyimpan dan menyimpan. Alat
peraga ini dibuat untuk pembentukan konsep, pemahaman konsep, latihan dan penguatan
pada siswa untuk menuju mengerjakan soal-soal perkalian yang bersifat abstrak. Karena
pemakaian alat peraga dalam proses pembelajaran akan mengkomunikasikan gagasan yang
bersifat konkret. Dengan demikian diharapkan alat peraga Stik Perkalian dapat memperlancar
proses belajar siswa pada materi operasi hitung perkalian serta mempercepat pemahaman dan
memperkuat daya ingat di dalam diri siswa. Selain itu alat peraga stik perkalian diharapkan
dapat menarik perhatian dan membangkitkan minat serta motivasi siswa dalam kegiatan belajar
mengajar. Dengan demikian penggunaan alat peraga Stik Perkalian pada proses pembelajaran
akan sangat mempengaruhi keefektifan proses pembelajaran.

3.1.2

Inovasi Pembelajaran pada operasi hitung perkalian bilangan bulat

Alat peraga Stik Perkalian dapat juga digunakan untuk melakukan operasi hitung perkalian
bilangan bulat yang diajarkan di kelas 4, 5 dan 6 SD. Alat peraga Stik Perkalian terdiri
dari dua komponen yaitu papan stik dan stiknya. Stik dibedakan menjadi dua warna yaitu
kuning dan putih. Konsep mengerjakan operasi hitung bilangan bulat sama seperti cara di
atas yang membedakan hanya pada tanda positif dan negatif saja. Tanda positif dan negatif
menggunakan konsep warna pada Stik Perkalian. Contohnya, Perkalian bertanda sama (+)
dengan (+) ataupun (-) dengan (-) diambil stik yang berwarna sama, maka hasil perkaliannya
menghasilkan tanda yang sama yaitu bertanda (+). Jika perkalian bertanda berbeda (+) dengan
(-) ataupun (-) dengan (+) maka mengunakan stik yang berbeda warna. Jika warnanya berbeda
maka hasil perkalian tersebut bertanda negatif (-).

3.2 Kebutuhan Pengembangan
3.2.1 Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan alat peraga Stik Perkalian adalah:







Kayu
Cat berwarna kuning dan putih.
Plitur kayu
Alat ukiran kayu atau pengungkit
Alat pemotong kayu

Alat yang digunakan untuk membuat alat peraga Stik Perkalian juga bisa terbuat dari fiber,
sedotan warna yang dipakai pada pegangan balon atau lidi yang diberi warna (untuk stiknya)
dan papan tipis dengan lapisan kain flanel untuk (tempat stiknya). Atau bisa menggunakan
alat dan bahan yang lebih modern yaitu dengan menggunakan kertas magnet, agar mudah
diperagakan secara berdiri dan dapat ditempel di papan tulis tetapi dengan menggunakan
bahan dibutuhkan biaya yang lebih.
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3.2.2 Proses Pembuatannya
Alat peraga stik perkalian terbuat dari kayu yang tidak mudah rapuh. Kayu tersebut dibentuk
sesuai konsep yang sudah dirancang dengan ukuran 36 cm x 36 cm dengan jarak antara stik 1
cm dan pembatas antara nilai puluhan dan satuan adalah 4 cm. Alat peraga stik perkalian terdiri
dari dua komponen yaitu stik dan papan kayu. Kayu yang berbentuk stik akan ditempatkan
pada selembar papan kayu yang sudah diukir bentuknya sesuai dengan ukuran stik. Stik dicat
agar lebih menarik ketika digunakan oleh siswa SD. Stik dibuat menjadi dua warna yaitu warna
kuning dan putih. Warna kuning dipilih sebagai warna stik karena warna kuning mempunyai
banyak arti positif yaitu kreatif, membangun percaya diri, ceria, bahagia, energik dan optimis.
Sedangkan warna putih dipilih karena memiliki makna bersih, suci, dan ringan. Papan stik
tidak diberi cat berwarna, hanya diberi plitur kayu agar tahan lama dan terlihat keasliannya
yang terbuat dari bahan alam.
Alat Stik Perkalian ini dibuat dari kayu agar bahan-bahannya mudah didapat terutama untuk
sekolah-sekolah didaerah terpencil yang ingin menggunkaan alat peraga Stik Perkalian. Karena
di daerah terpencil masih sangat memanfaatkan bahan-bahan alami dan bahan kayu sangat mudah
untuk didapatkan. Dalam pembuatan alat peraga Stik Perkalian dibutuhkan ketelitian dan kesabaran.

4. Pengenmbangan Produk Inovasi Pembelajaran Alat Peraga Stik
Perkalian Bagi Siswa SD.
4.1 Proses Pengembangan Produk
Kegiatan pengembangan produk inovasi pembelajaran dilakukan di SDIT Auliya khususnya
di kelas 3 Samanhudi. Hasil pengembangan produk inovasi alat peraga stik perkalian
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Hasil pembelajaran matematika
menggunakan alat peraga stik perkalian pada materi operasi hitung yang dilihat oleh penulis
terdapat semangat yang sangat besar yang ditunjukkan oleh siswa. Diawali dengan guru
mempersiapkan bahan ajar dan alat peraga yang akan digunakan.

Gambar 2
Penggunaan LCD untuk memberikan contoh cara mengerjakan
Operasi hitung perkalian menggunakan alat peraga stik perkalian

Gambar 3
Proses kegiatan belajar siswa dengan menggunakan alat peraga stik perkalian
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Pada proses pembelajaran dengan menggunakan produk inovasi alat peraga stik perkalian,
nampak bahwa kualiatas pembelajaran yang ditampilkan sudah memuaskan. Kegiatan
pembelajaran telah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang didesain oleh
Gambar 3
penulis. Siswa tampak antusias dan mengatakan bahwa
proses pembelajaran yang dilakukan
Proses kegiatan belajar siswa dengan menggunakan alat peraga stik perkalian
menyenangkan, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik. Secara
Gambar 3
Pada proses pembelajaran
dengan menggunakan
produk stik
inovasi
alat peraga stik perkalian,
nampak
umum dapat disimpulkan
bahwa
pengembangan
alat peraga
perkalian
siswa SD
Proses
kegiatan
belajar siswa dengan
menggunakan
alat peraga bagi
stik perkalian
bahwa kualiatas pembelajaran yang ditampilkan sudah memuaskan. Kegiatan pembelajaran telah
sebagai inovasi dalam pembelajaran sudah terlaksana dengan baik.
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5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Simpulan

5. Kesimpulan
dan Saran
5.1. Simpulan
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis hasil belajar dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :1) Proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga Stik
Perkalian sebagai produk inovasi pembelajaran matematika pada materi operasi hitung
perkalian, dapat meningkatkan hasil belajar siswa 2) Alat peraga stik perkalian sebagai produk
inovasi pembelajaran menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual serta lebih
menyenangkan karena semua siswa terlibat aktif pada kegiatan yang disampaikan dengan
pembelajaran berkelompok. 3) Keberhasilan pembelajaran matematika khususnya materi
tentang operasi hitung perkalian siswa SD terlihat dari peningkatan hasil belajar siswa dan
minat siswa dalam belajar matematika.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran
sebagai berikut : 1) Diharapkan kepada guru SD dapat menerapkan dan mengembangkan
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alat peraga Stik Perkalian dalam proses pembelajaran, maksud dari digunakannya alat peraga
stik perkalian adalah untuk membantu guru dalam penyampaian pelajaran di samping juga
mempermudah siswa untuk memahami pelajaran yang disampaikan, mengingat pelajaran
matematika bersifat abstrak, maka diharapkan dengan alat peraga ini kesulitan siswa dalam
menangkap dan memahami pelajaran dapat diatasi. 2) Diharapkan kepada guru SD perlu
meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bentuk penguasaan metode dan media
untuk memotivasi siswa dalam pelajaran matematika dan hendaknya guru dapat memanfaatkan
benda-benda di sekitar dalam proses pembelajaran sehingga belajar matematika menjadi lebih
menarik, efektik, menyenangkan dan memperbaharui semangat siswa, membantu memantapkan
pengetahuan pada benak siswa serta menghidupkan pelajaran. 3) Bagi siswa hendaknya bisa
memperhatikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka capai sehingga dapat
dipergunakan pada kehidupan sehari-hari dan tentunya meningkatakan keterampilan yang
telah dimiliki agar dapat bersaing pada kehidupan di abad 21 serta dapat memperkuat konsep
perkalian sehingga selalu mudah di ingat. 4) Bagi kepala sekolah hendaknya dapat memberikan
dukungan kepada guru kelas dengan memberikan kesempatan menciptakan suasana kelas
yang kondusif untuk proses belajar. 5) Bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian di
bidang yang sejenis hendaknya memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam
penelitian ini. Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.
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Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Triwisaksana,
M.Sc selaku Ketua Yayasan Auliya Insan Utama, dan juga kepada Ibu Dra. Lilia Sari selaku
Direktur Sekolah Islam Terpadu Auliya, serta kepada Bapak Hervin Kusbernadi, S.Pd selaku
kepala Sekolah SDIT Auliya, Ibu Atin Djuremi selaku Wakil Kepala Sekolah SDIT Auliya
yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyusun produk inovasi ini di
SDIT Auliya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orangtua tercinta penulis Ibu
Amih dan Bapak Jajang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
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Abstrak. Pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat
tinggi seperti berpikir kritis dan kreatif masih jarang dilakukan di sekolah dasar,
perlunya kreatifitas dan inovasi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, salah satu solusi dalam
mengembangkan kemampuan ini adalah dengan pembelajaran teka-teki matematika,
dalam teka-teki matematika siswa ditantang untuk memecahkan suatu persoalan akan
tetapi dikemas dalam permainan yang menyenangkan sehingga meskipun soal tersebut
sulit siswa tetap berusaha untuk menyelesaikannya, soal teka-teki dibuat dalam bentuk
soal cerita yang berhubungan dengan mata pelajaran atau kehidupan sehari-hari siswa,
setelah menyelesaikan satu soal teka-teki siswa menjadi tertantang untuk menyelesaikan
soal-soal yang lain, saat menyelesaikan setiap soal teka-teki ini kemampuan berpikir
kritis dan kreatif siswa akan berkembang sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal teka-teki.
Kata kunci : Teka-teki, Matematika, Berpikir Kritis dan Kreatif

PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
Kemampuan berpikir kritis dan kreatif merupkan kemampuan yang wajib dimiliki oleh siswa
dan tentunya menjadi kewajiban guru dalam mengembangkan pendidikan yang mampu
menunjang pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Akan tetapi pada
kenyataannya pendidikan di indonesia cenderung lebih berupa transfer informasi dari guru
kepada siswa, terlebih untuk pelajaran matematika yang seringkali di keluhkan siswa sebagai
mata pelajaran yang sulit dan terlalu banyak rumus yang kadangkala tidak sesuai dengan
pengalaman siswa dalam kehidupan nyata membuat pelajaraan matematika menjadi pelajaran
yang membosankan dan bersifat abstrak bagi siswa.
Berdasarkan hasil observasi di SDN Menjer Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dengan
subjek penelitian siswa kelas V A dengan rentang usia 10-11 tahun didapatkan hasil sebagai
berikut.
1. Siswa tidak menyukai pelajaran matematika
2. Siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran
Berdasarkan hasil observasi awal tersebut maka diperoleh kesimpulan awal bahwa di SD N
Menjer diperlukan pembelajaran matematika yang menyenangkan, aktif dan kreatif.
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B. Identifikasi masalah
Berdasarkan hal tersebut maka identifikasi masalah yang diajukan adalah sebagai berikut.
1. Pembelajaran seperti apakah yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan
kreatif bagi siswa sekolah dasar ?
2. Apakah pembelajaran teka-teki matematika dapat mengembangkan kemampuan berpikir
kritis dan kreatif siswa sekolah dasar?

c.

Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah yang diajukan maka tujuan pembuatan makalah ini adalah
sebagai berikut.
1. Menawarkan solusi pembelajaran yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan
kreatif siswa sekolah dasar
2. Membuktikan bahwa solusi pembelajaran menggunakan teka-teki matematika dapat
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa sekolah dasar

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Teka-teki matematika
Teka-teki matematika merupakan tehnik pembelajaran yang digunakan peneliti untuk
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa sekolah dasar dengan
mengajukan soal cerita yang tidak biasa yang akan merangsang kemampuan berpikir tingkat
tinggi bagi siswa sekolah dasar.

B. Kemampuan Berpikir Kritis
Salah satu kemampuan yang dikembangkan di sekolah adalah kemampuan berpikir kritis.
Hal ini dapat dilihat pada salah satu Standar Isi (SI) mata pelajaran matematika (Depdikbud,
2013), yaitu agar peserta didik memiliki kompetensi sikap logis, kritis, analitis, cermat dan
teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah.
Berpikir kritis merupakan proses aktif secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan Dewey
(dalam Fisher, 2009: 2) yang mendefinisikan berpikir kritis sebagai ”pertimbangan yang aktif,
persistent (terus-menerus), dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan
yang diterima begitu saja dipandang dari sudut alasan-alasan yang mendukungnya dan
kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang menjadi kecenderungannya”.
Selain itu, Siswono (2008: 30) mendefinisikan berpikir kritis merupakan berpikir yang
meliputi menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek sebuah situasi atau
masalah. Termasuk di dalamnya adalah mengumpulkan, mengorganisasikan, mengingat, dan
menganalisis informasi.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah suatu
proses pengambilan keputusan yang melibatkan menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi
semua aspek dari suatu situasi atau masalah secara logis dan masuk akal.

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

C. Berpikir Kreatif
Proses berpikir kreatif berhubungan dengan kreativitas. Menurut Murdock dan Puccio (dalam
Izzati, 2010), menurut Siswono (2008) berpikir kreatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan
mental yang digunakan seorang untuk membangun ide atau gagasan yang baru..
Sedangkan menurut Torrance (1976:16) berpikir kreatif adalah proses merasakan kesenjangan,
elemen hilang, pembentukan idea atau hipotesis, menguji hipotesis-hipotesis itu dan
mengkomunikasikan hasil, kemungkinan modifikasi dan uji kembali hipotesis.
Dari urian di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif dapat diartikan sebagai suatu
kegiatan mental yang dapat dilatih dan dipengaruhi oleh lingkungan dengan memperhatikan
intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka
sudut pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga yang
menghasilkan gagasaan baru dari hasil pembentukan idea atau hipotesis.

METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah model penelitian tindakan kelas. Di sini
peneliti melakukan guru dan observasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk menemukan
masalah-masalah yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung.

B. Desain Penelitian
Peneliti menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart. Aqib (2007:22) menjelaskan bahwa
model Kemmis dan Mc Taggart terdiri dari 4 tahap, yaitu sebagai berikut.
1. Menyusun rancangan tindakan (Planning)
Dalam tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa,
dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan.
2. Pelaksanaan tindakan (Acting)
Tahap pelaksanaan ini merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu
mengenakan tindakan di kelas.
3. Pengamatan (Observing)
Tahap pengamatan yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Pengamatan
dilakukan saat menerapkan metode dalam pembelajaran.
4. Refleksi (Reflecting)
Peneliti melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukannya. Jika ternyata hasilnya
belum memuaskan, maka perlu ada rancangan ulang untuk diperbaiki, dimodifikasi, dan
jika perlu disusun skenario baru untuk siklus berikutnya.
Adapun untuk melaksanakan tindakan mulai dari siklus I, siklus II dan siklus berikutnya
dengan rencana sebagai berikut.

Siklus I
1. Perencanaan
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Rancangan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan pada observasi awal
yang harus diperbaiki dan tindakan yang dilaksanakan untuk memperbaikinya. Setelah
melakukan observasi awal, maka ditemukan sebuah permasalahan yang menyebabkan
rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SDN Menjer. Penggunaan metode
dan strategi yang kurang sesuai dalam pembelajaran matematika menyebabkan
rendahnya aktivitas siswa atau siswa kurang aktif dan respon siswa terhadap materi yang
disampaikan rendah juga. Rendahnya aktivitas siswa dan kurang responnya terhadap
materi pembelajaran matematika berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa.
Kegiatan ini dimulai dengan merumuskan rancangan tindakan pembelajaran yaitu :
r

Membuat Skenario pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaan (RPP) tentang
materi yang akan diajarkan sesuai dengan menerapkan metode pemecahan masalah.

r

Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi dalam pelaksanaan pembelajaran
untuk guru dan siswa.

r

Mempersiapkan sarana dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam setiap
pembelajaran sesuai dengan metode pemecahan masalah.

r

Mempersiapkan Lembar Kerja Siswa sebagai panduan dalam belajar.

r

Mempersiapkan soal tes yang diperlukan untuk melakukan evaluasi.

2. Tindakan
Tindakan merupakan penerapan dari perencanaan yang telah disusun yaitu melaksanakan
pembelajaran matematika dengan menggunakan teka-teki matmatika. Tahapan ini dimulai
dari pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menerapkan metode pemecahan
masalah sesuai dengan rencana. Langkah-langkah yang dilakukan guru adalah sebagai
berikut:
r

Guru melaksanakan pembelajaran matematika dengan menerapkan metode pemecahan
masalah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah disusun.

r

Peneliti dan teman sejawat melakukan pengamatan dengan menggunakan lembar
observasi bagi siswa dan bagi guru, serta alat dokumentasi.

r

Peneliti dan teman sejawat melakukan diskusi terhadap tindakan yang dilakukan,
kemudian melakukan refleksi. Hasil refleksi dimanfaatkan untuk perbaikan atau
penyempurnaan pada siklus berikutnya

3. Pengamatan
Pengamatan atau observasi dilakukan terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan
lembar observasi yang telah dipersiapkan pada tahap perencanaan. Hasil pengamatan ini
merupakan dasar dilakukannya refleksi. Pengamatan dilakukan oleh observer pada waktu
peneliti melaksanakan tindakan pembelajaran matematika.
Dalam kegiatan ini peneliti, guru dan teman sejawat berusaha mengenal,
mendokumentasikan semua indikator dari proses hasil perubahan yang terjadi baik yang
disebabkan oleh tindakan terencana maupun dampak intervensi dalam pembelajaran
matematika berdasarkan metode pemecahan masalah. Keseluruhan hasil pengamatan
ditulis dalam bentuk lembar pengamatan.
4. Refleksi
Refleksi dilakukan berdasarkan hasil observasi dan analisis serta diskusi dengan teman
sejawat. Refleksi dilakukan untuk mengkaji apakah pelaksanaan tindakan sudah dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa pada pembelajaran matematika
atau belum. Refleksi hasil analisis data pada tahap ini digunakan sebagai acuan perencaan
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tindakan pada siklus berikutnya. Hal-hal yang dilakukan pada tahap refleksi yaitu :
r

Menganalisis tindakan yang baru dilakukan

r

Mengulas dan menjelaskan perbedaan rencana dan pelaksanaan tindakan yang telah
dilakukan

r

Melakukan intervensi, pemaknaan, dan penyimpulan data yang diperoleh. Hasil
refleksi bersama ini dimanfaatkan sebagai masukan pada tindakan selanjutnya. Hasil
kegiatan refleksi setiap tindakan digunakan untuk menyusun simpulan terhadap hasil
tindakan.

Siklus II
Hasil refleksi pada siklus I digunakan untuk memperbaiki perencanaan pada siklus II.
Pada siklus II mengembangkan fokus-fokus yang belum berkembang pada silkus I. Fokusfokus yang belum berkembang pada siklus I dikembangkan pada siklus II dan siklus-siklus
berikutnya. Demikian selanjutnya, siklus akan berhenti atau dihentikan jika semua fokus yang
dikembangkan sudah berkembang sesuai dengan standar yang ditentukan.

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk mengumpulkan
data sebagai sumber dari apa yang akan ditulisnya. Teknik yang digunakan dalam penelitian
ini adalah observasi dan tes.
1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun
tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Observasi dalam
penelitian ini dilakukan melalui penglihatan, yaitu observasi yang dilakukan pengamat
dengan menggunakan pedoman instrumen pengamatan. Observasi yang dilakukan yaitu
dengan melengkapi format atau lembar pengamatan sebagai instrumen. Format yang
disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan
terjadi.
Observasi dilakukan terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung,
dan pengamatan kendala-kendala yang muncul selama proses pembelajaran. Observasi
terhadap siswa digunakan untuk mengamati tingkah laku siswa dalam melaksanakan
kegiatan yang diberikan oleh guru, sedangkan observasi terhadap guru digunakan untuk
mengetahui apakah guru sudah menggunakan metode pemecahan masalah dengan baik
atau belum.
2. Tes
Sedangkan tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa setelah pembelajaran.
Tes ini berisi soal-soal yang memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam
penyelesaiannya. Tes dilakukan pada akhir pembelajaran di setiap siklus.
Instrumen pengumpulan data ini meliputi lembar observasi dan tes. Observasi menggunakan
lembar observasi untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.
Dan tes menggunakan butir soal/ instrumen soal untuk mengukur hasil belajar siswa.

D. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah bila
1. Hasil tes pada siklus I lebih tinggi dari hasil data awal dan hasil tes pada siklus berikutnya
lebih tinggi dari siklus sebelumnya.
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2. Persentase nilai di atas atau sama dengan KKM pada tes siklus II atau siklus berikutnya
lebih tinggi dari siklus sebelumnya.
3. Prosentase ketuntasan siswa secara klasikal pada siklus II atau siklus berikutnya sama
dengan atau lebih dari 85%.

PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian singkat ini membuktikan bahwa pemelajaran menggunakan pemecahan
masalah berpengaruh terhadap pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa
sekolah dasar dimana kemampuan siswa dalam memahami dan memecahkan masalah terlihat
sebelum maupun sesudah menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah.
Sebelum pembelajaran menggunakan pemecahan masalah siswa kesulitan dalam memahami
soal dan menjawab pertanyaan, 8,3% siswa menjawab benar soal No. 1 dan tidak ada yang
menjawab benar untuk soal No. 2. Setelah pembelajaran menggunakan pemecahan masalah
87% siswa menjawab benar untuk soal No. 1 dan 75 % menjawab benar untuk soal No. 2.
Berikut adalah beberapa contoh soal yang di ajukan pada saat penelitian menggunakan tekateki matematika yang disajikan dalam bentuk soal cerita
r

Siput di bagian bawah stoples yang tingginya 15 cm berusaha untuk naik ke atas toples.
Setiap hari siput merangkak naik 5 cm, tetapi tiap malam itu meluncur kembali ke bawah
3 cm. Berapa hari akan dibutuhkan siput untuk mencapai puncak stoples?

r

Jika salah satu bus bisa mengangkut 34 siswa, berapa banyak bus akan diminta untuk
mengambil 489 siswa.

SIMPULAN
Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa teka-teki matematika dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif hal itu diperkuat dengan beberapa
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Ada berbagai macam cara guru dalam membelajarkan siswa dan mengembangkan kemampuan
siswa baik itu kemampuan berpikir, berperilaku maupun kemampuan lainnya,semakin kita
berusaha untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran tentu akan
semakin bermanfaat bagi pembelajaran dan perkembangan pendidikan yang berimbas pada
keberhasilan siswa, kesuksesan siswa merupakan kemenangan bagi guru, semoga makalah ini
dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman guru untuk mengembangkan kreativitasnya dalam
pembelajaran.
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Abstrak. Berdasar data USBN dan UN, siswa SMPN 2 Padangan secara akademik
memiliki nilai rata-rata rendah pada mapel matematika. Untuk itu, akan dicoba mengajak
siswa menerapkan matematika melalui kegiatan berternak lele di sekolah. Dua siswa
kelas 8 dari kelompok rendah secara kognitif diajak membicarakan rencana berternak
lele. Mereka berdua diminta memilih teman. Guru akan menyediakan bibit dan pakan.
Kolam dan air telah disediakan sekolah. Siswa diminta sebagai pengelola. Pembagian
laba pada kegiatan ketiga, antara pemodal dan pengelola adalah 1:3. Siswa memulai
kegiatan dengan menguras dan mengisi kolam. Benih lele disebar, dan diberi pakan tiga
kali sehari. Sementara pengerjaan administrasi di waktu istirahat sekolah. Indikator
utama atas keberhasilan kegiatan bukanlah seberapa besar keuntungan yang diperoleh
siswa, tetapi kemauan untuk berkarya, melakukan kegiatan administrasi dengan benar,
dan minat siswa dalam pelajaran matematika. Pada kegiatan pertama, siswa sangat
bersemangat, administrasi belum lengkap, dan tumbuh minat siswa terhadap pelajaran
matematika. Pada kegiatan kedua, siswa kurang bersemangat, administrasi tidak lengkap,
dan minat siswa terhadap pelajaran matematika tidak sebesar kegiatan pertama. Pada
kegiatan ketiga siswa bersemangat, administrasi lengkap, dan minat siswa terhadap
pelajaran matematika meningkat. Kegiatan berternak lele tanpa terasa memaksa siswa
belajar dan membiasakan diri bernalar dan menghitung.
Kata Kunci. penerapan, matematika, minat belajar

1. Pendahuluan
Prestasi matematika siswa SMPN 2 Padangan dari tahun 2015 s.d. 2017 berturut-turut adalah
36,10; 32,19; 35,36. Pada UN 2016/2017 berada pada urutan 58 dari 107 SMP negeri dan
swasta Kabupaten Bojonegoro. Hasil PPDB sekolah negeri tahun 2017 menunjukkkan ratarata nilai terendah se-Kabupaten Bojonegoro. Berdasar data tersebut, siswa SMPN 2 Padangan
secara akademik memiliki nilai rata-rata rendah pada mapel matematika. Dengan kata lain,
minat siswa terhadap matematika rendah. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit
dilepaskan dari matematika. Untuk itu akan dicoba mengajak siswa menerapkan matematika
melalui kegiatan berternak lele di sekolah.

2. Kajian Pustaka
2.1 Matematika
Menurut Reys dkk. matematika diartikan sebagai analisis suatu pola dan hubungannya, suatu
jalan atau pola pikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Sedangkan menurut James
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(Suherman, dkk, 2001: 18), matematika diartikan sebagai ilmu logika bentuk, susunan,
besaran, dan konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang
terbagi ke dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri.

2.2 Minat belajar
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi
terhadap sesuatu, gairah, atau keinginan. Slameto (2003:2) berpendapat bahwa belajar ialah
suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku
yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya.
Dalam penelitian ini, penerapan logika dan konsep-konsep yang saling berhubungan, atau
pola pikir dalam proses pembentukan kecakapan-kecakapan (kognitif, afektif, psikomotorik)
sebagai cara guna menumbuhkan kecenderungan perubahan siswa dalam matematika.

3. Metodologi Penelitian
3.1 Subyek
Pada kegiatan ini, dua siswa dari kelas 8, dari kelompok rendah secara kognitif diajak
membicarakan rencana berternak lele. Mereka berdua diminta memilih teman. Pemilihan
teman diupayakan ada yang dari kelompok kognitif tinggi pada mapel matematika. Hal ini
bertujuan untuk menghidupkan suasana saat diskusi administrasi sekaligus belajar. Dari
hasil pemilihan oleh teman didapat sembilan siswa, tiga siswa dari kelompok atas, empat
siswa kelompok sedang dan dua siswa kelompok bawah. Subyek bersifat terbuka saat diskusi,
dengan arti siapapun boleh mengikuti diskusi.

3.2 Waktu, lama dan tempat
Pengelompokan siswa berdasar nilai rapor. Waktu yang diberikan dalam satu periode (siklus)
adalah empat bulan untuk persiapan, pemeliharaan, penjualan dan penyelesaian administrasi.
Data yang disampaikan di sini berdasar kegiatan selama satu tahun pelajaran, yaitu tahun
pelajaran 2016/2017. Selama kurun waktu tersebut siswa mengalami tiga kali panen. Empat
kolam terbuat dari dokker berdiameter 120 cm yang berada di halaman belakang (bekas
pembuangan sampah) SMPN 2 Padangan sebagai lahannya. Air telah disediakan sekolah.
Guru akan menyediakan bibit dan pakan. Siswa diminta sebagai pengelola. Buku panduan
pemeliharaan bibit lele disediakan di perpustakaan.

3.3 Rencana tindakan
Setelah pemilihan siswa, guru membicarakan rencana secara diskusi. Siswa memulai
dengan menyiapkan kolam. Kolam diisi dengan air tanah, didiamkan sekitar 3-4 hari
sebelum dimasukkan bibit lele. Lele diberi pakan tiga kali sehari. Tindakan lainnya adalah
membersihkan lingkungan kolam. Kegiatan akan dibantu guru bagian humas dan BK.
Pengerjaan administrasi sambil belajar matematika di waktu istirahat sekolah, dengan dipandu
siswa dari kelompok mahir matematika didampingi guru matematika minimal seminggu sekali.
Panen pertama setelah usia lele dua bulan, dan seterusnya dengan cara pemilahan. Panen
terakhir dilaksanakan dengan prediksi sudah tidak memungkinkan untung jika dilanjutkan.
Perolehan laba akan digunakan untuk berternak lele selanjutnya atau kegiatan siswa (OSIS).
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4. Faktor yang diselidiki, teknik pengumpulan dan sumber data
Faktor yang akan diselidiki adalah semangat siswa dalam mengelola yang dilihat dari hasil
absensi dan catatan harian, administrasi penggunaan keuangan, dan minat terhadap matematika
yang dilihat dari keaktifan diskusi.

4.1 Indikator
Indikator utama atas keberhasilan kegiatan bukanlah seberapa besar dari keuntungan yang
diperoleh siswa, tetapi kemauan siswa untuk berkarya (dillihat dari jurnal harian), melakukan
kegiatan administrasi dengan benar, dan minat siswa dalam pelajaran matematika.

4.2 Jadwal penelitian
Tabel 1. Jadwal Ternak Lele
Kegiatan
Membersihkan
kolam
Memasukkan
bibit lele
Memberi pakan
Membersihkan
lingkungan
kolam
Diskusi /
Administrasi
Panen I
Panen II
Panen III
Penyelesaian
administrasi

I

Bulan I
II III IV

I

Bulan II
II III IV

I

Bulan III
II III IV

I

Bulan IV
II III IV

X
X
X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X
X
X
X

X

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambar 1. Pembersihan dan persiapan kolam
Siswa memulai kegiatan dengan menguras kolam dari air sisa lele sebelumnya, kemudian
mengisinya dengan air dan membiarkannya selama tiga hari. Benih lele disebar, dan diberi

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

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

832

pakan tiga kali sehari. Sekitar pukul 06.15 mereka sudah berada di sekolah untuk memberi
pakan dan membersihkan lingkungan kolam. Siang hari sambil menunggu giliran sholat
Dhuhur berjamaah, mereka memberi pakan siang. Sore hari sekitar pukul 17.00, setelah
kegiatan ekstra kurikuler secara bergiliran mereka memberi pakan.
Tabel 1. Absensi dan Catatan harian

I

Persetase Pemberian Pakan
Pagi
Siang
Sore
100
100

II

100

-

90

III

100

60

100

Kegiatan

Catatan
Sore hari dibantu pesuruh sekolah
Sore kadang pesuruh pergi, atau
pakan kurang
Pagi dan siang dibantu pengurus
OSIS, sore dibantu pesuruh

Pengerjaan administrasi di waktu istirahat sekolah, dengan dipandu siswa dari kelompok mahir
matematika. Pengadministrasian ternak lele meliputi:
Tabel 2. Administrasi Ternak Lele
No
Nama
1 Biaya investasi
2 Biaya produksi
bibit lele ... ekor @ Rp ....
Pakan (4 ukuran) selama tiga bulan
Jenis 1 : ... kg, harga/kg Rp ....
Jenis 2 : ... kg, harga/kg Rp ....
Jenis 3 : ... kg, harga/kg Rp ....
Jenis 4 : ... kg, harga/kg Rp ....
3

4

5
6

Perkiraan hasil panen
Persentase kematian lele 40% x ...=...
ekor
Besar lele ... ekor/kg
Hasil lele = .../... = ... kg
Hasil total = hasil lele x harga satuan =
...x....
Hasil panen
Panen I
Panen II
Panen III
Untung/rugi
(hasil panen - biaya 1, 2)

Kegiatan I
2.100.000

Kegiatan II
-

Kegiatan III
-

300.000

200.000

330.000

80.000
50.000
50.000
50.000
530.000

64.000
40.000
40.000
40.000
384.000

52.000
50.000
40.000
40.000
512.000

600
10
90

400
10
60

1.350.000

900.000

630.000
105.000
75.000
810.000
-1.820.000

400
10
60

360.000
45000
405.000
21.000

900.000

405.000
75.000
45.000
525.000
13.000

3.250
Bagi hasil : Pemodal
9.750
Pengelola
Pada kegiatan ketiga, berdasar persetujuan dengan siswa diadakan pembagian keuntungan.
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Hal ini bertujuan sekedar memotivasi siswa untuk lebih termotivasi, selain memperluas materi
belajar. Pada kegiatan pengadministrasian secara tidak langsung siswa belajar matematika.
Materi yang bisa diintegrasikan adalah persamaan linear satu variabel (PLSV), persamaan
linear dua variabel (PLDV), perbandingan, matematika ekonomi, kongruensi, lingkaran,
bangun ruang sisi lengkung, dan statistika.
Contoh soal materi PLSV:
1. Jika harga per ekor benih lele Rp 300,00, maka harga seribu benih lele adalah ....
2. Jika harga pakan jenis -1 adalah Rp 16.000,00, maka dengan uang Rp 50.000,00 akan
mendapat ...kg dan kuang kembaliannya adalah ....
Contoh soal materi PLDV:
1. Harga 2 kg pakan jenis -1 dan 4 kg pakan jenis -2 adalah Rp 62.000,00. Harga 4 kg pakan
jenis -1 dan 5 kg pakan jenis -2 adalah Rp 94.000,00. Harga per kg pakan jenis -1 dan
jenis -2 adalah ....
Contoh soal materi perbandingan:
1. Jika pakan jenis -2 sebanyak 2 kg dihabiskan lele dari empat kolam, maka rata-rata lele per
kolam menghabiskan ... kg.
2. Jika pakan jenis -1 sebanyak 2 kg akan dimakan habis oleh 250 lele dalam waktu empat
minggu, maka jika pakan tersebut diberikan pada 1000 lele, maka akan habis dalam waktu
....
Contoh soal materi matematika ekonomi:
1. Bila total biaya produksi dari 1000 lele adalah Rp 600.000,00, perkiraan kematian 30%,
dan banyak lele per kg saat jual adalah 10 ekor, maka:
r

Berapa keuntungan atau kerugiannya?

r

Berapa persentase keuntungan/kerugiannya?

r

Berapa bagian pemodal (jika untung)

r

Berapa bagian pengelola (jika untung)

2. (Perhitungan dalam pengadministrasian)
Contoh materi kesebangunan: kolam yang digunakan berbentuk tabung yang kongruen. Siswa
diajarkan tentang pengertian sebangun dan kongruen.
Contoh soal materi lingkaran dan bangun ruang sisi lengkung:
1. Berapa keliling lingkaran luar dan lingkaran dalam dari kolam?
2. Hitung jari-jari lingkaran luar dan lingkaran dalam dari kolam?
3. Berapa volum bahan pembuat kolam?
4. Berapa volum air dalam kolam ?
Contoh soal materi statistika:
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1. Berdasar absensi siswa, buatlah diagram garis dari banyaknya pemberian pakan tiap
kegiatan!
2. Berdasar tabel administrasi, buatlah diagram garis dari persentase keuntungan atau
kerugian!
3. Bandingkan kedua diagram garis a dan b! Apa kesimpulanmu?
4. Berapa rata-rata keuntungan budidaya lele di sekolah selama tiga periode?

Gb. 2. Kegiatan belajar di sekitar kolam dan di kelas
Saat mendiskusikan pengadministrasian atau belajar, jumlah siswa bisa berubah-ubah, tetapi
cenderung lebih banyak daripada siswa pengelola, karena terdapat siswa yang tidak tercatat
ikut bergabung. Siswa tambahan inipun bisa berubah-ubah, tergantung tempat pertemuan. Jika
pertemuan diadakan di sekitar kolam, maka siswa tambahan berasal dari siswa yang sedang
jajan di kantin belakang sekolah, karena kolam berada di sebelah timur kantin belakang. Jika
pertemuan diadakan di ruang matematika, maka siswa tambahan berasal dari siswa yang
sedang jajan di kantin depan sekolah atau siswa yang hendak mengikuti pelajaran Bahasa
Indonesia, karena ruang yang saling besebelahan. Pengikut diskusi bisa berasal dari siswa
kelas 7,8, atau 9. Keadaan inilah yang sebenarnya diharapkan. Siswa belajar matematika
dengan santai tanpa beban penilaian. Sebagian besar pengikut adalah siswa putra, karena
siswa inti semuanya putra.
Tabel 2. Keaktifan Diskusi
Kegiatan
I
II
III

Banyak
Pertemuan
13
9
15

Rata-rata
Siswa Hadir
14
11
17

Keterangan
9-16 siswa menghadiri diskusi
8-12 siswa menghadiri diskusi
9-22 siswa menghadiri diskusi

Diskusi dijadwalkan saat siswa istirahat, tetapi seringkali menyesuaikan kegiatan guru selaku
kepala sekolah, sehingga dalam periode yang sama jumlah pertemuan bisa berbeda. Rata-rata
kehadiran siswa di atas jumlah siswa inti dianggap baik.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Pada kegiatan pertama, siswa sangat bersemangat, administrasi belum lengkap karena panen
dilakukan sekaligus, dan minat siswa terhadap pelajaran matematika baik. Pada kegiatan
kedua, siswa kurang bersemangat, administrasi tidak lengkap, dan minat siswa terhadap
pelajaran matematika tidak sebesar kegiatan pertama. Pada kegiatan ketiga siswa bersemangat,
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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

administrasi lengkap, dan minat siswa terhadap pelajaran matematika meningkat, bahkan
mereka menambah kegiatan berjualan sampah plastik sekolah.

5.2. Saran
Kegiatan berternak lele tanpa terasa memaksa siswa untuk belajar, membiasakan diri bernalar
dan menghitung, sehingga menumbuhkan kecenderungan perubahan (minat) siswa dalam
matematika. Untuk itu diperlukan kekreatifan guru guna mengintegrasikan materi ajar dalam
kegiatan nyata.
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Abstrak. Berawal dari hasil belajar, aktivitas, dan minat belajar siswa yang secara
umum rendah terhadap pelajaran Matematika, faktor yang berpengaruh diantaranya
ialah gaya mengajar guru yang kurang bervariatif. Melihat fenomena seperti ini maka
dilakukan upaya peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa melalui penerapan
pembelajaran berbasis masalah, dengan menggunakan kerangka pembelajaran ELPSA.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa
materi bangun ruang melalui pendekatan berbasis masalah. Obyek penelitian ini adalah
siswa kelas VIII3 SMPN 6 Taliwang Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan jumlah 22 orang.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam II siklus.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil
penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada pemahaman konsep siswa dalam
mengikuti pembelajaran matematika materi bangun ruang melalui pembelajaran berbasis
masalah. Pada siklus I diperoleh nilai rerata kelas sebesar 72,20 %, dengan ketuntasan
belajar sebesar 81,82 %, serta aktivitas siswa sebesar 60,91 % dan tergolong cukup
aktif. Dan pada siklus II perolehan nilai rerata kelas sebesar 90,91 %, dengan ketuntasan
belajar sebesar 100%, serta aktivitas siswa sebesar 84,29% dan tergolong sangat aktif,
serta adanya peningkatan minat siswa terhadap pelajaran Matematika. Jadi dari siklus ke
siklus pembelajaran mengalami peningkatan sesuai dengan target pencapaian kurikulum
yaitu ketuntasan minimal 85 % dan minimal mendapatkan nilai 75. Dari penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan
kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII3 SMPN 6 Taliwang
Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2016/2017.
Kata kunci: Kemampuan Pemahaman Konsep, Kerangka Pembelajaran ELPSA, dan
Pembelajaran Berbasis Masalah.

1. Pendahuluan
Pada umumnya matematika dipandang sebagai mata pelajaran yang kaku, simbolik, dan jauh dari
realita kehidupan sehari-hari. Pandangan tersebut berakibat pada adanya asumsi bahwa untuk
mempelajari matematika, seorang siswa harus berfikir serius, abstrak, dan selalu menghapal
rumus. Oleh karena itu, sering terungkap bahwa mata pelajaran matematika merupakan
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mata pelajaran yang sulit, sukar dipahami, dan membosankan Bahkan bagi sebagian siswa
menganggap matematika merupakan “momok yang menakutkan“, sehingga mereka cenderung
menghindari mata pelajaran itu. Penyelesaian permasalahan pembelajaran ini dimungkinkan
terletak pada pemilihan model pembelajaran yang tepat. Sebagai guru yang mengajar
matematika, penulis merasa terpanggil untuk mencoba menerapkan model pembelajaran yang
diduga lebih tepat untuk materi bangun ruang sisi datar. Pendekatan yang diperkirakan baik
untuk diterapkan pada pembelajaran matematika dan dalam rangka merangsang munculnya
kemampuan pemahaman konsep matematika siswa adalah pembelajaran berbasis masalah.
Esensi dari model pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut:
1. Siswa bekerja secara individual atau dalam kelompok kecil.
2. Tugas pembelajaran mereka adalah menyelesaikan masalah, dapat juga berbentuk masalah
kontekstual dan lebih disukai merupakan masalah yang mempunyai kemungkinan
penyelesaian.
3. Siswa menggunakan berbagai pendekatan dalam pembelajaran.
4. Hasil yang diperoleh siswa dikomunikasikan terhadap siswa yang lainnya. (Sutawijaya,
A. & Afgani D., Jarnawi: 2011:7.2).
Pembelajaran biasanya dimulai dengan pengajuan masalah oleh guru, masalah dapat
berupa masalah kontekstual sehari-hari atau masalah yang diperoleh dari buku teks.
Pada langkah ini, harus dipastikan siswa sudah memahami konsep yang termuat dalam
masalah yang diajukan dengan cara mengajukan pertanyaan. Pada langkah selanjutnya
(sekitar 10-15 menit) guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan
masalah secara individual. Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang kesulitan
memecahkan masalah, guru juga memperhatikan siswa yang telah memiliki ide dalam
memecahkan masalah dengan tujuan menyiapkan siswa tersebut dalam diskusi kelas secara
keseluruhan pada langkah pembelajaran berikutnya. Ketika diskusi kelas secara keseluruhan
dimulai, sebagian besar waktu siswa digunakan untuk memperhatikan penyelesaian masalah
yang disampaikan oleh siswa lainnya dan penyelesaian yang diperolehnya sendiri. Langkah
berikutnya, guru merangkum dan menyimpulkan pembelajaran. Jika masih ada waktu tersedia,
maka guru memberikan latihan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan kompetensi siswa
pada materi tersebut.
ELPSA merupakan akronim dari kata Experiences (E), Language (L), Pictures (P), Symbols
(S), and Application (A). Experiencies (pengalaman) merupakan kegiatan pembelajaran yang
mengeksplisitkan atau memunculkan pengalaman terdahulu yang dimiliki siswa (terutama
dalam kehidupan sehari-hari) dan menghubungkannya dengan pengetahuan dan pengalaman
baru yang akan diperolehnya (dipelajari). Language (pengembangan bahasa) merupakan
kegiatan pembelajaran yang secara aktif mengembangkan bahasa matematika tertentu agar
dimaknai oleh siswa. Pictures (representasi gambar) merupakan kegiatan pembelajaran yang
memberikan pengalaman mengenal konsep matematika dalam bentuk model atau gambar. Selain
itu guru juga dapat menggunakan benda konkret terkait dengan bangun ruang seperti kemasan
makanan yang berbentuk kaleng makanan (dapat berbentuk tabung, balok, maupun kubus).
Symbols (representasi simbol) merupakan kegiatan pembelajaran yang dapat mengubah atau
melakukan transisi dari representasi gambar ke representasi simbol. Application (penerapan
pengetahuan) merupakan kegiatan pembelajaran yang berusaha memahami signifikansi
proses belajar dengan mengaplikasikan pengetahuan baru dalam memecahkan masalah dalam
konteks yang bermakna.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu diadakan penelitian tindakan kelas tentang
penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan kerangka pembelajaran
ELPSA (experiences, language, pictures, symbols, and application) dalam meningkatkan
pemahaman konsep matematika siswa materi bangun ruang sisi datar kelas VIII3 SMPN 6
Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
2.

Kajian Teori

2.1 Pembelajaran Berbasis Masalah
Model pembelajaran berbasis masalah (PBM) atau sering disebut problem based learning
(PBL) merupakan model pembelajaran yang dimulai dari pemberian masalah yang
bersifat ill structured. Artinya, PBM menjadikan problem solving sebagai strategi dalam
pembelajaran.
Esensi dari model pembelajaran ini adalah sebagai berikut:
1. Siswa bekerja secara individual atau dalam kelompok kecil.
2. Tugas pembelajaran mereka adalah menyelesaikan masalah, dapat juga berbentuk
masalah kontekstual dan lebih disukai merupakan masalah yang mempunyai
kemungkinan penyelesaian.
3. Siswa menggunakan berbagai pendekatan dalam pembelajaran.
4. Hasil yang diperoleh siswa dikomunikasikan terhadap siswa yang lainnya. (Sutawijaya &
Afgani D, 2011: 7.2).
Goos dan Stillman (dalam Yuwono, 2011:4.6) membedakan 3 macam tipe pembelajaran
pemecahan masalah, yakni (1) pembelajaran tentang pemecahan masalah (learning about
problem solving), (2) pembelajaran untuk pemecahan masalah (learning for problem
solving) dan (3) pembelajaran melalui pemecahan masalah (learning via problem solving).
Pembelajaran tipe yang pertama memandang bahwa pembelajaran pemecahan masalah
merupakan bagian dari topik pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Pembelajaran
tipe yang kedua lebih menekankan pada pembelajaran pemecahan masalah sebagai alat
untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dalam pembelajaran pemecahan masalah tipe
yang ketiga, memandang pembelajaran pemecahan masalah sebagai tujuan dan kendaraan
untuk memahami konsep matematika.
Menurut Sears dan Hears (dalam Suryadi, 2011: 36) pembelajaran berbasis masalah dapat
melibatkan siswa dalam berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah. Segmen-segmen
pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut:
1. Engagement, yang mencakup beberapa hal seperti: (1) mempersiapkan siswa untuk
dapat berperan sebagai self directed problem solver yang dapat berkolaborasi dengan
pihak lain; (2) menghadapkan siswa pada situasi yang mendorong mereka untuk
mampu menemukan masalahnya; dan meneliti hakikat permasalahan yang dihadapi
sambil mengajukan dugaan-dugaan, rencana penyelesaian masalah dan lain-lain.
2. Inquiry and investigation, meliputi kegiatan: (1) mengeksplorasi berbagai berbagai cara
menjelaskan
kejadian serta inplikasinya; dan (2) mengumpulkan serta
mendistribusikan informasi.
3. Performance : mengajukan temuan-temuan.
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

839

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

840

4. Debriefing, mencakup beberapa hal seperti: (1) Menguji kelemahan dan keunggulan
solusi yang dihasilkan; dan (2) Melakukan refleksi atas efektifitas seluruh pendekatan
yang telah digunakan dalam penyelesaian masalah.
Alasan penting dari pemberian masalah pada siswa adalah membantu siswa memperoleh
wawasan (insight) sedemikian hingga mereka dapat memahami materi pelajaran dan
memungkinkan siswa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda (Sutawijaya & Afgani,
2011: 7.7-7.8).
Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran tersebut, disusun sintaks pembelajaran berbasis
masalah seperti ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah
Langkah-langkah
Langkah 1
Mengajukan masalah

Aktivitas Guru
Guru memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah
berupa masalah kontekstual sehari-hari atau masalah dari buku
teks, kemudian guru mengajukan pertanyaan untuk mengecek
pemahaman konsep yang termuat dalam
masalah.

Langkah 2
Guru memberikan kesempatan untuk memecahkan
Pemecahan masalah oleh masalah secara individual (bisa juga berpasangan atau
siswa secara individual
dalam kelompok kecil). Ketika siswa sedang bekerja guru
berkeliling kelas untuk membantu dan memotivasi siswa
dalam memecahkan masalah.
Langkah 3
Guru membantu dan mengatur jalannya diskusi berupa
Diskusi kelas secara
presentasi hasil pemecahan masalah yang dilakukan oleh
keseluruhan
siswa.
Langkah 4
Guru merangkum dan menyimpulkan materi
Menyimpulkan
pembelajaran.
Langkah 5
Latihan

Guru memberikan latihan untuk mengetahui sejauh mana
penguasaan kompetensi siswa.

2.2 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika
Goos & Stillman (dalam Yuwono, 2011: 4.8) menggunakan istilah comprehension dan
conceptualization untuk tujuan pembelajaran yang mirip dengan pemahaman konsep.
Comprehension berkenaan dengan kemampuan untuk memahami atau menginterpretasikan
suatu pesan. Conceptualization berhubungan dengan kemampuan untuk membedakan contoh
dan bukan contoh suatu konsep serta menemukan adanya keterkaitan antara beberapa
konsep matematika.
Salah satu tujuan mata pelajaran matematika diajarkan di sekolah adalah agar siswa mampu
memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan
konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah
(Departemen Pendidikan Nasional, 2006: 388).
Menurut Killpatrik (dalam Afgani, 2011: 2.21-2.22) matematika sekolah harus mampu
mengembangkan kecakapan matematika yang terdiri dari 5 untaian yang satu sama lain
menyatu menjadi simpul. lima kecakapan tersebut adalah:
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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

1. Pemahaman konsep (conceptual understanding).
2. Kelancaran prosedur (procedural fluency).
3. Kompetensi strategis (strategic competence).
4. Penalaran adaptif (adaptive reasoning).
5. Watak produktif (adaptive disposition).
Conceptual understanding berkaitan dengan kemampuan memahami konsep, operasi dan
kaitan atau relasi dalam matematika. Indikator yang penting dari pemahaman konseptual
adalah mampu merepresentasikan situasi secara matematis dengan cara yang berbeda dan
mengetahui bagaimana situasi yang berbeda dapat berguna untuk maksud yang berbeda.
Duffin dan Simpson (dalam Yuwono, 2011: 4.9) menandai pemahaman konsep sebagai
kemampuan siswa untuk: (1) menjelaskan konsep; (2) menggunakan konsep dalam berbagai
situasi yang berbeda; dan (3) mengembangkan beberapa beberapa akibat dari adanya suatu
konsep.
Afgani (2011: 4.5-4.6) mengemukakan bahwa pada umumnya para ahli mengukur kemampuan
pemahaman konsep matematika melalui indikator:
1. Kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari.
2. Kemampuan mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya pernyataan
yang membentuk konsep tersebut.
3. Kemampuan menerapkan konsep secara algoritma.
4. Kemampuan memberi contoh dan counter example dari konsep yang telah dipelajari.
5. Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika.
6. Kemampuan mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal matematika).
7. Kemampuan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep.

2.3 Kerangka Pembelajaran ELPSA

Pada komponen Experience (pengalaman), guru perlu memastikan pengetahuan yang dimiliki
siswa berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Experience dapat berupa pengalaman
siswa yang pernah didengar, dilakukan, dipelajari.
Komponen Language (bahasa) fokus pada bahasa/istilah spesifik yang digunakan guru
untuk menyajikan ide/konsep matematika. Bahasa tersebut dapat juga muncul ketika siswa
menggunakan bahasa umum maupun spesifik untuk membantu mengklarifikasi ide-ide tentang
suatu konsep.
Komponen Pictorial (gambar/visual) berkaitan dengan penyajian guru, penjelasan guru secara
eksplisit, representasi dalam bentuk model, alat peraga, gambar, grafik, diagram, pola, dan
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tabel untuk membantu siswa memaknai/memahami hubungan antar konsep dalam matematika
menuju ke simbol/algoritma yang lebih abstrak.
Komponen Symbolic (simbol) berkaitan dengan ketepatan dan efesiensi dari representasi
seperti definisi, rumus, algoritma, peta konsep, dan teorema.
Komponen Application (aplikasi) menggunakan konsep-konsep dan ide-ide yang disajikan
ke dalam “situasi/masalah baru” secara bermakna, biasanya bersifat non-rutin. (Core Team:
2016: 10-11) .
Penerapan kerangka kerja ELPSA dalam pembelajaran secara utuh, memungkinkan kelima
komponen terkadang bisa dilaksanakan dalam satu pertemuan, beberapa komponen bisa
dilaksanakan dalam satu pertemuan, dan satu komponen bisa dilaksanakan dalam satu pertemuan
selama komponen sebelumnya sudah dilaksanakan. Dalam pembelajaran, komponen ELPSA
harus mengikuti urutan dari kerangka ELPSA. Komponen-komponen ELPSA boleh maju
atau mundur satu tahap pada suatu waktu tertentu (memungkinkan terjadinya interaksi antar
komponen).

3. Metodologi Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan
kuantitatif dilakukan dengan alasan untuk memperoleh data dari evaluasi hasil kemampuan
pemahaman konsep matematika siswa.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas merupakan
suatu penelitian kolaboratif yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti. Mulai
dari perencanaan sampai dengan penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa
kegiatan belajar mengajar untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Dalam
penelitian ini peneliti bertindak sebagai guru, yang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas
kemampuan mengajarnya, serta mampu menemukan dan mencari alternatif penyelesaian
terhadap permasalahan yang dihadapi, terkait usaha peningkatan mutu pembelajaran dalam
rangka meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembelajaran berbasis masalah menggunakan
kerangka ELPSA untuk materi bangun ruang sisi datar dapat meningkatkan kemampuan
pemahaman konsep matematika siswa. Hasil penelitiannya dapat dilihat dalam analisis data
yang berupa hasil evaluasi kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada tabel
sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa
No
1.
2.

Uraian
Nilai tertinggi
Nilai terendah

Siklus I
90
55

Siklus II
98
75
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nilai rata-rata
Jumlah peserta tes
Jumlah siswa yang tuntas
Jumlah siswa yang tidak tuntas
Persentase siswa yang tuntas
Persentase siswa tidak tuntas
Aktivitas Siswa

72,20
22
18
4
81,82 %
18,18 %
60,91 %

843

90,91
22
22
0
100 %
0%
84,29 %

Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa terdapat peningkatan kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa. Ini terlihat dengan jelas pada tabel bahwa nilai rata-rata pada Siklus
I dan II mengalami peningkatan yaitu Siklus I sebanyak 72,20 dan Siklus II sebanyak 90,91.
Kemudian nilai terendah siswa juga mengalami peningkatan pada tiap-tiap siklus. Siklus I
nilai terendahnya 55 dan Siklus II nilai terendahnya 75.
Untuk lebih jelasnya, gambaran peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika
siswa tersebut terlihat pada Bagan 1.

Bagan 1. Diagram Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa
Dalam penelitian ini, dengan menggunakan kerangka ELPSA pada pembelajaran berbasis
masalah, maka siswa lebih aktif dalam mengerjakan soal yang diberikan guru. Dan hasil
evaluasi kemampuan pemahaman konsep matematika siswa mengalami peningkatan, karena
melalui kerangka ELPSA membuat siswa termotivasi untuk menemukan sendiri konsep
matematika dan siswa diberikan bimbingan. Selain itu, siswa juga dilatih untuk berpikir lebih
sistematis dan terarah.
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa melalui penggunaan kerangka ELPSA pada
pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa kelas VIII3 SMP Negeri 6 Taliwang pada materi Tahun Pelajaran 2016/2017.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
Proses pembelajaran dalam penelitian ini telah dilaksanakan secara bertahap dari siklus I
sampai dengan siklus II. Dengan penggunaan kerangka ELPSA pada pembelajaran berbasis
masalah, maka siswa lebih aktif dalam mengerjakan soal yang diberikan guru. Dan hasil
evaluasi kemampuan pemahaman konsep matematika siswa mengalami peningkatan, karena
melalui penggunaan kerangka ELPSA siswa akan termotivasi untuk menemukan sendiri konsep
matematika dan siswa diberikan bimbingan. Selain itu, siswa juga dilatih untuk berpikir lebih
sistematis dan terarah.
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Pembelajaran pada siklus I terlihat bahwa presentase ketuntasan pembelajaran siswa yang
mendapatkan nilai 75 adalah 81,82 %, hal ini berarti indikator penelitian yang mensyaratkan
85 % belum tercapai. Sesuai dengan komentar observer pada siklus I mengatakan bahwa
“pemanfaatan waktu diusahakan supaya efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran dapat
tercapai, siswa harus selalu dibimbing dalam mengerjakan tugas/latihan/LKS pada saat
pembelajaran berbasis masalah agar tercipta suasana belajar mengajar yang baik”.
Sedangkan pembelajaran pada siklus II terlihat bahwa presentase ketuntasan pembelajaran
siswa yang mendapatkan nilai minimal 75 adalah 100% berarti bahwa indikator penelitian
yang mensyaratkan 85% telah tercapai dan terdapat peningkatan dari siklus I. Sesuai dengan
komentar observer pada siklus II yang mengatakan bahwa siswa telah diefektifkan dalam
pembelajaran berbasis masalah, setelah selesai pembahasan materi, siswa diberikan umpan
balik agar materi yang diberikan benar-benar dipahami.
Data hasil observasi mulai dari siklus I sampai dengan siklus II guru dan siswa telah
melakukan tindakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Hal ini terlihat dari
adanya peningkatan tingkat ketuntasan dari masing-masing siklus. Sebab dalam pembelajaran
berbasis masalah menggunakan kerangka ELPSA siswa dituntut untuk selalu aktif dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran.
Adapun hambatan yang dialami dalam penelitian pada saat pembelajaran menggunakan
kerangka ELPSA adalah kurangnya sarana penunjang praktik untuk setiap siswa sehingga
harus antri dalam mencoba melaksanakan langkah-langkah kegiatan sesuai petunjuk dalam
penggunaan kerangka ELPSA akibatnya terkadang melewati waktu yang ditetapkan.

5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa penggunaan kerangka ELPSA pada pembelajaran pembelajaran berbasis masalah
dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa, dengan presentase
ketuntasan belajar siswa pada setiap siklus adalah 81,82 % pada siklus I dan 100% pada
siklus II. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan dan tercapainya ketuntasan belajar yang
diharapkan.

5.2 Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai
berikut: (1) hendaklah diusahakan dalam setiap pembelajaran berbasis masalah matematika
khususnya dalam penanaman konsep awal pada indikator siswa diberikan permasalahan yang
harus diselesaikan/dijawab yang tertuang dalam kerangka ELPSA, (2) dalam memilih metode
pembelajaran hendaknya guru memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan
kemampuan pemahaman konsep matematika belajar siswa.
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Widyaiswara P4TK Matematika

Abstrak
Matematika memiliki karakteristik yang berbeda dengan semua cabang ilmu dan
pengetahuan lainnya. Matematika merupakan pelayan sekaligus ratu ilmu pengetahuan.
Selain itu, matematika memiliki berbagai jenis, tingkatan, dan aplikasi.
Apakah matematika mengajarkan karakter (yang baik)? Matematika itu sejatinya
hanyalah alat; alat yang baik untuk menumbuhkan karakter. Namun semua bergantung
pada cara memandang, menangani, dan mengajarkan matematika. Terdapat dua golongan
besar dalam memandang, menangani dan mengajarkan matematika yaitu absolutisme dan
fallibilisme. Pendidik yang benar dalam cara memandang, menangani, dan mengajarkan
matematika, dapat menumbuhkan karakter dalam diri siswa. Karakter yang dapat tumbuh
antara lain teliti, demokratis, terbuka, taat aturan (asumsi), pantang menyerah, kreatif,
bahkan religiusitas.
Kata Kunci: matematika, karakter, absolutisme, fallibilisme

Introduksi
Mengaitkan matematika dengan karakter, akan mengingatkan memori tentang kesulitan
belajar matematika dan tentang matematika yang menakutkan. Namun bagi yang sudah
mengalami belajar matematika atau berkecimpung dalam matematika, umumnya mereka akan
mengatakan bahwa matematika itu menyenangkan dan bermanfaat bagi mereka. Matematika
yang didasarkan pada penalaran (kognitif) dan karakter yang lebih bersifat bagian kepribadian
(afektif), seperti memiliki jurang dan pembatas. Pertanyaan yang tentu cukup menggelitik
adalah apakah matematika dapat (benar-benar) menumbuhkan karakter? Sementara Sujadi
(2000: 7) menyatakan bahwa matematika sebagai wahana pendidikan tidak hanya dapat
digunakan untuk mencapai satu tujuan, misalnya mencerdaskan siswa, tetapi dapat pula untuk
membentuk kepribadian siswa serta mengembangkan keterampilan tertentu. Kajian atau lebih
tepatnya paparan pemikiran, dalam paper sederhana ini, akan mengeksplorasi lebih jauh
berdasarkan karakteristik matematika dan filsafatnya.

Apa matematika itu?
Pertanyaan yang amat sederhana secara bahasa, namun teramat sulit untuk dijawab secara
tuntas. Pertanyaan yang sama untuk 1000 orang akan melahirkan 1000 macam jawaban yang
berbeda. Mengapa demikian? Karena matematika itu adalah persepsi dalam pikiran setiap
orang, yang dipengaruhi oleh pemahaman dan pengalaman hidupnya, sementara matematika
itu sendiri-menurut hemat kami-berkembang merentang dalam dimensi waktu, bentuk, dan
kompleksitas. Sejak manusia lahir, maka lahirlah matematika (bahkan lebih tua dari manusia,
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dalam pandangan filsafat Platoisme) hingga dunia nanti berakhir (atau bahkan matematika
tetap saja “abadi”).
Deskripsi matematika dalam Buku panduan Lawrence University seperti dikutip oleh Susilo,
F (dalam Sumaji, dkk, 1998 : 228) menyuguhkan harmoni yang sungguh indah dan menurut
penulis telah meliputi hampir seluruh karakteristik matematika. Redaksi dari pernyataan
tersebut sebagai berikut: Lahir dari dorongan primitif manusia untuk menyelidiki keteraturan
dalam alam semesta, matematika merupakan suatu bahasa yang terus-menerus berkembang
untuk mempelajari struktur dan pola. Berakar dalam dan diperbaharui oleh realitas dunia,
serta didorong oleh keingintahuan intelektual manusiawi, matematika menjulang tinggi
menggapai alam abstraksi dan generalitas, tempat terungkapnya hubungan-hubungan
dan pola-pola yang tak terduga, menakjubkan, sekaligus amat bermanfaat bagi kehidupan
manusia. Matematika adalah rumah alami baik bagi pemikiran-pemikiran yang abstrak
maupun bagi hukum-hukum alam semesta yang konkret. Matematika sekaligus merupakan
logika yang murni dan seni yang kreatif.

Deskripsi Matematika dan Implikasi pada Penguatan Karakter
Daripada berkutat dan berkeringat menjawab definisi matematika maka akan lebih bermanfaat
jika kita mendeskripsikan matematika tersebut dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
Setidaknya terdapat delapan cara mendeskripsikan matematika yang penulis sajikan berikut
ini. (Sumardyono, 2004)

1.

Matematika sebagai sistem yang terstruktur (aksiomatis-deduktif).
Matematika sebagai sebuah sistem dikenal dengan ilmu yang aksiomatis-deduktif. Dimulai
dari pengertian pangkal atau primitif (pengertian yang diterima tanpa perlu didefinisikan,
undefined term) dan pernyataan pangkal atau aksioma (tidak perlu dibuktikan karena
digunakan sebagai asumsi), lalu muncul pengertian yang perlu didefinisikan (istilah-istilah
konsep matematika) dan pernyataan yang perlu dibuktikan (teorema, lemma, corollary
(sifat), conjecture (konjektur)).
Contoh klasik adalah sistem geometri Euclidean. Geometri yang dikembangkan oleh
Euclid lewat bukunya Element merupakan pelopor sistem deduktif-aksiomatis pertama
di matematika. Geometri dari Euclid dimulai dari beberapa pengertian pangkal dan
pernyataan pangkal. Pengertian pangkal: titik, garis, dan bidang. Dari beberapa pengertian
pangkal muncul berbagai konsep, misalnya konsep segitiga, lingkaran, dan sudut. Beberapa
pernyataan dipilih sebagai pernyataan pangkal (aksioma), yang dengan aksioma tersebut
lahirlah berbagai teorema atau dalil dalam geometri yang dapat dibuktikan.
Pengertian Pangkal ==> Konsep ==> Pernyataan pangkal ==> Teorema
Mengapa diperlukan pengertian pangkal dan pernyataan pangkal di dalam matematika?
Hal ini untuk mencegah terjadinya berputar-putarnya definisi (circular in definiendo) dan
berputar-putarnya pernyataan (circular in probando). Siapa yang bisa mendefinisikan
“titik” atau “garis” tanpa menggunakan kata yang berakar kembali atau ekuivalen
dengan titik dan garis? Selama kita berasumsi “titik” ada dalam pikiran, maka kita dapat
mengasumsikan titik sebagai pengertian pangkal.
Dengan bangunan dan sifat matematika yang demikian, maka matematika memiliki
kebenaran yang “lebih tinggi” dari sain. Kebenaran matematika bersifat “konsisten”,
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“lugas”, “presisi”, tidak lekang oleh waktu dan tidak terpengaruh oleh fakta sain, karena
kebenarannya berpijak pada asumsi mendasar. Sementara kebenaran sain lebih berpijak
pada fakta empiris yang lekang oleh waktu dengan semakin lengkapnya data yang dapat
diperoleh manusia.
Dengan deskripsi matematika ini, maka seharusnya pembelajaran matematika dapat
menumbuhkan dan menguatkan karakter “taat azas” atau “taat hukum”, “disiplin”,
“teliti” atau “cermat”, “konsisten”, dan “rasional” atau “argumentatif”. Ketaatan pada
azas didasarkan pada asumsi yang dipegang, karena jika tidak demikian, maka proses
pemecahan masalah akan bias dan membingungkan. Ini juga menuntut adanya sikap
disiplin dan ketelitian. Karakter konsisten dapat ditumbuhkan dari kesepakatan yang
harus tetap dipegang teguh. Jika sudah disepakati bahwa 2 termasuk apa yang disebut
bilangan ganjil, maka tidak boleh ada hukum (teorema) berikutnya yang mengasumsikan
2 bukan bilangan ganjil. Dengan karakteristik dalil atau teorema yang “harus” dibuktikan,
mengajarkan kepada siswa agar selalu berpikir argumentatif, rasional, dan logis.
Berikut contoh bagaimana kecermatan, taat azas, argumentatif, dan konsistensi, diperlukan
dan diajarkan dalam matematika.
a

= a

a –a

= a2 – a2

a (a – a)

= (a + a)(a – a)

2

2

1. a (a – a) = 2. a (a – a)
1

= 2

Di mana yang salah?
Contoh di atas mengindikasikan adanya ketidaktaatan pada azas yang berlaku (sifat
bilangan 0).

2.

Matematika adalah bahasa artifisial/simbolik.
Matematika merupakan hasil generalisasi dan abstraksi, yang pada akhirnya menuju pada
simbolisasi. Salah satu kekuatan matematika terletak pada aspek bahasa, di mana dengan
bahasa simbolik, matematika bisa menjelajah ke area mana pun. Dengan istilah lain,
matematika itu adalah bahasa universal.
Kekuatan matematika sebagai bahasa universal dapat dilihat pada kode-kode matematika
yang menjadi dasar pada pengoperasian program komputer dan digitalisasinya. Tidak
terbayangkan bila tanpa konsep biner, aljabar Boole, algoritma, dan semacamnya maka
kita mungkin belum akan memasuki dunia digital yang demikian masif seperti saat ini.
Kasus kekuatan bahasa matematika juga dapat dilihat dari usaha manusia untuk berhubungan
dengan dunia Extra Terrestrial (ET), yang dikenal dengan nama SETI (Search for
ExtraTerrestrial Intelligence). Para ahli menggunakan matematika untuk membuat bahasa
dan/menafsirkan informasi yang berasal dari luar tatasurya kita. Contohnya di tahun 1960,
matematikawan Hans Freudenthal (pencetus Realistic Mathematics Education) pernah
merancang bahasa dengan dasar matematika untuk berkomunikasi dengan aliens yang ia
sebut Lincos.
Berikut sebuah informasi (sebelah kiri) yang dipancarkan oleh teleskop radio superbesar
Arecibo (di Puerto Rico) tahun 1974
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Informasi di atas dalam skema 23 73 yang berisi kode antara lain untuk bilangan, unsurunsur atom penting di bumi, DNA, simbol manusia, juga sistem tatasurya.
Kasus lain adalah pernyataan matematika untuk konsep Fisika yang maha penting dan
terkenal dari Albert Einstein: E = mc2. Simbol matematika tersebut begitu powerful untuk
menyatakan secara sederhana sebuah hukum Fisika yang mengaitkan antara energi dan
massa benda.
Dengan deskripsi matematika ini, maka seharusnya pembelajaran matematika dapat
menumbuhkan dan menguatkan karakter “efisien” atau “hemat”, “disiplin”, “kreatif”,
dan “adaptif”. Siswa diajarkan untuk menggunakan simbol yang tepat dan sesuai dalam
setiap masalah yang dihadapi, termasuk dalam proses pemodelan matematika. Sekali ia
menggunakan simbol tertentu, maka ia perlu disiplin dan konsisten untuk menggunakan
simbol yang sama. Penggunaan bahasa matematika dalam simbol juga mengajarkan
kreativitas dan aspek adaptif, karena simbol dan model yang berbeda akan memiliki
dampak yang berbeda.
Berikut contoh ilustrasi sederhana bagaimana simbolisasi dalam matematika akan
menentukan pemecahan masalah. Untuk menunjukkan bahwa kuadrat sebarang bilangan
ganjil adalah bilangan ganjl, maka seseorang harus menggunakan simbol yang tepat. Ia
harus mengambil bentuk untuk sebarang bilangan ganjil dengan 2k+1 di mana k suatu
bilangan bulat, tidaklah tepat jika hanya mengambil bentuk dengan satu huruf saja
misalnya bilangan ganjil n.

3.

Matematika adalah cara berpikir.
Walaupun secara filsafati, ada perdebatan apakah matematika itu dasarnya adalah logika,
tetapi yang jelas matematika itu sendiri adalah logika berpikir. Orang sering mengatakan
berpikir matematis, ini artinya terdapat prinsip-prinsip bagaimana menarik kesimpulan
dari berbagai argumen yang valid di dalam matematika. Logika matematika bersifat
konsisten. Kekuatan inilah yang membuat matematika sebagai ratunya ilmu pengetahuan.
Contoh sebuah cara berpikir matematika yang elegan, misalnya dalam pembuktian apakah
terdapat bilangan irasional a dan b sedemikian hingga ab rasional? Kelihatannya sangat
sulit, namun coba Anda menggunakan a = b =
selesai masalah karena

dan

irasional. Namun jika

yang rasional (karena

. Jika

rasional maka

irasional, kita dapat membentuk

).
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Sekarang, perhatikan barisan gambar di bawah ini. Semua segitiga adalah segitiga siku-siku
dengan panjang sisi penyiku 1 satuan. Apakah jika garis patah-patah tersebut semakin banyak
siku dengan panjang sisi penyiku 1 satuan. Apakah jika garis patah-patah tersebut semakin
menuju tak-hingga maka garis patah-patah mendekati garis lurus, sehingga panjangnya menuju
banyak menuju tak-hingga maka garis patah-patah mendekati garis lurus, sehingga
? Jika jawab Anda Ya, maka Anda keliru.
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? Jika jawab Anda Ya, maka Anda keliru.
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Gambar 4. Fraktal Mandelbrot Set (sumber: https://mathigon.or )
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Gambar 5. Daerah padaa lingkaran yaang dibentuk dari semua taali busur yangg mungkin.
Gambar5.5.Daerah
lingkaranyang
yaangdibentuk
dibentukdari
darisemua
semuatali
taalibusur
busuryang
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Berturut-turut terdapat 1, 2, 4, 8, dan 16 daerah pada lingkaran. Nah, bagaimana bila
ada 6 titik pada lingkaran? Jika jawaban Anda adalah 32, maka Anda keliru! Tidak ada
argumenasi yang valid untuk jawaban 32. Dengan menggambar secara teliti (walaupun
ada bukti dengan menggunakan kombinasi), Anda dapat menunjukkan bahwa jawabnya
adalah 31.

5.

Matematika adalah alat (mengenali, mengkonstruksi, dan memecahkan masalah)
Matematika merupakan alat yang digunakan manusia untuk mengenali alam sekitar
dan memecahkan masalah yang timbul. Dengan matematika, manusia dapat mengenali,
mengkonstruksi, atau memecahkan masalah dengan lebih sistematis, lebih cepat, lebih
akurat, dan lebih mudah. Mulai dari persoalan sederhana tentang panjang dan luas
benda hingga masalah kompleks tentang teori kuantum dan alam semesta. Tidak ada
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
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konsep matematika yang tidak memiliki aplikasi dalam kehidupan manusia. “It is very
hard to come up with an area of mathematics which has no application in life” (Legner,
2013). Bahkan kesenangan matematikawan dengan konsep bilangan prima-pun telah
mendapatkan tempat aplikasi dalam area bahasa peng-kode-an (sandi).
Salah satu contoh yang paling mutakhir adalah Teori String (super-string) atau Teori-M,
yang menyatakan bahwa dunia kita tersusun atas dawai-dawai (string) dalam ruang
berdimensi 11. Semua ini didukung dengan dan dibuktikan oleh matematika. Topik-topik
matematika yang terlibat dan bertanggung jawab merupakan generalisasi dari geometri
klasik dan geometri Riemanian, dalam cabang topologi dan homologi. (Dijkgraaf, 2001)

ww.quora.com
m)
Gambar 6. Ilustrasi ddimensi 1 hinngga dimensii 5. (Sumberr: https://ww

Gambar 6. Ilustrasi dimensi 1 hingga dimensi 5. (Sumber: https://www.quora.com )
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matematika. Keindahan terletak pada “keajaiban” yang dimiliki identitas tersebut. Belum
lagi pada identitas berikut:
, bilangan imajiner
berpangkat imajiner merupakan bilangan real!
Keindahan bentuk-bentuk matematis, banyak sekali contohnya. Bentuk fraktal adalah satu
satu contoh menakjubkan. Bentuk lainnya adalah pengubinan (tesselasi).

7 Fraktal dann Teselasi (ssumber: httpss://mathigon..org & https:://i.pinimg.coom)
Gambar 7.

Gambar 7. Fraktal dan Teselasi (sumber: https://mathigon.org & https://i.pinimg.com)
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Gambar 9. Pola fraktal di alam (Sumber: koleksi pribadi dan https://mathigon.org )
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2 dengan cara berapa banyak mengambil 2 dari 6, tidak dapat (kembali) dijadikan dasar
bagi operasi pembagian di tingkat SMA. Pemahaman siswa di jenjang dasar bahwa sudut
selalu bernilai positif, sudah tidak sesuai untuk pemahaman siswa di SMA. Matematika
akan berbeda-beda sesuai dengan cabang dan tingkatannya.
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Absoluttis Versus Faallibilis/Relaativistis
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Sementara berdasarkan pendapat Popper dalam Ernest (1991), filsafat matematika non-absolut
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manusiaa (hasil sosiaal dan budayya). Filsafat matematika non-absolut fokus pada pembelajaraan bukan
pembelajaran bukan pada konten matematika. Aspek proses lebih penting daripada konten,
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kerangka yang terbatas, hanya memiliki satu penyelesaian dan satu cara penyelesaian.
Metode-metode matematika cenderung dianggap final dan pasti dapat menyelesaikan
masalah. Sementara fallibilist/relativist lebih memandang setiap masalah matematika
dalam kerangka yang lebih luas, penyelesaiannya beragam tergantung pendekatan yang
dipilih serta dapat saja memiliki penyelesaian lebih dari satu. Sedang metode-metode
matematika kevalidannya tergantung pada konsteks masalah.
3. Belajar matematika
Menurut absolutist, belajar matematika lebih terfokus pada belajar tentang fakta-fakta,
prosedur, dan metode matematika, sementara bagi fallibilist/relativist belajar mengenai
proses penemuan, pembuktian, dan penggunaanya jauh lebih penting dari produk berupa
fakta, prosedur dan metode itu sendiri. Dalam belajar matematika, relativist tidak saja
belajar tentang contoh-contoh tetapi juga tentang yang bukan contoh. Juga tidak saja belajar
tentang penggunaan prosedur tetapi juga tentang kemungkinan kesalahan penggunaan
prosedur. Sementara absolutist sering hanya membatasi diri pada contoh yang cocok saja
dan penggunaan prosedur matematika yang benar saja.
4. Aktivitas matematika
Pandangan absolutist cenderung mengidentifikasi aktivitas matematika sekedar berhitung,
bahkan yang lebih ekstrim hanya berkenaan dengan angka-angka saja. Menurut pandangan
ini, kegiatan matematika terbatas pada kegiatan tulis menulis di atas kertas saja sementara
eksperimen, simulasi, atau bahkan bermain tidak mencerminkan kegiatan matematika. Ini
berbeda dengan fallibilist yang memandang kegiatan matematika cukup bervariasi tidak
saja pada tulis menulis dan berhitung saja.
5. Perkembangan matematika
Absolutist cenderung memandang fakta, prosedur dan metode matematika itu eksak (pasti)
dan tetap, tidak berkembang. Bagi orang yang berpandangan absolutist, menemukan halhal baru dalam matematika cenderung hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang super
pintar, yang cenderung diidentikkan dengan orang yang luar biasa dan aneh. Sementara
bagi fallibilist, matematika itu dapat terus berkembang dan kreasi bagi semua orang, siapa
saja, kapan saja dan di mana saja.
6. Hubungan matematika dengan dunia nyata
Matematika itu hanya produk pemikiran belaka. Pandangan absolutist cenderung
mengalienasi matematika dari kehidupan nyata. Hal ini berbeda dengan fallibilist
yang memandang matematika dan kehidupan nyata sebagai hal yang tak terpisahkan.
Matematika ada dalam kehidupan nyata dan juga dapat saja berasal dari kehidupan nyata.
Dari uraian mengenai kedua pandangan filsafat terhadap matematika di atas, maka tampak
bahwa cara pandang fallibilist atau relativist lebih bermakna dan lebih mampu untuk
memberikan dampak pada penguatan karakter pada siswa. Karakter yang dapat ditumbuhkuatkan dengan cara pandang fallibilist antara lain: kreatif, toleran, peduli lingkungan,
demokratif, gigih, religius, cermat, argumentatif, dan masih banyak lagi. Filsafat fallibilist
juga sesuai dengan berbagai deskripsi matematika yang telah dibahas di bagian sebelumnya.
Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Falkenberg & Noyes (2007), “In recent years
the mathematics education research community has been showing a greater interest in the
linking of mathematics education with values. ... .These developments have sought to shift
perspectives on the nature of mathematics and mathematics education away from the view of
mathematics as a “depersonlized, uncontextualized, non-controversial and asocial form of
knowledge” (Brown 1996, 1289) towards a view of mathematics as fallible (Lerman 1990;
Ernest 1991) and humanized (Hersh 1997; Lakoff and Núñez 2000).”
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Kesimpulan
Karakteristik matematika yang beragam berpotensi untuk menumbuhkan dan menguatkan
karakter baik langsung maupun tidak langsung. Filsafat atau cara pandang seseorang terhadap
matematika akan berpengaruh bagaimana seseorang mangajar dan belajar matematika, yang
dengan ini akan berpengaruh pada aspek karakter yang dapat ditumbuhkan. Dinyatakan oleh
Bishop, “changing teacher’ perceptions and understandings of the subject being taught may
well change the value they can emphasise in class.” (1999: h.24). Dari dua golongan besar
cara pandang matematika: absolutis dan fallibilis, maka cara pandang fallibilis dianggap lebih
berpotensi untuk menumbuhkan karakter lewat pembelajaran matematika.
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Abstrak. Pendidikan matematika di Indonesia saat ini membutuhkan sistem penilaian
alternatif yang menjanjikan pemerolehan informasi lebih holistik tentang proses dan
hasil belajar matematika siswa. Penilaian yang dilakukan oleh guru hendaknya tidak
hanya penilaian atas pembelajaran (assessment of learning), melainkan juga penilaian
untuk pembelajaran (assessment for learning) dan penilaian sebagai pembelajaran
(assessment as learning). Makalah ini merupakan hasil kajian dari berbagai literatur
didukung pespektif pemikiran penulis tentang penilaian atas, untuk, dan sebagai
pembelajaran dalam konteks untuk mendukung keberhasilan pembelajaran di kelas. Dari
kajian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penilaian atas pembelajaran untuk
mengukur capaian kompetensi siswa, penilaian untuk pembelajaran memungkinkan guru
menggunakan informasi kondisi siswa untuk memperbaiki pembelajaran, sedangkan
penilaian sebagai pembelajaran memungkinkan siswa melihat capaian dan kemajuan
belajarnya untuk menentukan target belajar. Penilaian selama ini lebih didominasi
penilaian atas pembelajaran dari pada penilaian untuk dan sebagai pembelajaran. Saat
ini dan di masa mendatang fokus penilaian ini perlu digeser untuk memberikan porsi
lebih besar pada penilaan untuk dan sebagai pembelajaran, lebih dari pada penilaian atas
pembelajaran, agar penilaian dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam mendukung
keberhasilan belajar siswa.
Kata Kunci— Penilaian, Atas-Untuk-Sebagai, Pembelajaran

1. Pendahuluan
Penilaian merupakan kegiatan sangat penting dalam pembelajaran matematika. Penilaian
dapat memberikan umpan balik yang konstruktif bagi guru maupun siswa. Berdasarkan hasil
penilaian, guru dapat mengambil keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang
harus dilakukan selanjutnya. Guru juga dapat mengetahui seberapa jauh keberhasilan belajar
matematika siswa serta ketepatan metode mengajar yang digunakan. Hasil penilaian juga
dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk berprestasi lebih baik. Bahkan penilaian dapat
mempengaruhi perilaku belajar karena siswa cenderung mengarahkan kegiatan belajarnya
menuju muara penilaian yang dilakukan guru.
Setiap guru matematika harus memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang berbagai
pendeatan penilaian, sehingga dapat merancang dan melaksanakan penilaian pembelajaran
matematika dengan baik. Assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as
learning merupakan tiga pendekatan penilaian yang sedang marak dibicarakan. Selama ini dalam
penilaian lebih banyak dikenal penilaian formatif dan sumatif untuk membedakan penilaian yang
dilaksanakan dalam proses dengan penilaian yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Assessment
of learning, assessment for learning, dan assessment as learning hadir dalam diskursus sistem
penilaian di Indonesia, termasuk dalam penilaian pembelajaran matematika.

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

861

862

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

Dalam sistem penilaian di Indonesia, assessment of learning, assessment for learning,
dan assessment as learning memang masih terbilang sebagai isu baru. Namun di berbagai
belahan dunia, terutama di negara-negera dengan sistem pendidkan terbaik, assessment of
learning, assessment for learning, dan assessment as learning telah cukup lama menjadi
perbincangan dan bahkan diterapkan secara simultan dalam pembelajaran. Saat ini assessment
of learning, assessment for learning, dan assessment as learning mulai didorong diskusi
dan pemanfaatannya dalam sistem penilaian pendidikan di Indonesia. Hal ini tampak dari
munculnya penjelasan assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as
learning dalam pedoman penilaian yang dikeluarkan pemerintah.
Makalah ini bermaksud menyampaikan hasil kajian tentang assessment of learning, assessment
for learning, dan assessment as learning dengan harapan dapat menambah wawasan para
pembaca tentang ketiga pendekatan penilaian tersebut, dan nantinya dapat memanfaatkan
ketiganya dalam mendukung keberhasilan penilaian dalam pembelajaran di kelas, terutama di
kelas-kelas matematika, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.

2. Assessment of Learning
Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran
selesai (Kemdikbud, 2017). Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil
belajar setelah siswa selesai mengikuti proses pembelajaran.
Lorna Earl dan Steven Katz (2016) menyatakan bahwa Assessment of learning merujuk
pada strategi yang didesain untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, juga untuk
mendapatkan bukti capaian siswa, seberapa baik siswa telah belajar, yang diperuntukkan
bagi orang tua, pengajar lain, siswa itu sendiri, dan juga kelompok lain yang berkepentingan,
seperti pengguna di lapangan pekerjaan atau institusi sekolah lain. Hasil dari asessment of
learning digunakan untuk menunjukkan performance siswa dibandingkan standar yang telah
ditetapkan. Dengan demikian hasil penilaian ini sangat krusial, tidak saja bagi guru tetapi juga
pihak-pihak lain yang memanfaatkan hasil penilaian ini sesuai dengan tujuan dan kebutuhan
mereka. Orang tua dapat mengetahui seberapa berhasil putra-putrinya dalam belajar, pengguna
tenaga kerja dapat mengidentifikasi kompetensi dan potensialitas lulusan, institusi lain juga
dapat menggunakan hasil penilaian ini sebagai pertimbangan dalam seleksi masuk.
Tujuan assessment of learning lebih bersifat sumatif, yaitu untuk mengetahui hasil belajar
siswa dalam mengikuti suatu kegiatan pembelajaran tertentu (Lorna Earl dan Steven Katz,
2016). Seperti telah kita ketahui bahwa dalam penilaian sumatif terdapat penilaian kinerja
siswa untuk sebuah keputusan atau catatan hasil. Biasanya diselenggarakan pada akhir sebuah
unit pembelajaran, jangka waktu tertentu, akhir tahun atau tingkatan pendidikan. Penilaian
ini sangat penting mengingat bahwa penilaian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:
memotivasi siswa untuk giat belajar dan berprestasi, memberi informasi tentang kinerja siswa
ke berbagai pemangku kepentingan yang berbeda, memilih atau mengelompokkan siswa sesuai
dengan tingkat prestasi mereka, dan mensertifikasi pembelajaran dan kualifikasi penghargaan
yang memberikan siswa akses ke institusi pendidikan tinggi atau profesi tertentu.
Nilai penting assessment of learning menuntut guru mempersiapkan dengan baik pelaksanaannya
sehingga hasil yang diperoleh benar-benar dapat menggambarkan profil capaian siswa.
Guru dapat memilih berbagai bentuk penilaian assessment of learning disesuaikan dengan
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perkembangan dan kebutuhan penilaian. Berbagai bentuk penilaian sumatif seperti ulangan
akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh assessment of learning
(Kemdikbud, 2017).

3. Assessment for Learning
Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran (Kemdikbud, 2017). Penilaian
ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen belajar siswa. Ketika komitmen
guru terhadap pembelajaran sebagai fokus penilaian, guru merubah iklim kelas yang lebih
mendorong siswa sukses belajar.
Assessment for Learning menawarkan perspektif alternatif untuk penilaian tradisional di
sekolah untuk menggeser penilaiannya dari yang menekankan penilaian sumatif ke arah
penilaian yang lebih bersifat sumatif, dari membuat judgments ke membuat deskripsi yang dapat
digunakan untuk pembelajaran berikutnya (Earl, L.,2003). Ketika guru melakukan Assessment
for Learning, guru mengumpulkan data yang lebih beragam yang dapat digunakan untuk
memperbaiki pembejaran. Melalui penilaian ini guru dapat mengetahui apa yang sudah atau
belum diketahui siswa, sudah atau belum dapat dilakukan siswa, dan dapat memanfaatkannya
untuk mempersiapkan langkah berikutnya dalam pengamatan, lembar kerja, pertanyaan lisan
di kelas, atau hal-hal lain yang bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran yang dikelolanya,
termasuk tentu untuk mendorong perbaikan belajar siswa.
Tujuan assessment for learning lebih bersifat formatif, yang berorientasi untuk memperoleh
data untuk perbaikan pembelajaran (Lorna Earl dan Steven Katz, 2016). Seperti yang telah
diketahui bahwa penilaian formatif sebagai suatu penilaian interaktif yang digunakan untuk
membentuk atau mengubah suatu proses atau aktivitas yang sedang berlangsung. Penilaian
formatif merupakan penilaian yang meliputi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh guru
dan/atau siswa yang menyediakan informasi untuk digunakan sebagai umpan balik untuk
melakukan perubahan aktivitas pengajaran dan pembelajara. Dengan demikian, assessment
for learning yang bersifat formatif memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong
keberhasilan pembelajaran.
Berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis, merupakan
contoh-contoh assessment for learning (Kemdikbud, 2017). Bentuk-bentuk penilaian tersebut
tentu dilakukan tidak menunggu setelah paket pembelajaran berakhir, tetapi dilaksanakan secara
simultan dengan pembelajaran. Tentu guru harus berhati-hati dalam pelaksanaan assessment for
learning agar penilaian yang dilakukan tidak justru mengganggu jalannya proses pembelajaran.
Penilaian assessment for learning harus direncanakan dengan baik agar tepat waktu dan tepat
sasaran. Ketepatan waktu dan sasaran inilah yang akan mendorong assessment for learning benarbenar menghadirkan kemanfaatan terhadap proses pembelajaran.

4. Assessment as Learning
Assessment as learning mirip dengan assessment for learning, karena juga dilaksanakan selama
proses pembelajaran berlangsung. Bedanya adalah bahwa assessment as learning melibatkan
siswa secara aktif dalam kegiatan penilaian (Kemdikbud, 2017). Siswa diberi pengalaman
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untuk belajar menilai dirinya sendiri atau memberikan penilaian terhadap temannya secara
jujur. Dalam assessment as learning peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan
prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik/pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui
dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal.
Pelibatan siswa dalam penilaian melalui assessment as learning menempatkan siswa sebagai
aktor utuh pembelajaran, tidak sekedar sebagai pribadi yang belajar tetapi juga sebagai pihak
yang menilai keberhasilan belajar yang telah dilakukan (Lorna Earl dan Steven Katz, 2016).
Siswa, sebagai penilai aktif kritis, dapat membuat kepekaan dan kepedulian terhadap informasi
kemajuan belajarnya. Dalam assessment as learning, siswa menempati posisi sebagai penilai
terbaik terhadap progress belajarnya, serta memonitor dirinya sendiri dan teman sekelasnya
tentang apa yang telah mereka pelajari dan menggunakan umpan balik dari hasil monitoring
ini untuk membuat penyesuaian diri, adaptasi, dan perubahan perbaikan lainnya untuk
meningkatkan keberhasilan belajarnya.
Assessment as learning dapat membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih mandiri dengan
cara melibatkan siswa dalam asesmen diri dan asesmen teman sejawat secara terus-menerus
untuk mendapatkan umpan balik perbaikan pembelajaran (Arend & Kilcher, 2010, dalam
Sudiyanto, Kartowagiran, B, & Mahyudi, 2015). Asesmen diri dan asesmen teman sejawat
sering dikombinasi-kan atau dipertimbangkan bersama, karena asesmen teman sejawat dapat
membantu asesmen diri. Dengan mengases pekerjaan teman sejawat, siswa memperoleh
wawasan tentang kinerjanya sendiri. Membantu siswa melakukan asesmen diri dan teman
sejawat dapat mendorong siswa untuk belajar sepanjang hayat tanpa harus tergantung pada
asesmen guru
Penilaian diri (self assessment) dan penilaian antarteman (peer assessment) merupakan contoh
assessment as learning. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik
diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian
belajar yang telah diperoleh. Penilaian diri diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri
siswa, karena mereka diberi kepercayaan menilai dirinya sendiri; siswa menyadari kekuatan
dan kelemahan dirinya karena ketika melakukan penilaian harus melakukan introspeksi
terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya; serta dapat mendorong, membiasakan,
dan melatih siswa untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam
melakukan penilaian. Sementara itu, penilaian antar teman merupakan proses dimana siswa
diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap belajar siswa lain. Penilaian antar
teman dapat dilakukan pada saat pembelajaran dengan sistem berkelompok, tujuannya adalah
menggali informasi kompetensi siswa anggota kelompok dan untuk mengambil keputusan
tentang pencapaian hasil belajar/kompetensi siswa secara akurat dan adil. Penilaian antar teman
dapat memberikan tambahan data penting bagi guru karena melalui penilaian antar teman guru
dapat memperoleh informasi tentang kegiatan kelompok melalui anggota kelompok dan siswa
saling memberikan penilaian sesuai peran yang diberikan tiap anggota kelompok, sehingga
siswa aktif tidak dirugikan karena mendapat nilai sesuai dengan kompetensinya.

5. Assessment of Learning, Assessment for Learning, dan Assessment
as Learning sebagai Satu Kesatuan Sistem Penilaian
Reformasi pendidikan matematika saat ini tengah berlangsung di berbagai negara, termasuk
Indonesia. Di seluruh dunia telah diperoleh gambaran bahwa kurikulum tradisonal tidak lagi
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sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga kurikulum beserta penilaiannya harus dirubah
(Romberg, Zarinnia, & Collis, 1990). Perubahan sistem penilaian mutlak dilakukan mengingat
penilaian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan. Sistem
pendidikan yang berbeda menuntut penyesuaian sisitem penilaian yang diterapkan (Van den
Heuvel-Panhuizen, 1996: 99). Hal ini mengingat bahwa setiap upaya melakukan pembaharuan
sistem pendidikan harus disertai dengan pembaharuan sistem penilaian (Mardapi, 2008: 5).
Penilaian pada pendidikan matematika seharusnya juga tidak sekedar memberi informasi
tentang the pupil’s degree of information and skill (Marks, J.M., dkk., 1975). Pendidikan
matematika memerlukan sistem penilaian yang mampu menjangkau keseluruhan dinamika
proses pembelajaran. Penilaian pendidikan matematika seharusnya mampu memberikan
informasi: 1) apa yang diketahui siswa, dipemahami, dan yang dilakukan, 2) bagaimana siswa
(sedang) belajar, 3) kesulitan-kesuitan belajar, apresiasi siswa terhadap belajar dan berprestasi,
serta 4) harus menyiapkan mekanisme komunikasi guru dan siswa. Dengan demikian guru
memperoleh umpan balik tentang mengajarnya, dan siswa memperoleh umpan balik tentang
belajarnya (Howard Tanner and Sonia Jones, 2000).
Penilaian dalam pembelajaran matematika tidak bisa sekedar ditempatkan dalam konteks
untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa. Penilaian harus dioptimalkan, selain untuk
pemerolehan informasi tentang hasil belajar, untuk juga memotret proses sekaligus menjadi
stimulan dan pendorong keberhasilan proses belajar siswa, dari awal pembelajaran sampai
akhir pembelajaran. Oleh karena itu, perlu pergesaran fokus dalam penilaian pembelajaran
matematika, tidak seperti penilaian tradisional yang hanya menekankan pada penilaian akhir
(assessment of learning), tetapi perlu pergeseran fokus penilaian dimana penilaian juga harus
diarahkan pada pemerolehan informasi dalam proses (assessment as-for learning).
Perubahan peran penilaian dalam pembelajaran matematika, dari sekedar untuk mengetahui
hasil belajar (of learning) ke arah proses untuk mendukung pembelajaran (as-for learning)
digambarkan oleh Earl, L. (2003) sebagai berikut.

Gambar 1. Traditional Assessment Pyramid

Gambar 2. Reconfigured Assessment Pyramid
Dari gambar 1 dan gambar 2 di atas terlihat bahwa ada pergeseran prioritas penilaian, dari
penilaian yang lebih banyak diarahkan untuk mengukur hasil belajar (gambar 1) ke arah
penilaian yang lebih diarahkan untuk dan sebagai pendukung pembelajaran (gambar 2). Pada
gambar 1, guru lebih banyak mengalokasikan perhatian pada penilaian akhir (assessment of
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learning) dari pada penilaian proses. Pada penilaian konvensional, assessment of learning
paling dominan dibandingkan assessment for learning dan assesment as learning. Pada gambar
2, penilaian proses (assessment for and as learning) mendapatkan porsi yang lebih besar
dibandingkan assessment of learning. Terlihat disini bahwa telah terjadi pergeseran pandangan
dalam menempatkan posisi penilaian di tengah-tengah proses pembelajaran. Penilaian tidak
sekedar ditempatkan sebagai tagihan akhir pembelajaran, tetapi menjadi bagian integral dan
simultan dari awal, tengah, sampai akhir pembelajaran.
Selama ini, pelaksanaan assessment of learning, assessment for learning, dan assessment
as learning dalam pembelajaran di kelas masih belum seimbang, masih didominasi oleh
assessment of learning tanpa diimbangi oleh assessment for learning dan assessment as
learning (Sudiyanto, Kartowagiran, & Mahyudi, 2015). Hal tersebut seperti tergambar pada
gambar 1 di atas, dimana porsi terbesar ada pada assessment of learning. Penilaian konvensional
cenderung dilakukan lebih untuk mengukur hasil belajar peserta didik (Kemdikbud, 2017).
Dalam konteks ini, penilaian diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari
proses pembelajaran. Hal ini tentu tidak tepat. Penilaian seharusnya tidak hanya mengukur
hasil belajar, namun yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan
kompetensi peserta didik dalam proses pembelajaran. Porsi terbesar penilaian perlu diperbesar
pada assessment as learning dan assessment for learning, seperti tampak pada gambar 2 di
atas.
Dalam kaitannya dengan penggunaan assessment for learning dan assessment as learning
dalam pembelajaran di kelas, Black dan Wiliam (1998, dalam Sudiyanto, Kartowagiran,
& Mahyudi, 2015) telah melakukan reviu literatur dan berkesimpulan, bahwa penggunaan
assessment as dan for learning (asesmen formatif) yang dirancang dan dilaksanakan dengan
baik dapat memperbaiki pembelajaran, yaitu meningkatkan kompetensi siswa, dengan effect
sizes antara 0,4 sampai 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa keterjebakan pelaksanaan penilaian
yang terlalu fokus pada assessment of learning perlu dicermati kembali mengingat potensialitas
assessment for learning dan assessment as learning dalam mendukung pembelajaran.
Pergeseran cara pandang terhadap peran penilaian di atas tidak berarti pendekatan yang satu
lebih baik dari lainnya. Namun guru perlu lebih berhati-hati dalam menempatkan ketiganya
secara tepat sehingga setiap masing-masing mampu memberikan dampak terhadap pencapaian
hasil pembelajaran yang optimal. Masing-masing pendekatan memiliki kekhususan yang
ketiganya berpengaruh terhadap pembelajaran, seperti dijelaskan Earl, L. (2003) pada tabel
berikut.
Tabel 1. Karakteristik assessment of, for, and as learning
Pendekatan
Assessment of
Learning
Assessment for
Learning
Assessment as
Learning

Tujuan
Keputusan tentang penempatan,
promosi, mandat, dan lain-lain.
Informasi untuk keputusan
pembelajaran guru
Monitoring diri dan koreksi diri
atau penyesuaian diri

Poin Referensi
Siswa lain

Penilai Kunci
Guru

Standar atau
harapan eksternal
Tujuan personal
dan standar
eksternal

Guru
Siswa
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Dari tabel di atas terlihat bahwa Assessment of Learning, Assessment for Learning, dan
Assessment as Learning, ketiganya memiliki penekanan tujuan, point utama, dan penilai
kunci yang berbeda. Perbedaan tersebut merepresentasikan keragaman penilaian yang jika
dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dalam keseimbangan yang baik diantara
ketiganya maka fungsi penilaian yang juga merupakan pendorong keberhasilan belajar
akan dapat dilakukan dengan lebih baik. Pelaksanaan penilaian akan dapat menjadi variabel
yang mendorong siswa belajar sejak awal pembelajaran, selama pembelajaran, sampai akhir
pembelajaran. Pelibatan siswa dalam penilaian juga dapat menempatkan siswa sebagai pelaku
belajar sekaligus penilai sehingga siswa dapat menempatkan dirinya sebagai pelaku, pematau,
penilai, sekaligus penindaklanjut pembelajaran dan/atau penilaian.
Untuk lebih jelas melihat assessment for learning, assessment as learning dan assessment of
learning sebagai satu kesatuan sistem dalam penilaian dapat dilihat perbandingan ketiganya
seperti diuraikan oleh Lorna Earl dan Steven Katz (2016) berikut.
Tabel 2. Kerangka assessment for learning, assessment as learning dan assessment of learning

Mengapa
menilai?

Assessment for
Learning
Untuk
memungkinkan
guru menentukan
langkah
berikutnya dalam
meningkatkan
belajar siswa

Assessment as Learning
Untuk pedoman
dan menyediakan
kesempatan untuk setiap
siswa menonitor dan
merefleksikan secara
kritis belajarnya serta
mengidentifikasi langkah
berikutnya

Assessment
of Learning
Untuk menjamin dan
menginformasikan kepada
orang tua atau stakeholders
lain

Menilai apa?

Progres dan
belajar setiap
siswa terkait
dengan outcomes
yang telah
ditetapkan

Pemikiran setiap siswa
tentang belajarnya,
apa strategi untuk
mendukung keberhaislan
belajar, mengatur dan
meningkatkan kualitas
belajar

Untuk perluasan
siswa sehingga dapat
menerapkan konsep,
pengetahuan,keterampilan,
dan sikap kunci yang
berhubungan dengan
Outcomes kurikuler

Apa
metodenya?

Berbagai
metode yang
dapat membuat
kecakapan dan
keterampilan
siswa kelihatan
rBLVSBTJEBO
konsistensi dari
pengamatan
serta interpretasi
terhadap belajar
siswa
rIBSBQBOCFMBKBS
yang jelas, detail
rDBUBUBOZBOH
akuran dan detail
untuk feetback
deskriptif setiap
siswa

Berbagai metode yang
dapat menangkap proses
metakognitif siswa

Berbagai metode yang dapat
menilai proses dan hasil

Penjaminan
mutu

rBLVSBTJEBOLPOTJTUFOTJ rBLVSBTJ LPOTJTUFOJ 
dari refleksi diri siswa,
dan kejujuran penilaian
monitoring diri, dan
berdasarkan informasi yang
penyesuaian diri
berkualitas
rQFMJCBUBOTJTXBEBMBN
rIBSBQBOQFNCFMBKBSBOZBOH
memandang dan
jelas dan detail
menantang berpikir
rQFMBQPSBOTVNBUJGZBOH
siswa
akurat dan adil
r DBUBUBO TJTXB UFOUBOH
belajar mereka
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Penggunaan
informasi

Assessment for
Learning
rNFOZFEJBLBO
setiap siswa
feetback
deskriptif yang
akurat untuk
pembelajaran
mereka
selanjutnya
rNFNCFEBLBO
pengajaran
dengan
pemeriksaan
yang kontinu
dimana setiap
siswa teriat
dengan outcomes
kurikuler
rNFOZFEJBLBO
orang tua dan
wali dengan
feetback
deskriptif
tentang
pembelajaran
siswa dan
pemikiran untuk
mendukungnya

Assessment as Learning
rNFOZFEJBLBOTFUJBQ
siswa dengan feetback
deskriptif yang
akuran yang dapat
membantu mereka
mengembangkan
kebiasaan belajar yang
independen
rNFNGPLVTLBOTFUJBQ
siswa terhadap tugas
dan pembelajaran
mereka (bukan sekedar
mendapatkan jawban
benar)
rNFOZFEJBLBOTFUJBQ
siswa dengan pemikiran
untuk mengatur,
memikirkan ulang,
dan mengartikulasikan
pembelajaran mereka
rNFOZFEJBLBOLPOEJTJ
guru dan siswa untuk
mendiskusikan
alternatif-alternatif
rMBQPSBOTJTXBUFOUBOH
pembelajaran mereka

Assessment
of Learning
rNFOHJOEJLBTJLBOUJOHLBUBO
belajar setiap siswa
rNFOZFEJBLBOEBTBSVOUVL
diskusi atau penempatan
rMBQPSBOZBOHBEJM BLVSBU 
dan informasi detail yang
dapat digunakan untuk
memutuskan langkah
pembelajaran siswa
selanjutnya

Dari tabel di atas dapat diketahui dengan jelas alasan, sasaran, metode, kontrol kualitas, dan
penggunaan informasi dari assessment for learning, assessment as learning dan assessment
of learning. Ketiganya memiliki rincian masing-masing, namun tetap men-support penilaian
sebagai satu kesatuan. Guru tidak perlu me-nisbi-kan satu sama lainnya, tetapi mensinergikan
pelaksanaannya sehingga konsep penilaian yang utuh dari proses dan hasil belajar siswa dapat
terlaksana dengan baik.

6. Penutup
Sistem penilaian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan matematika sehingga setiap usaha memperbaiki sistem pendidikan matematika
tanpa disertai perbaikan sistem penilaian tidak akan dapat memberikan hasil yang optimal,
bahkan mungkin akan sia-sia. Assessment for learning, assessment as learning dan assessment
of learning merupakan tiga pendekatan yang dapat dioptimalkan perannya dalam mendukung
keberhasilan pembelajaran matematika. Assessment of learning, assessment for learning,
dan assessment as learning merupakan tiga pendekatan yang secara simultan penting untuk
mendukung penguatan pendidikan matematika kita saat ini.
Perluasan domain dan level pembelajaran yang gencar dilakukan melalui penerapan Kurikulum
2013 harus di dukung dengan pembaharuan sistem penilaian yang tepat. Oleh karena itu
penilaian perlu dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu penilaian atas pembelajaran
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(assessment of learning), penilaian untuk pembelajaran (assessment for learning), dan penilaian
sebagai pembelajaran (assessment as learning). Penilaian atas pembelajaran dilakukan untuk
mengukur capaian peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Penilaian untuk
pembelajaran memungkinkan guru menggunakan informasi kondisi peserta didik untuk
memperbaiki pembelajaran, sedangkan penilaian sebagai pembelajaran memungkinkan
peserta didik melihat capaian dan kemajuan belajarnya untuk menentukan target belajar.
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Abstrak. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan
pada tahun 2017 di kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 1 Sukaraja. Latar belakang dari
penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar siswa pada materi bangun ruang.
Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui (1) hasil belajar siswa;
(2) seberapa besar perubahan hasil belajar; dan (3) bagaimana pembelajaran kooperatif
metode jigsaw berbantuan GeoGebra mengubah hasil belajar siswa pada materi bangun
ruang. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus dengan 2 tindakan pada masing-masing
siklus. Dari dua siklus yang dilaksanakan diperoleh hasil (1) peningkatan hasil pada
aspek pengetahuan dengan rata-rata 45,80 dengan ketuntasan 6,90% pada tes awal
menjadi 58,48 dengan ketuntasan 28,57% pada evaluasi 1, dan 81,46 dengan ketuntasan
85,71% pada evaluasi 2; (2) peningkatan skor aktivitas dan keterampilan siswa dengan
rata-rata jumlah skor 72,00 pada siklus 1 menjadi 74,50 pada siklus 2; (3) penurunan
rata-rata jumlah skor aspek sikap dengan 69,61 pada siklus 1 menjadi 66,23 pada siklus 2.
Berdasarkan data yang diperoleh disimpulkan (1) hasil belajar pada aspek pengetahuan
mengalami peningkatan dan mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan yaitu minimal
85% siswa mencapai KKM yang ditetapkan sebesar 75; (2) hasil belajar pada aspek
keterampilan mengalami peningkatan; (3) hasil belajar pada aspek sikap mengalami
penurunan.
Kata Kunci. pembelajaran kooperatif, jigsaw, bangun ruang, alat peraga, GeoGebra

1. Pendahuluan
Hasil belajar berupa nilai penugasan maupun ulangan harian dalam materi geometri ruang
yang dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun pelaksanaan kurikulum 2013 menunjukkan
pemahaman siswa kelas XII MIPA SMAN 1 Sukaraja masih rendah jika dibandingkan dengan
hasil belajar pada materi lain. Pada semester 1 tahun pelajaran 2016/2017 misalnya, rata-rata
nilai dalam skala 0-100 sebelum dilakukan remedial untuk materi bangun ruang adalah 24,94
merupakan rata-rata terendah jika dibandingkan dengan rata-rata nilai untuk materi lain yang
dipelajari pada semester 1. Keadaan ini terjadi pula pada tahun-tahun sebelumnya.
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Tabel 1. Rata-rata Hasil Belajar Matematika Berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) Tahun
Pelajaran 2016/2017
1
60,97

2
42,86

Nomor KD
3
4
24,94
51,74

5
52,83

6
37,77

Keterangan:
1

Integral Tak Tentu

2

Integral Tentu

3

Luas Daerah dan Volume Benda Putar

4

Bangun Ruang

5

Transformasi Geometri dengan Matriks

6

Matematika Keuangan

Dari pengamatan awal, siswa mengalami kesulitan menemukan hubungan antara bangun
ruang yang digambarkan pada bidang datar dengan bangun ruang yang sesungguhnya. Oleh
sebab itu, diperlukan media sehingga siswa memiliki keterampilan menggambar hubungan
bagian-bagian yang terdapat pada bangun ruang dengan proporsi yang sesungguhnya. Dengan
memperhatikan fasilitas yang disediakan oleh software GeoGebra untuk menghasilkan dan
memanipulasi model-model bangun ruang yang variatif baik pada jumlah maupun ukuan,
selain digunakan sebagai konfirmasi terhadap hasil penghitungan yang dilakukan secara
manual, maka dalam penelitian ini GeoGebra digunakan dipilih sebagai media pembelajaran.
Di samping penggunaan media yang tepat, pada kegiatan pembelajaran dengan materi
yang sulit, siswa memerlukan lebih banyak waktu dan bantuan baik dari guru maupun dari
teman. Bertanya atau meminta bantuan kepada teman sendiri lebih mudah dilakukan siswa
dibandingkan dengan bertanya kepada guru. Dengan kata lain, perlu dilaksanakan model
pembelajaran kooperatif untuk memberikan peluang lebih besar kepada siswa dalam menggali
dan memahami materi yang sedang dipelajari alih-alih melaksanakan kegiatan pembelajaran
seperti yang selama ini berlangsung yaitu kegiatan pembelajaran yang didominasi oleh guru
dengan metode ceramah, menjelaskan contoh, dan dilanjutkan dengan mengerjakan soal-soal
latihan oleh siswa.
Dari beberapa model pembelajaran kooperatif, karakteristik pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw memberikan tanggung jawab kepada seorang siswa untuk menjadi “guru” atau ahli
tentang satu atau beberapa masalah juga menjadi “siswa” ketika temannya sedang menjelaskan.
Di samping itu, setiap kelompok dituntut untuk mencapai prestasi terbaik yang merupakan
rata-rata skor perkembangan kemampuan setiap anggota kelompoknya. Dengan pembagian
peran dan tanggung jawab setiap anggota maka kajian terhadap suatu materi diharapkan dapat
dilaksanakan secara lebih merata sehingga perolehan hasil belajar individu maupun klasikal
pada akhirnya dapat meningkat.
Dari uraian di atas, maka untuk mengatasi permasalahan rendahnya pemahaman siswa kelas
XII MIPA SMAN 1 Sukaraja terhadap materi bangun ruang dilaksanakan pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw berbantuan GeoGebra. Rumusan pertanyaan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
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1. Apakah pembelajaran kooperatif metode jigsaw berbantuan GeoGebra dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas XII MIPA 1 SMAN 1 Sukaraja pada materi bangun ruang?
2. Bagaimana pembelajaran kooperatif metode jigsaw berbantuan GeoGebra dalam
meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII MIPA 1 SMAN 1 Sukaraja pada materi bangun
ruang?

2. Tinjauan Pustaka
Hasil belajar merupakan salah satu komponen dalam suatu sistem kegiatan pembelajaran.
Komponen-komponen tersebut adalah (1) tujuan; (2) kondisi; (3) sumber; dan (4) hasil (Wina
Sanjaya, 2010). Pada kegiatan pembelajaran ini diharapkan terbentuk perubahan yang dapat
diukur pada aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif)
melalui proses komunikasi serta interaksi antara guru dan siswa dan antar siswa (Sigit Mangun
Wardoyo, 2013). Perubahan dimaksud dinyatakan sebagai tujuan belajar atau hasil belajar
tertentu yang akan dicapai melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa di bawah
bimbingan, arahan, dan motivasi guru (Yunus Abidin, 2014). Pendapat lain menyatakan
bahwa pembelajaran (learning) adalah pengaruh yang relatif permanen terhadap perilaku dan
pengetahuan, serta keterampilan-keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman
(John W. Santrock (2009). Dari pendapat para ahli di atas, dapat dikemukakan bahwa
hasil belajar adalah perubahan yang diperlihatkan siswa dalam aspek kognitif, afektif, dan
psikomotor sebagai akibat dari kegiatan akademik yang diikuti siswa dalam periode tertentu.
Informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan pengukuran, penilaian, maupun evaluasi pada
aspek kognitif, afektif, dan psikomotor menunjukkan sejauh mana kemampuan atau kompetensi
yang ditetapkan telah dicapai oleh siswa. A competency is the capability of applying or using
knowledge, skills, abilities, behaviors, and personal characteristics to successfully perform
critical work tasks, specific functions, or operate in a given role or position (Vikram Singh
Chouhan & Sandeep Srivastava (2014). Pendapat lain menyatakan bahwa kemampuan atau
kompetensi sebagai a general statement detailing the desired knowledge and skills of student
graduating from our course or program (R.W. Hartel and E.A. Foegeding (2004).
Pada pelajaran matematika, sesuai dengan karakteristiknya, hasil belajar pada umumnya
berkenaan dengan hasil pengukuran terhadap dua aspek utama yaitu kognitif dan afektif.
Evaluasi hasil belajar dalam aspek kognitif umumnya berupa (1) kemampuan berpikir dalam
matematika dan (2) dalam aspek afektif antara lain berupa sikap, pandangan, disposisi
matematik, kemandirian belajar, self efficacy (menilai kemampuan diri sendiri), self esteem
(kesadaran dalam menghargai diri sendiri), dan kecerdasan emosional. Dalam kondisi atau
kelompok siswa tertentu kadang-kadang dilakukan pula evaluasi dalam aspek psikomotor,
misalnya dalam mengevaluasi keterampilan memanipulasi alat bantu dalam menghitung pada
siswa SD kelas awal, dan keterampilan memanipulasi benda-benda geometri pada siswa SMP
(Heris Hendriana, Utari Soemarmo, 2014).
Dengan memperhatikan karakteristik materi bangun ruang dan karakteristik kegiatan
pembelajaran kooperatif, maka dimensi kemampuan spasial yaitu kemampuan membayangkan,
membanding, menduga, menentukan, mengontruksi, merepresentasikan, dan menemukan
informasi dari stimulus visual dalam konteks ruangan merupakan dimensi yang perlu
dijabarkan ke dalam instrumen untuk mengukur keberhasilan aspek pengetahuan. Sedangkan
pada aspek afektif, dimensi (1) disposisi matematis dan (2) self-confidence (percaya diri) dan
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pada aspek psikomotor, dimensi (1) kerja sama, (2) guided responses (respon terarah), dan (3)
keaktifan belajar merupakan dimensi yang terkait erat dengan pembelajaran kooperatif dan
pendekatan saintifik 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan) yang
dijadikan pendekatan pembelajaran pada Kurikulum 2013.
Terkait dengan kondisi yang harus diciptakan untuk mencapai hasil belajar yang ditetapkan,
dengan memperhatikan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik kegiatan pembelajaran
yang harus dilaksanakan, maka pembelajaran kooperatif metode jigsaw dipandang sesuai
untuk diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Pemikiran kolaboratif ini didukung
oleh pendekatan konstruktivis sosial yang menekankan konteks sosial dalam belajar dan
bahwa pengetahuan dibangun serta dikonstruksikan secara bersama-sama (Horowitz dkk.,
2005). Dalam pendekatan konstruktivis kognitif Piaget, siswa membangun pengetahuan
melalui transformasi, organisasi, serta reorganisasi pengetahuan dan informasi sebelumnya.
Pendekatan konstruktivis sosial Vygotsky menekankan bahwa siswa-siswa membangun
pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Sebuah alat pendidikan yang penting
adalah hubungan magang pada pembelajaran kognitif, sebuah teknik di mana seorang yang
sudah lebih ahli dalam memperluas dan mendukung pemahaman pemula serta memberi
bimbingan dalam penggunaan keterampilan budaya (Barbara Rogoff 1990).
Dari perspektif konstruktivis, prinsip-prinsip berikut harus diikuti ketika kita mengajarkan
matematika yaitu (1) membuat matematika menjadi realistis dan menarik, berikan pengajaran
matematika dengan melibatkan berbagai masalah sejenis konflik, ketegangan, atau krisis
yang memotivasi ketertarikan siswa; (2) mempertimbangkan pengatahuan siswa yang ada
sebelumnya, evaluasilah pengetahuan apa yang dibawa murid ke dalam konteks di mana
pengajaran akan dilakukan; (3) membuat kurikulum matematika yang interaktif secara sosial,
kembangkanlah proyek matematika yang mengharuskan siswa untuk bekerja bersama-sama
untuk mendapatkan sebuah solusi (Middleton & Goepfert, 1996 dalam John W. Santrock,
2009). Hubungan kerja sama itu memungkinkan timbulnya persepsi yang positif tentang apa
yang dapat dilakukan siswa untuk mencapai keberhasilan belajar berdasarkan kemampuan
dirinya dan andil dari anggota kelompok lain selama belajar bersama dalam kelompok (Yunus
Abidin, 2014).
Oleh sebab itu, penggabungan pembelajaran kooperatif metode jigsaw dengan penggunaan
media pembelajaran yang menarik, mudah ditampilkan dan dimanipulasi memungkinkan
siswa untuk mendapatkan pemahaman secara optimal karena mendapatkan cukup banyak
informasi yang diperlukan. Informasi tersebut berasal dari teman sebaya, guru, maupun media
pembelajaran yang digunakan.
Dengan mengacu pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh pernyataan National Council of
Teacher of Mathematics (NCTM) pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa technology is an
essential tool for learning mathematics in the 21st century, and all schools must ensure that all
their students have access to technology, maka media pembelajaran yang digunakan adalah media
berbasis teknologi informasi. Dalam konteks matematika sekolah, yang dimaksud dengan media
berbasis teknologi adalah merujuk pada peralatan digital, komputer, kalkulator, sistem komputer
aljabar (computer algebra systems), software geometri dinamis (dynamic geometry software),
game digital online, peralatan presentasi interaktif, lembar kerja (spreadsheets), dan sumber belajar
berbasis internet. Sejalan dengan rekomendasi NCTM, Kate Mackrell and Peter Johnston-Wilder
(2005) mengemukakan, unquestionably, such geometry software is a powerful tool for facilitating
mathematical learning, exploration and problem-solving.
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Salah satu software geometri dinamis adalah GeoGebra yang sudah lebih dikenal luas di
kalangan guru matematika maupun siswa dibandingkan dengan software lain yang sejenis.
Pelatihan-pelatihan GeoGebra sudah sering dilaksanakan pada kegiatan MGMP maupun
pada kegiatan-kegiatan diklat lainnya. Pada GeoGebra, terdapat fasilitas untuk menghasilkan
gambar dua dimensi yang menggambarkan proporsi sebenarnya dari keadaan atau hubungan
antar komponen yang terdapat pada bangun ruang. Hal ini penting untuk dilatihkan kepada
para siswa, karena pada dasarnya penghitungan jarak antara dua titik, jarak antara titik dan
garis, maupun jarak antara titik dan bidang dilakukan pada bangun datar yang terdapat di
dalam bangun ruang. Dengan kata lain, kemampuan spasial matematis yaitu kemampuan
membayangkan, membanding, menduga, menentukan, mengontruksi, merepresentasikan, dan
menemukan informasi dari stimulus visual dalam konteks ruangan dapat ditumbuhkan melalui
penggunaan GeoGebra. Pada tahapan selanjutnya, penggunaan GeoGebra dapat dikurangi atau
dihentikan setelah siswa memiliki imajinasi yang tepat tentang bangun ruang. Pada tahapan
ini, siswa telah memiliki kemampuan mengontruksi gambar bidang datar yang diperlukan
dalam perhitungan terkait dengan pemecahan masalah pada bangun ruang.
Dari uraian di atas, dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan
GeoGebra, maka upaya peningkatan hasil belajar siswa kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 1
Sukaraja pada materi bangun ruang diharapkan dapat tercapai.

3. Metodologi dan Pelaksanaan
3.1. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu suatu pencermatan terhadap
kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah
kelas secara bersama (Suharsimi Arikunto, 2008). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus
dengan tahapan kegiatan pada setiap siklus adalah (1) perencanaan; (2) dua tindakan dan
pengamatan; dan (3) refleksi. Pada tahapan perencanaan digambarkan tindakan yang akan
dilakukan yang diharapkan dapat memperbaiki keadaan. Rencana bersifat fleksibel disesuaikan
dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Pada tahapan tindakan dan observasi dilakukan
pelaksanaan rencana dan pengamatan. Sedangkan pada tahapan refleksi dilakukan analisis
terhadap hasil pengamatan maupun hasil tes yang diberikan kepada siswa setelah satu siklus
selesai dilaksanakan.

3.2. Instrumen Penelitian
Pada penelitian ini digunakan empat instrumen yaitu:
1. Tes yang dikerjakan secara individu oleh siswa diberikan pada awal penelitian dan pada
akhir setiap siklus selama penelitian. Tes ini digunakan untuk mengetahui ketuntasan
klasikal pada materi bangun ruang. Soal-soal pada evaluasi ini disusun berdasarkan
kisi-kisi yang dijabarkan dari silabus matematika Kurikulum 2013 yaitu nomor 3.2
mendeskripsikan jarak dalam ruang (jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang),
dan 4.2 menentukan jarak dalam ruang (jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang).
Indikator yang digunakan berkaitan dengan dimensi pengetahuan tentang kemampuan
spasial matematis yaitu (1) menyatakan kedudukan antar unsur-unsur suatu bangun
ruang; (2) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan gambar geometri; (3) membayangkan
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bentuk atau posisi suatu objek geometri yang dipandang dari sudut pandang tertentu; (4)
mengontruksi dan mempresentasikan model-model geometri yang digambar pada bidang
datar dalam konteks ruang; dan (5) menginvestigasi suatu objek geometri.
2. Lembar pengamatan yang diisi oleh guru pengamat pada setiap tindakan berlangsung
selama penelitian. Lembar pengamatan ini digunakan untuk mencatat aktivitas dan
keterampilan yang diperlihatkan. Indikator yang digunakan pada instrumen ini berkaitan
dengan aspek psikomotor pada pembelajaran kooperatif metode jigsaw berbantuan
GeoGebra yaitu (1) keterampilan siswa dalam penggunaan GeoGebra; (2) aktivitas siswa
dalam mengikuti prosedur pembelajaran kooperatif tipe jigsaw; dan (3) aktivitas siswa
dalam upaya pencapaian indikator yang dijabarkan dari dimensi (1) kerja sama; (2) guided
responses (respon terarah); dan (3) keaktifan belajar.
3. Angket yang diisi oleh siswa secara individu pada setiap akhir siklus. Angket ini
digunakan untuk mengetahui sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang diberikan.
Indikator yang digunakan pada angket ini dijabarkan dari dimensi-dimensi yang memiliki
keterakaitan erat dengan pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013 yaitu 5M (Mengamati,
Menanya, Mencoba, Menalar, dan Mengomunikasikan). Dimensi-dimensi dimaksud
adalah (1) disposisi matematis dan (2) percaya diri.
4. Lembar pengamatan yang diisi oleh guru pengamat. Lembar pengamatan ini digunakan
untuk mencatat aktivitas guru yang diperlihatkan pada setiap tindakan selama penelitian
berlangsung.

3.3. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan terhadap instrumen yang digunakan yaitu:
1. Hasil tes dianalisis berdasarkan kriteria 85% siswa dari 35 orang yang dijadikan subjek
penelitian telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu
sebesar 75 pada aspek pengetahuan. Pada kegiatan refleksi akan ditentukan apakah
penelitian dilanjutkan pada siklus berikutnya atau dihentikan.
2. Lembar pengamatan aktivitas dan keterampilan yang diperlihatkan siswa pada setiap
tindakan selama penelitian berlangsung dianalisis dengan menjumlahkan skor yang
diperoleh pada setiap pernyataan. Dari 4 pilihan skor yang disediakan yaitu 4 untuk
menyatakan hasil sangat baik, 3 untuk menyatakan hasil baik, 2 untuk menyatakan hasil
cukup, dan 1 untuk menyatakan hasil kurang dijumlahkan sehingga diperoleh skor akhir
lembar pengamatan. Dengan menggunakan 19 butir pernyataan pada lembar pengamatan,
maka jumlah skor akan berada pada interval 19 – 76.
3. Angket untuk mengetahui sikap siswa dianalisis dengan menentukan rata-rata jumlah skor
dari seluruh angket. Pada setiap angket dijumlahkan skor setiap pernyataan yang terdiri
atas 5 pilihan yaitu 5 untuk menyatakan Sangat Setuju (SS), 4 untuk menyatakan Setuju
(S), 3 untuk menyatakan Ragu-ragu (R), 2 untuk menyatakan Tidak Setuju (TS) dan 1
untuk menyatakan Sangat Tidak Setuju (STS). Dengan menggunakan 19 butir pernyataan
pada lembar pengamatan, maka jumlah skor setiap angket berada pada interval 19 – 95.
4. Lembar pengamatan aktivitas guru pada setiap tindakan selama penelitian berlangsung
dianalisis dengan menjumlahkan skor yang diperoleh pada setiap pernyataan. Dari 4 pilihan
skor yang disediakan yaitu 4 untuk menyatakan hasil sangat baik, 3 untuk menyatakan
hasil baik, 2 untuk menyatakan hasil cukup, dan 1 untuk menyatakan hasil kurang
dijumlahkan sehingga diperoleh skor akhir lembar pengamatan. Dengan menggunakan
13 butir pernyataan pada lembar pengamatan, maka jumlah skor lembar pengamatan akan
berada pada interval 13 – 52.
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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

877

Selain instrumen yang telah disebutkan, dianalisis pula hasil quiz yang dikerjakan siswa secara
individu pada setiap akhir tindakan. Dari hasil quiz ini dihitung rata-rata skor perkembangan
kelompok yang diperoleh dari skor perkembangan individu untuk ditetapkan label penghargaan
setiap kelompok sebagai good team, great team, atau super team.

4. Hasil Penelitian
4.1. Hasil Penelitian Siklus 1
Pada aspek pengetahuan, berdasarkan pemeriksaan terhadap 35 set lembar jawaban yang
dikerjakan oleh siswa diperoleh rata-rata 58,46 dengan ketuntasan 28,57%. Hasil ini
menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal yang ditetapkan yaitu 85% siswa mencapai KKM
yang ditetapkan sebesar 75 belum tercapai. Pada aspek sikap, berdasarkan angket tersebut
diperoleh skor rata-rata 69,61. Skor ini berada dalam interval 57 - 75 termasuk ke dalam
kategori baik. Sedangkan pada aspek keterampilan diperoleh jumlah skor 72,00 berada dalam
kategori baik. Untuk skor aktivitas guru diperoleh rata-rata 49,50 termasuk ke dalam kategori
sangat baik. Dengan memperhatikan hasil refleksi dan ketuntasan klasikal yang belum tercapai,
maka ditetapkan bahwa penelitian akan dilanjutkan pada siklus 2.

4.2. Hasil Penelitian Siklus 2
Pada aspek pengetahuan, berdasarkan pemeriksaan terhadap 35 set lembar jawaban yang
dikerjakan oleh siswa diperoleh rata-rata 81,46 dengan ketuntasan 85,71%. Hasil ini
menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal yang ditetapkan yaitu 85% siswa mencapai KKM yang
ditetapkan sebesar 75 telah tercapai. Pada aspek sikap, berdasarkan angket tersebut diperoleh
data skor rata-rata 68,18, terjadi penurunan dari siklus 1. Skor ini berada dalam interval 57 - 75
termasuk ke dalam kategori baik. Sedangkan pada aspek keterampilan diperoleh jumlah skor
74,50 termasuk dalam kategori baik. Untuk skor aktivitas guru diperoleh skor rata-rata 50,50
termasuk ke dalam kategori sangat baik. Dengan memperhatikan ketuntasan klasikal sebesar
85% pada siklus 2 telah tercapai, maka ditetapkan bahwa penelitian dihentikan sampai siklus
2.
Perbandingan skor pada aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan siswa, serta skor
aktivitas guru pada setiap siklus diperlihatkan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Skor Hasil Penelitia

Instrumen
Tes
Angket Sikap Siswa

Siklus 1
Rata-rata
Ketuntasan/
Skor
Kategori
58,46
28,57%
69,61
Baik

Siklus 2
Rata-rata
Ketuntasan/
Skor
Kategori
81,46
85,71%
68,18
Baik

Lembar Pengamatan
Aktivitas dan
Keterampilan Siswa

72,00

Baik

74,50

Baik

Lembar Pengamatan
Aktivitas Guru

49,50

Sangat Baik

50,50

Sangat Baik
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Terkait dengan skor perkembangan individu yang dihitung berdasarkan perolehan skor dari
quiz yang diberikan, pada siklus 1 terdapat 1 kelompok mendapat predikat Great Team yaitu
kelompok 4 sedangkan kelompok lainnya berpredikat Good Team. Pada siklus 2 seluruh
kelompok mendapat predikat Super Team.
Penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan pembelajaran kooperatif metode jigsaw
berbantuan GeoGebra, hasil belajar siswa kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 1 Sukaraja pada
materi bangun ruang mengalami peningkatan pada aspek kognitif dan keterampilan. Meskipun
peningkatan ini tidak terjadi pada aspek sikap siswa, namun secara teoritis penelitian ini
telah mendukung pernyataan-pernyataan yang dikemukakan para ahli bahwa pemahaman
siswa tentang suatu pelajaran itu lebih mudah dibangun melalui hubungan saling membantu
yang diciptakan dalam kelompok. Di samping bantuan yang diberikan oleh teman sendiri,
penggunaan alat peraga atau model yang dihasilkan oleh software komputer, dalam hal ini
melalui software GeoGebra, memungkinkan proses konstruksi pemahaman siswa terhadap
materi pelajaran dapat lebih cepat terbentuk karena variasi jumlah dan model alat peraga yang
ditampilkan lebih mudah dimunculkan.
Pada aspek metodologis, penelitian ini masih terkendala dengan sekat-sekat tahapan setiap
tindakan yang dilaksanakan secara kaku. Konsekuensi dari keadaan ini adalah kurang
optimalnya proses eksplorasi terhadap variasi materi pelajaran karena keterbatasan waktu
untuk diskusi pada Tim Ahli maupun pada diskusi kelompok ketika setiap siswa diharuskan
mempresentasikan hasil diskusinya di Tim Ahli tadi. Keterbatasan ini mempengaruhi jumlah
bantuan yang diberikan oleh setiap siswa kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kendala
ini, sebaiknya dilakukan suatu improvisasi atau modifikasi model pembelajaran yang akan
digunakan dalam penelitian sejenis.
Dengan segala keterbatasan yang ada, tujuan yang ditetapkan pada penelitian ini telah tercapai
yaitu:
1. Hasil belajar siswa kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 1 Sukaraja pada materi bangun ruang
setelah dilaksanakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw berbantuan GeoGebra
mengalami peningkatan pada aspek kognitif dan keterampilan, sementara pada aspek
afektif terjadi penurunan.
2. Perubahan hasil belajar siswa kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 1 Sukaraja pada materi
bangun ruang setelah dilaksanakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw berbantuan
GeoGebra yang terjadi pada aspek kognitif cukup baik, dari 10 siswa atau 28,57% tuntas
pada siklus 1 menjadi 30 siswa atau 85,71% pada siklus 2. Sehingga ketuntasan klasikal
yaitu minimal 85% siswa mencapai KKM yang ditetapkan sebesar 75 tercapai.
3. Pembelajaran kooperatif metode jigsaw berbantuan GeoGebra mengubah hasil belajar
siswa kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 1 Sukaraja pada materi bangun ruang melalui
penciptaan situasi di mana setiap anggota kelompok memberi kontribusi terhadap
anggota kelompok lain dalam memecahkan masalah. Di samping itu, setiap anggota
kelompok dituntut untuk menunjukkan kemajuan dalam memahami materi pelajaran
yang diukur melalui skor quiz, guna memberikan andil dalam perolehan skor kelompok
sehingga mendapat label penghargaan sebagai kelompok terbaik atau Super Team. Selama
kegiatan saling membantu dalam diskusi, siswa menggunakan software GeoGebra untuk
menjelaskan konsep atau prosedur yang sulit dipahami. Dengan fasilitas yang dimiliki
GeoGebra, siswa terbantu memahami keadaan bidang datar dalam konteks bangun ruang.

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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

Melalui perhitungan-perhitungan yang dilakukan pada bidang datar inilah permasalahan
jarak pada bangun ruang dapat diselesaikan.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan data yang diperoleh baik dari tes, angket, maupun pengamatan, pada penelitian
tindakan kelas ini dapat disimpulkan:
1. Terdapat peningkatan hasil belajar pada aspek kognitif. Peningkatan skor rata-rata dari
45,80 dengan ketuntasan 6,90% pada tes awal menjadi 58,46 dengan ketuntasan 28,57%
pada evaluasi 1, dan 81,46 dengan ketuntasan 85,71% pada evaluasi 2 sehingga ketuntasan
klasikal yang ditetapkan yaitu dari 85% atau lebih siswa mencapai KKM yang ditetapkan
sebesar 75 tercapai.
2. Pada aspek sikap siswa terdapat penurunan rata-rata jumlah skor 69,61 pada siklus 1
menjadi 68,18 pada siklus 2.
3. Pada aspek aktivitas dan keterampilan siswa terdapat peningkatan skor dengan rata-rata
jumlah skor 72,00 pada sikus 1 menjadi 74,50 pada siklus 2.
4. Pada aspek aktivitas guru, terdapat peningkatan skor 49,50 pada siklus 1 menjadi 50,50
pada siklus 2.
Berdasarkan data yang diperoleh dari instrumen penelitian maupun hasil refleksi dengan guru
pengamat, maka penelitian dihentikan sampai siklus 2 setelah terjadi peningkatan skor pada
aspek kognitif sehingga memenuhi kriteria yang ditetapkan. Demikian pula peningkatan skor
terjadi pada aspek aktivitas dan keterampilan siswa serta aktivitas guru. Sementara penurunan
skor terjadi pada aspek sikap siswa.

5.2 Saran
Berpijak pada pengalaman dalam melaksanakan penelitian ini dapatlah kiranya dikemukakan
beberapa saran berikut
1. persiapan prasyarat baik metodologi, pengetahuan, maupun sarana yang digunakan dalam
penelitian agar lebih ditingkatkan;
2. penelitian sejenis agar diselenggarakan oleh peneliti lain untuk dijadikan perbandingan
terhadap hasil penelitian ini;
3. hasil penelitian ini agar disosialisasikan sehingga dapat diaplikasikan pada situasi dan
tempat yang berbeda;
4. untuk memperdalam kajian, aspek-aspek yang diteliti terkait hasil belajar agar dapat lebih
spesifik dibatasi pada aspek kognitif, sikap, atau ketreampilan;
5. penerapan sintaks metode pembelajaran yang digunakan agar dilakukan secara fleksibel
dan adaptif sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi;
6. kolaborasi dan diskusi antar guru mata pelajaran sebagai peneliti maupun pengamat agar
lebih ditingkatkan untuk menggali informasi dan pendapat yang bisa dijadikan bahan
perbaikan penelitian.
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Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research), yang
dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tinggimoncong. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
permasalahan yang ada di SMPN 1 Tinggimoncong. Salah satu masalah yang sangat
mendasar adalah kurangnya keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
Hal ini dapat ditunjukkan oleh kurangya perhatian peserta didik dalam mengikuti
pembelajaran, kurangnya peserta didik yang bertanya dan menjawab serta mengerjakan
soal sehingga berpengaruh terhadap pencapaian Ketuntasan Belajar dari nilai KKM ≥ 75.
Banyaknya peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar matematika disebabkan
oleh kurangnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Salah satu strategi
pembelajaran yang cocok diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah
melalui penerapan strategi King and Queen Of Math. Subjek penelitian adalah peserta didik
kelas VIII.1 SMP Negeri 1 Tinggimoncong Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah
31 orang. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan Angket, Lembar Observasi
dan Tes hasil belajar matematika. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan
statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar
peserta didik pada pembelajaran matematika dari meningkatnya indikator keaktifan
belajar peserta didik yang meliputi: 1) Peserta didik yang memperhatikan penjelasan
guru dan peserta didik meningkat dari 52% menjadi 82%, 2) Peserta didik yang aktif
bertanya meningkat dari 26% menjadi 65%, 3) Peserta didik yang aktif menjawab
pertanyaan meningkat dari 29 % menjadi 61%, 4) Peserta didik yang aktif mengerjakan
soal meningkat dari 32% menjadi 77%, 5) Peserta didik yang mengerjakan soal di papan
tulis meningkat dari 16% menjadi 55%. Sementara itu dari hasil angket diperoleh ratarata skor angket seluruh peserta didik adalah 87% menyukai strategi yang digunakan.
Sedangkan dari hasil belajar yaitu pada siklus I peserta didik yang mencapai ketuntasan
belajar dari KKM yang ditentukan adalah 55% dan pada siklus II mengalami peningkatan
yaitu peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar adalah 87%. Dari hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa penggunaan strategi King and Queen of Math pada pembelajaran
matematika dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik.
Kata Kunci: Keaktifan Peserta didik melalui strategi King and Queen Of Math

1. PENDAHULUAN
Pelajaran matematika sering dipandang sebagai mata pelajaran yang kurang diminati oleh
sebagian peserta didik dan menganggap bahwa matematika sulit, yang berdampak pada
rendahnya hasil belajar matematika. Metode dan strategi guru mengajar juga berpengaruh
dalam penanaman konsep serta pemahaman peserta didik. Sebagai tenaga profesional, seorang
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guru dituntut untuk selalu memperbaiki mutu pendidikan dengan melakukan perbaikan
pada pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dilakukan yang salah satunya adalah pemilihan
metode dan strategi yang tepat dalam pembelajaran sehingga tercipta proses belajar yang
menyenangkan, seperti inilah yang coba peneliti lakukan di tempat mengajar peneliti yaitu
SMP Negeri 1 Tinggimoncong. Kondisi real dilapangan menunjukkan bahwa peserta didik
kurang aktif dalam pembelajaran, walaupun telah diadakan persiapan yang matang tetapi
hasil yang diharapkan kurang memuaskan. Seperti pembelajaran yang dilakukan pada kelas
VIII pada beberapa semester sebelumnya, peserta didik pada umumnya pasif mendengarkan
penjelasan guru, walaupun guru mencoba mengarahkan tapi mereka masih malu, kurang aktif
dan tidak termotivasi untuk mengemukakan pendapat.
Dari permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran matematika di kelas
harus diperbaiki. Salah satu upaya yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan strategi
King and Queen of Math. Dalam strategi ini, dimana kelas dirancang menjadi sebuah kerajaan
yang dipimpin oleh raja dan ratu matematika. Setiap peserta didik berhak menjadi raja dan
ratu berdasarkan perolehan bintang, yang dilengkapi dengan pelayan kerajaan. Berdasarkan
uraian diatas, maka peneliti berupaya melaksanakan proses pembelajaran dalam meningkatkan
keaktifan belajar matematika peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Tinggimoncong melalui
penerapan strategi King and Queen of Math, dengan penerapan strategi ini diharapkan
keaktifan belajar matematika peserta didik dapat meningkat.
Berkaitan dengan hal tersebut,bahwa penerapan strategi King and Queen of Math dapat
meningkatkan motivasi belajar matematika peserta didik (Marwan, 2012). sedangkan Uno
(2009: 43) menyatakan bahwa peserta didik yang biasanya kurang perhatian, untuk dapat
belajar dengan penuh perhatian jika peserta didik diberikan penguatan (reinforcement) secara
sistematis. Ini berarti penguatan tersebut harus dilakukan untuk tetap menjaga keaktifan
peserta didik untuk belajar dengan baik.
Tujuan penelitian adalah apakah penerapan strategi King and Queen of Math dapat meningkatkan
keaktifan belajar matematika peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Tinggimoncong tahun
pelajaran 2017/2018?

2. PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tinggimoncong VIII.1 dengan jumlah 31 peserta
didik yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Penelitian ini merupakan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau CAR (Classroom Action Research) dengan maksud
untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Penelitian dilakukan sebanyak
dua siklus yang terdiri dari 6 kali pertemuan. Waktu pelaksanaan dimulai dari hari Senin
tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, dan pembelajaran
menggunakan strategi King and Queen of Math . Data penelitian diperoleh data mengenai
peningkatan keaktifan belajar diambil dari lembar observasi dan angket serta test hasil pada
akhir setiap akhir siklus.

3. PROSEDUR PENELITIAN
Alur prosedur penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai berikut:
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Gambar 1. Siklus Penelitian

4. INDIKATOR PENELITIAN
Indikator keberhasilan dari penelitian adalah adanya peningkatan keaktifan belajar matematika
peserta didik dari lembar observasi dan angket peserta didik serta Ketercapaian Daya Serap
Hasil belajar secara klasikal dimana peserta didik yang tuntas ≥85% dari nilai KKM ≥75.

5. HASIL PENELITIAN
Siklus I
Tahapan dari siklus I adalah sebagai berikut:

a.

Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap persiapan , langkah-langkah yang dilakukan adalah:
1) Pemilihan dan pembuatan bintang, Bintang dipilih dan diperoleh berupa Pin Gantungan
Kunci yang berbentuk Bintang yang disalah satu sisinya tertulis Point 1 atau 2. Pemberian
bintang pada peserta didik disesuaikan dengan indikator aktifitas peserta didik pada saat
pembelajaran yang meliputi: 1) Peserta didik yang memperhatikan penjelasan guru, 2)
Peserta didik yang aktif bertanya, 3) Peserta didik yang aktif menjawab pertanyaan, 4)
Peserta didik yang aktif mengerjakan soal, dan 5) Peserta didik yang mengerjakan soal di
papan tulis
2) Pemilihan mahkota untuk Raja dan Ratu matematika
Mahkota Raja dan Ratu diperoleh dengan membuat/membeli. Mahkota tersebut akan
dipakai oleh peserta didik yang terpilih menjadi Raja dan Ratu berdasarkan peserta didk
yang memperoleh bintang dengan jumlah poin paling banyak.
3) Penyusunan instrumen observasi, angket dan tes hasil belajar.
Dalam hal ini, peneliti telah menyusun istrumen yang akan digunakan dalam penelitian
ini, berupa Instrumen observasi, Lembaran angket dan instrument tes hasil belajar, untuk
kemudian hasilnya dibandingkan antara Siklus I dan Siklus II.

b. Tindakan
Pertemuan I: Dilaksanakan pada hari Senin, 17 Juli 2017 pukul 07.50-09.50 WIB, guru
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menjelaskan tentang strategi King and Queen of Math dalam pembelajaran, kemudian
guru menjelaskan materi yang disertai Tanya jawab yang dilanjutkan dengan peserta didik
menyelesaikan LKS yang telah dipersiapkan. Selama pembelajaran berlangsung guru
mendistribusikan pin bintang kepada peserta didik sesuai indikator untuk memperoleh pin,
Diakhir pembelajaran guru menghitung perolehan bintang, peserta didik memperoleh nilai
pin bintang pling banyak terpilih sebagai Raja dan Ratu matematika serta yang jumlah pin
bintangnya paling sedikit atau melangar menjadi pelayan pada pertemuan selanjutnya.
Pertemuan II: Dilaksanakan pada hari Rabu 19 Juli 2017 pukul 09.10-10.30 WIB. Mengawali
pembelajaran pada setiap pertemuan dengan pemasangan mahkota raja dan ratu serta pelayan,
selanjutnya guru menjelaskan materi dan mengarahkan peserta didik untuk bertanya,menjawab
dan mengerjakan LKS yang telah dipersiapkan. Selama pembelajaran berlangsung guru
mendistribusikan bintang kepada peserta didik sesuai dengan kriteria memperoleh bintang,
pada diakhir pertemuan yang memperoleh bintang terbanyak berhak menjadi raja dan ratu
matematika, paling sedikit atau melangar menjadi pelayan pada pertemuan berikutnya.
Pertemuan III: Dilaksanakan pada hari Senin, 24 Juli 2017 pukul 07.50-09.50 WIB, setelah
guru menjelaskan materi beberapa peserta didik aktif dalam mengerjakan tugas dan LKS di
papan tulis maupun bertanya, beberapa peserta didik mulai berani menanggapi pertanyaan dan
jawaban peserta didik lain. Akhir pembelajaran guru menghitung jumlah bintang, peserta
didik yang memperoleh bintang yang paling banyak berhak menjadi raja dan ratu matematika
serta serta yang paling sedikit atau melanggar menjadi pelayan.
Pertemuan IV: Pertemuan keempat dilakukan tes hasil belajar, yang dilaksanakan pada hari
Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.10-10.30 WIB, dengan hasilnya sebagai berikut:
Tabel 1. Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I
NO.

DESKRIPSI

1
2

TUNTAS
TIDAK TUNTAS

BANYAK PESERTA
DIDIK
17
14

%
55
45

Dari hasil tes pada Siklus I diperoleh 55% (17 orang) Tuntas artinya memperoleh nilai sama
atau diatas KKM Mata pelajaran , 45% (14 orang) Tidak Tuntas artinya di bawah nilai KKM
yang ditentukan.
Begitu pula dari hasil pengamatan melalui lembar observasi pada pada Siklus I sbb:
Tabel 2. Deskripsi Hasil Lembar Observasi Peserta Didik Siklus I
No

Komponen yang diamati

1

Peserta
didik
yang
aktif
memperhatikan penjelasan guru

2
3

Peserta didik yang aktif bertanya
Peserta didik yang aktif menjawab
pertanyaan

I (%)

SIKLUS I
II (%) III (%)

Ratarata

39

52

65

52

16

23

39

26

19

26

42

29
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4
5

Peserta didik yang aktif mengerjakan
soal
Peserta didik yang mengerjakan soal
di papan tulis

885

19

29

48

32

10

16

23

16

Dari tabel tersebut diperoleh bahwa pada siklus I peserta didik yang memperhatikan penjelasan
guru pada pertemuan pertama 39% meningkat menjadi 52% pada pertemuan kedua dan pada
pertemuan ketiga meningkat menjadi 65%. Peserta didik yang aktif bertanya meningkat dari
16% menjadi 23% dan pada pertemuan ketiga meningkat menjadi 39%, peserta didik yang aktif
dalam menjawab pertanyaan meningkat dari 19% menjadi 26%, dan pada pertemuan ketiga
mengalami peningkatan menjadi 42%, peserta didik yang aktif mengerjakan soal meningkat
dari 19% menjadi 29% pada pertemuan kedua serta pada pertemuan ketiga meningkat
menjadi 48% dan peserta didik yang mengerjakan soal di papan tulis meningkat dari 10%
pada pertemuan pertama menjadi 16% pada pertemuan kedua dan meningkat pada pertemuan
ketiga menjadi 23%. Hal ini menandakan bahwa antusias dan aktifitas peserta didik mengikuti
proses belajar mengajar belum terlalu memperlihatkan hasil yang memuaskan karena secara
umum rata-rata peserta didik yang kurang aktif masih lebih besar.

Refleksi
Berdasarkan hasil evaluasi melalui pengamatan dan observasi maka dilakukan refleksi Siklus
I maka perlu dilakukan perbaikan dan perubahan sebagai berikut:


Penambahan jumlah bintang khususnya untuk memberikan bintang kepada setiap peserta
didik yang aktif memperhatikan dan mengerjakan soal yang diberikan.



Memberikan bintang utama bagi peserta didik yang paling aktif dalam Pembelajaran
dengan dengan nilai 3 dan Stempel “Mathematics Science of Queen” diberikan kepada
peserta didik yang mengerjakan tugas dan pada saat nilai yang diperoleh peserta didik
bekelipatan 3.

r

Penambahan atribut Raja dan Ratu serta pelayan untuk mempertegas keberadaan Raja dan
Ratu serta Pelayan berupa Selempang bagi raja dan ratu serta topi pelayan

Berdasarkan refleksi di atas maka peneliti merasa perlu melanjutkan ke Siklus berikutnya.

Siklus II
Tahapan dari siklus II adalah sebagai berikut:

a.

Perencanaan

Berdasarkan hasilrefleksi pada siklu I, maka beberapa perencanaan yang dilakukan adalah:
1. Pembuatan bintang utama dengan nilai 3
2. Pembuatan selempang Raja dan Ratu matematika
Selempang Raja dan Ratu, dibuat dari kertas karton warna-warni dan diberi tulisan serta
pinggirannya diberi kertas Metalik dan pada selempang tertulis ”King Of Math” dan
Queen Of Math
3. Pembuatan atribut untuk topi pelayan
Atribut sebagai pelayan dibuat dari kertas karton dan pinggirnua diberi hiasan kertas
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metalik dalm bentuk Topi tertulis ”Pelayan”. Atribut ini berfungsi sebagai hukuman
(punishment) bagi peserta didik yang tidak aktif atau yang mengganggu pada saat Proses
Belajar.
4. Pembuatan stempel ”Mathematics Science of Queen”.diberikan kepada peserta didik yang
mengerjakan tugas dan pada saat jumlah nilainya kelipatan 3 pada saat pembelajaran.
Pada Siklus II akan Menjalankan hasil refleksi di Siklus I. Selain itu, Instrumen penelitian
yang disiapkan berupa lembar observasi siswa, lembar penilaian proses pembelajaran dan
instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematika Siklus II.

b. Tindakan
Pertemuan V: Dilaksanakan pada hari Senin, 31 Juli 2017 pukul 07.50–09.50 WIB. Pada setiap
pertemuan diawali Penobatan raja dan ratu matematika yang dilanjutkan dengan pemasangan
mahkota raja dan ratu serta pelayan yang dilanjutkan dengan pemasangan selempang raja dan
ratu serta topi pelayan. Guru menjelaskan materi selanjutnya memberikan soal dan peserta
didik diarahkan utuk mengerjakan soal dan LKS yang telah disiapkan. Selama pembelajaran
berlangsung guru mendistribusikan bintang kepada peserta didik sesuai dengan kriteria
memperoleh bintang serta memberikan stempel ”Mathematics Science of Queen” pada
peserta didik yang telah mencapai jumlah point kelipatan 3. Akhir pembelajaran peserta didik
yang memperoleh bintang terbanyak berhak menjadi raja dan ratu matematika berikutnya.
Pertemuan VI: Dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 pukul 09.10-10.30
WIB., guru memeriksa PR peserta didik dan memberikan stempel ”Mathematics Science of
Queen”, peserta didik sangat bersemangat untuk memperoleh bintang dan berusaha mencapai
nilai berkelipatan 3 sehingga dapat memperoleh stempel ”Mathematics Science of Queen”
termasuk jumlah peserta didik yang naik mengerjakan soal di papan tulis semakin meningkat.
Akhir pertemuan menghitung bintang dan jumlah point yang diperoleh peserta didik. Peserta
didik yang jumlah bintang terbanyak berhak menjadi raja dan ratu matematika dan yang paling
sedikit menjadi pelayan pada pertemuan selanjutnya.
Pertemuan VII: Dilaksanakan pada hari Senin, 7 Agustus 2017 pukul 07.50-09.50 WIB. PR
peserta didik diperiksa dan memberikan stempel ”Mathematics Science of Queen”, pada
pembelajaran hari ini peserta didik sangat antusias untuk bertanya, mengerjakan soal dan
menjawab pertanyaan karena keinginan untuk memperoleh bintang dan stempel ”Mathematics
Science of Queen” serta berusaha mencapai nilai berkelipatan 3, Akhir pertemuan guru
memberikan bintang utama kepada peserta didik yang paling aktif dalam pemebelajaran, guru
menghitung bintang dan jumlah point yang diperoleh peserta didik dengan jumlah bintang
terbanyak berhak menjadi raja dan ratu matematika. Pada akhir pertemuan ini juga dilakukan
penobatan terhadap Raja dan Ratu yang diberikan kepada peserta didik yang terbanyak menjadi
raja dan ratu dalam pembelajaran.
Pertemuan VIII: Pertemuan kedelapan dilakukan tes hasil belajar yang dilaksanakan pada
hari Rabu, 9 Agustus 2017 pukul 09.10-10.30 WIB, dengan hasilnya sebagai berikut:
Tabel 3: Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II
NO.

DESKRIPSI

BANYAK PESERTA
DIDIK

%

1

TUNTAS

27

87

2

TIDAK TUNTAS

4

13
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Dari hasil tes pada Siklus II diperoleh 87% (27 orang) berada pada kategori Tuntas artinya
memperoleh nilai sama atau diatas KKM Mata pelajaran , 13% (4 orang) Tidak Tuntas artinya
di bawah nilai KKM yang ditentukan yaitu 75, sehingga hasil belajar pada Siklus II telah
mencapai ketuntasan secara klasikal dimana peserta didik yang telah tuntas mencapai 85%.
Begitu pula dari hasil pengamatan melalui lembar observasi pada pada Siklus II adalah sebagai
berikut:
Tabel 4: Deskripsi Hasil Lembar Observasi Peserta Didik Siklus II
SIKLUS II
I (%)
II (%) III (%)

Ratarata

No

Komponen yang diamati

1

Peserta
didik
yang
aktif
memperhatikan penjelasan guru

77

81

87

82

2

Peserta didik yang aktif bertanya

52

65

71

62

3

Peserta didik yang aktif menjawab
pertanyaan

55

61

68

61

4

Peserta didik yang aktif mengerjakan
soal

65

81

87

77

5

Peserta didik yang mengerjakan soal
di papan tulis

45

55

65

55

Dari tabel tersebut, selama pembelajaran siklus II menunjukkan bahwa peserta didik yang
memperhatikan penjelasan guru rata-rata 82%, Peserta didik yang aktif bertanya rata-rata
62%, peserta didik yang aktif dalam menjawab pertanyaan rata-rata 61%, peserta didik yang
aktif mengerjakan soal meningkat rata-rata 77%, dan peserta didik yang mengerjakan soal di
papan tulis rata-rata 55%. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas peserta didik dalam mengikuti
proses belajar menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Refleksi
Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II, terlihat ada peningkatan hasil keaktifan belajar
matematika peserta didik diantaranya:
1. Adanya peningkatan keaktifan belajar matematika dengan penerapan strategi King and
Queen of Math dalam Pembelajaran matematika.
2. Adanya peningkatan hasil belajar dimana peserta didik yang mencapai ketuntasan
mencapai daya serap ketuntasan secara klasikal.

6. PEMBAHASAN
Berdasarkan deskripsi dari Siklus I dan Siklus II terhadap pengamatan melalui lembar
observasi seperti terlihat dalam diagram berikut:
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Diagram 1. Rata-rata keaktifan belajar peserta didik

Hasil angket yang dilakukan pada akhir Siklus I dan II yang berisi respon peserta didik
terhadap pembelajaran adalah sebagai berikut:
Diagram 2. Rata-rata keaktifan belajar peserta didik

Sementara tes hasil belajar dapat terlihat seperti diagram berikut;
Diagram 3. Rata-rata Kentusan Hasil Belajar peserta didik
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Dari diagram diatas menunjukkan bahwa Peningkatan ketuntasan hasil belajar seiring
meningkatnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran matematika , hal ini tidak terlepas dari
adanya penerapan strategi pembelajaran King and Queen of Math . Pelaksanaan pembelajaran
yang semula kurang menarik dan monoton ceramah berangsur mulai terlihat aktifitas dan
kegiatan yang berbeda dari biasanya sehingga menarik perhatian dan menumbuhkan antusias
bagi peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan strategi King and Queen of Math
dalam pembelajaran matematika sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik
dalam proses belajar mengajar.
Berdasarkan uraian di atas bahwa penerapan strategi pembelajaran King and Queen of Math
dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika peserta
didik. Dengan demikian, data penelitian tersebut mendukung diterimanya hipotesis bahwa
ada peningkatan keaktifan belajar matematika peserta didik melalui penerapan strategi
pembelajaran King and Queen of Math .

7. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan di SMP
Negeri 1 Tinggimoncong pada kelas VIII.1 pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018,
dapat disimpulkan beberapa hal:
1. Penerapan strategi King and Queen of Math dapat meningkatkan keaktifan belajar
matematika peserta didik kelas VIII.1 SMP Negeri 1 Tinggioncong. Dari data analisis
lembar observasi Siklus I dan Siklus II diperoleh Peserta didik yang aktif memperhatikan
penjelasan guru meningkat dari 52 % menjadi 82%. Peserta didik yang aktif bertanya
meningkat dari 26% menjadi 62%, Peserta didik yang aktif menjawab pertanyaan
meningkat dari 29% menjadi 61%, Peserta didik yang aktif mengerjakan soal meningkat
dari 32% menjadi 77% dan Peserta didik yang mengerjakan soal di papan tulis meningkat
dari 16% menjadi 55%.
2. Berdasarkan analisis hasil angket sikap siswa, disimpulkan bahwa tanggapan siswa
terhadap penerapan strategi King and Queen of Math adalah positif (baik). Dari nilai
rata-rata skor angket seluruh siswa, yaitu memperlihatkan bahwa adalah Peserta didik
yang menyukai strategi King and Queen of Math dalam Pembelajaran matematika
memberikan respon sangat setuju pada siklus I sebesar 7% meningkat menjadi 24% pada
siklus II, setuju pada siklus I sebesar 29% meningkat menjadi 62% pada siklus II.
3. Penerapan strategi King and Queen of Math dapat meningkatkan hasil belajar matematika
peserta didik. Dari data tes pada pada Siklus I tuntas sebesar 55% meningkat menjadi
87% pada Siklus II, sedangkan tidak tuntas mengalami penurunan dari 45% pada Siklus
I menjadi 13% pada Siklus II dan pada siklus II mencapai ketuntasan secara klasikal
dimana peserta didik yang tuntas mencapai 85%.

B. Saran
Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :
1. Pembelajaran dengan menggunakan strategi King and Queen of Math dapat dijadikan
pembelajaran alternatif dalam rangka meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar.
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2. Penggunaan strategi King and Queen of Math
dalam Pembelajaran matematika
memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang dari guru agar dapat berjalan secara
efektif tanpa melupakan tujuan pembelajaran.
3. Bagi guru yang hendak menggunakan strategi King and Queen of Math
dalam
Pembelajaran sangat dituntut kreatifitasnya dalam merancang indikator dan atribut King
and Queen of Math sehingga menumbuhkan antusias bagi peserta didik untuk dapat
berkompetisi.
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Abstrak. Berdasarkan hasil hasil Ujian Nasional kelas XII SMA Negeri 10
Banjarmasin Tahun Pelajaran 2015/2016 diperolah data bahwa sebagian besar soal
yang salah diselesaikan oleh siswa yaitu soal program linear. Penyebab kesulitan siswa
menyelesaikan soal program linear karena biasanya berbentuk soal cerita. Siswa kesulitan
menerjemahkan soal cerita ke dalam kalimat matematika. Peneliti ini bertujuan untuk
mendeskripsikan rancangan dan pelaksanaan pembelajaran mengacu pada Meaning
Based Approach (MBA) yang dapat meningkatkan kemampuan siswa menyelesaikan
soal cerita matematika di kelas XII IPA SMA Negeri 10 Banjarmasin. Penelitian ini
dirancang dengan metode penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas XII SMA
Negeri 10 Banjarmasin. Subyek penelitian terdiri dari 34 siswa dan objek penelitian
adalah kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika pada pokok bahasan program
linear. Pelaksanaan pembelajaran MBA dilaksanakan dengan bantuan LKS sehingga
pembelajaran lebih efektif dan efisien. Pembelajaran menggunakan MBA dimulai dengan
tahap merekam informasi yang diberikan, guru menyajikan masalah yang berbentuk soal
cerita dengan membagikan LKS kepada siswa. Siswa membaca dengan teliti soal cerita
yang diberikan pada LKS dan bertanya jika ada yang kurang jelas. Guru membimbing
siswa untuk mengumpulkan kalimat dalam soal yang memberikan informasi terhadap
penyelesaian soal cerita dan membimbing siswa untuk menerjemahkan kalimat dalam
soal yang memberikan informasi terhadap penyelesaian soal cerita ke dalam kalimat
matematika. Apabila siswa menjawab dengan benar diberi penguatan atau pembenaran
agar siswa senang dan bersemangat untuk menyelesaikan soal cerita. Pada tahap
menggunakan konteks, guru membimbing siswa dengan meminta siswa menggunakan
kalimat pada soal cerita yang mendukung proses untuk menemukan solusi. Pada tahap
menyediaan penjelasan dan/atau pembenaran untuk operasi matematika, siswa mengecek
jawaban dan menyiapkan laporan dengan menyediaan penjelasan dan/atau pembenaran
untuk langkah-langkah komputasi yang dilakukan dalam proses menyelesaikan soal cerita
matematika. Siswa melaporkan hasil kerjanya dan siswa lain diminta untuk menanggapi.
Guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Pembuatan LKS berbasis
MBA oleh guru ternyata efektif untuk membantu siswa dalam menyelesaikan soal cerita
matematika pada pembelajaran. Kegiatan guru membimbing siswa secara berkelompok
sangat efektif dan efisien dalam mengatasi siswa yang kesulitan menyelesaikan masalah.
Pembenaran atas pekerjaan siswa dalam proses menyelesaikan masalah membuat siswa
senang dan termotivasi dalam belajar. Siswa yang bisa memahami soal dan memberi
penjelasan pada langkah penyelesaian masalah di LKS tidak mengalami kesulitan
menyelesaikan soal cerita pada tes akhir. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita
matematika melalui pembelajaran mengacu MBA dan terjadi peningkatan hasil belajar
siswa dari siklus I ke siklus II. Hasil nilai tes akhir siswa siklus II menunjukkan bahwa
kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita matematika sudah baik.
Kata Kunci. Meaning-Based Approach (MBA), soal cerita matematika. program

linier
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Pendahuluan
Matematika merupakan mata pelajaran yang dibelajarkan pada setiap jenjang pendidikan di
Indonesia, mulai dari Sekolah Dasar sampai di Perguruan Tinggi. Matematika merupakan salah
satu mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional sejak tahun 2003. Kenyataannya pada
pelajaran matematika di SMA saat ini ditemukan adanya masalah seperti nilai ujian nasional
mata pelajaran matematika yang masih rendah bahkan mengalami penurunan. Kemdikbud
menyebutkan bahwa nilai rata-rata ujian nasional mata pelajaran matematika tingkat SMA/
MA tahun pelajaran 2015/2016 dibandingkan dengan tahun pelajaran 2014/2015 terjadi
penurunan 4,45 poin dari sebelumnya 61,29 menjadi 54,78. Pelajaran matematika di SMA
Negeri 10 Banjarmasin juga masih menjadi momok bagi siswa. Kemampuan siswa pada mata
pelajaran matematika masih sangat rendah. Ini bisa dilihat dari nilai hasil Ujian Nasional yang
dilaksanakan tahun pelajaran 2015/2016 hanya 4,71% dari 112 orang siswa yang mendapatkan
nilai di atas 70. Padahal kriteria ketuntasan minimal di SMA Negeri 10 Banjarmasin adalah
77. Salah satu yang menyebabkannya adalah kesulitan siswa menyelesaikan soal cerita
matematika.
Hasil wawancara dengan siswa kelas XII SMA Negeri 10 Banjarmasin pada bulan Maret 2016
setelah pelaksanaan Uji Coba Ujian Nasional didapatkan keterangan bahwa sebagian besar
soal-soal Uji Coba Ujian Nasional yang salah diselesaikan oleh siswa dan sulit penyelesaiannya
adalah yaitu soal yang berhubungan dengan materi program linear. Siswa kelas XII juga
menambahkan bahwa penyebab kesulitan siswa menyelesaikan soal program linear karena
biasanya berbentuk soal cerita. Para siswa tidak paham dengan soal yang berbentuk soal cerita
karena masih bingung cara memulai menyelesaikannya. Siswa kesulitan menerjemahkan soal
cerita ke dalam kalimat matematika. Hal ini ditegaskan oleh Charles (2009:2) yang menyatakan
bahwa sangat banyak siswa yang tidak berhasil memecahkan masalah yang berbentuk soal
cerita.
Penelitian tentang meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita
matematika juga telah dilakukan beberapa peneliti dengan menggunakan suatu model,
metode atau strategi pembelajaran. Herawati, Margiati dan Sugiyono (2014:15) menggunakan
pendekatan pemecahan masalah, sedangkan Anggraini, Siroj dan Putri (2010:33) menerapkan
model investigasi kelompok. Madechan dan Desiana (2008:45) meningkatkan kebisaan
penyelesaian soal cerita matematika siswa dengan menggunaan media benda nyata dalam
pembelajaran. Hasil penelitian Hart (1996:504) menunjukkan bahwa menyajikan soal cerita
dalam bentuk kata-kata sendiri positif mempengaruhi kebisaan siswa untuk memecahkan
masalah. Penelitian Balta, Simsek dan Tezcan (2009:381) menegaskan bahwa jika masalah
yang berbentuk soal cerita matematika diungkapkan kepada siswa dengan bahasa mereka
sendiri maka keberhasilan, sikap, motivasi dan minat siswa meningkat sehingga mempengaruhi
kebisaan siswa untuk memecahkan masalah.
Soal cerita merupakan soal yang diungkapkan dalam bentuk cerita yang diambil dari
pegalaman-pengalaman siswa yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika. Aeni,
Suyanto, & Joharman (2013) menyatakan bahwa penyelesaian soal cerita merupakan
salah satu komponen penting dari penyelesaian masalah matematika yang menggabungkan
masalah kehidupan nyata dan aplikasi. Namun menyelesaikan soal cerita merupakan hal
yang masih dirasakan sulit oleh siswa, karena dalam proses penyelesaiannya siswa harus
menerjemahkan soal cerita kedalam model matematika. Bautista (2009) menyatakan bahwa
masalah cerita sulit bagi siswa, khususnya untuk siswa dengan kemampuan rendah. Bates dan
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Wiest (2004) menyatakan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah
cerita. Sedikitnya ada tiga alasan kenapa siswa hanya sedikit mengalami kesuksesan dalam
menyelesaikan masalah cerita yaitu: limited experience with word problems, lack of motivation
to solve word problems, and irrelevance of word problems to student’ lives. siswa, karena dalam
proses penyelesaiannya siswa harus menterjemahkan soal cerita ke dalam bentuk matematika.
Kesalahan yang dilakukan siswa dapat terjadi diantaranya karena siswa kurang dapat
memahami tentang apa yang ditanyakan dalam soal cerita, sehingga ketika menyusun rencana
penyelesain dan dilanjutkan dengan melakukan penyelesaian soal siswa akan melakukan
kesalahan. Oleh sebab itu pemahaman siswa tentang soal cerita perlu ditingkatkan. Pemahaman
siswa tentang soal cerita dapat ditingkatkan diantaranya dengan pembelajaran menggunakan
Meaning-Based Approach (MBA). Pada saat siswa melakukan Meaning-Based Approach
(MBA) ditandai dengan perilaku transformatif siswa, yang memiliki tiga definisi karakteristik:
merekam informasi yang diberikan, penggunaan konteks, dan memberikan penjelasan dan /
atau pembenaran untuk operasi matematika. Salah satu perilaku dominan dari siswa merekam
informasi yang diberikan dengan konteks yang sesuai, mengatur informasi untuk mendukung
proses solusi. Siswa memberikan penjelasan untuk langkah-langkah perhitungan yang
dilakukan
Pape (2004:200-207) menjelaskan bahwa siswa yang menyelesaikan soal cerita matematika
dengan Meaning-Based Approach (MBA) sangat sedikit mengalami kesalahan dalam
memahami bacaan dan langkah penyelesaian. Pape (2004:200) menjelaskan bahwa MeaningBased Approach (MBA) memiliki tiga karakteristik yaitu: merekam informasi yang diberikan
(recording given information), menggunakan konteks (use of context), dan menyediaan
penjelasan dan/atau pembenaran untuk operasi matematika (provision of explanations and/
or justifications for mathematical operations). Salah satu perilaku dominan siswa disini
adalah merekam informasi yang diberikan dengan konteks yang tepat dari soal cerita yang
diberikan, kemudian mengorganisir informasi tersebut untuk mendukung proses menemukan
solusi. Pada langkah ini siswa dituntut untuk membaca agar dapat memahami konteks yang
terdapat di dalam soal cerita, sehingga tidak terjadi kesalahan menerjemahkannya ke kalimat
matematika. Berdasarkan uraian diatas, pembelajaran dengan menggunakan Meaning-Based
Approach (MBA) diharapkan bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan
soal cerita matematika.
Berdasarkan latar belakang di atas di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian
ini yaitu bagaimana rancangan pembelajaran dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang
menggunakan Meaning Based Approach (MBA) untuk meningkatkan kemampuan siswa
menyelesaikan soal cerita matematika pada materi Program linier serta bagaimana peningkatan
kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita pada materi Program linier yang diperoleh
dari pembelajaran menggunakan Meaning-Based Approach (MBA). Adapun manfaat yang
diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk mengembangkan ide-ide baru terutama dalam meningkatkan kemampuan
siswa menyelesaikan soal cerita matematika. 2) Sebagai bahan masukan dalam rangka
peningkatan kualitas pembelajaran matematika terutama dalam menyelesaikan soal cerita
matematika. dan 3) Sebagai informasi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian
lebih lanjut tentang meningkatkan kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita matematika.
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Metode Penelitian
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita matematika pada materi Program linier dengan
menggunakan Meaning-Based Approach (MBA). Lokasi dan subyek penelitian adalah siswa
kelas XII IPA 1, semester 1 tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 34 siswa. Penelitian
ini mencakup empat langkah yaitu 1) perencanaan (planing) , 2) tindakan (actuating), 3)
pengamatan (observing), dan 4) refleksi (reflecting).
Pada penelitian tindakan kelas ini data yang dikumpulkan meliputi :
1. Skor
Skor penilaian kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita diperoleh dari penilaian
kegiatan tatap muka melalui tes akhir siklus. Data berupa hasil tes akhir siklus yang
berasal dari lembar jawaban tes yang didapat pada akhir siklus dan dikoreksi sesuai
dengan pedoman penskoran yang telah dibuat oleh peneliti.
2. Hasil observasi
Hasil observasi berupa data mengenai aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran
menggunakan MBA berupa: a) untuk aktivitas guru, skor berdasarkan lembar observasi
aktivitas guru yang telah dirancang oleh peneliti, b) deskripsi kegiatan pembelajaran seperti
aktivitas guru dan siswa serta kasus-kasus yang terjadi selama proses pembelajaran, dan c)
foto kegiatan pembelajaran.
Keabsahan data-data yang diperoleh diperiksa menggunakan teknik tringulasi. Menurut
Sanjaya (2013:112) untuk menghasilkan informasi yang akurat, agar tidak salah dalam
pengambilan keputusan bisa menggunakan triangulasi. Teknik triangulasi yaitu suatu cara
untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai metode agar
informasi bisa dipercaya kebenarannya sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu membandingkan hasil observasi yang
dilakukan oleh peneliti, hasil observasi yang dilakukan observer dan rekaman video jalannya
tindakan. Data yang dianalisis peneliti lebih banyak dan lengkap sehingga terhindar dari
kesalahan dalam pengambilan kesimpulan.Data yang dikumpulkan untuk mengecek
keterlaksanaan pembelajaran menggunakan MBA adalah data observasi aktivitas guru. Hasil
observasi observasi aktivitas guru yang telah didapat dari observer kemudian dianalisis untuk
mengetahui tingkat keberhasilan aktivitas dihitung dengan menggunakan rumus yaitu :

Keterangan:
P

= persentasi nilai observer

S = total skor yang dicapai
N

= total skor maksimal yang dicapai

Setelah dilakukan perhitungan, selanjutnya dikategorikan seperti tabel berikut:
Tabel 1. Persentase Kategori Aktivitas Guru
Presentase Rata-Rata
Kategori
Sangat Aktif
90%
100%
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75%
60%
50%
50%

90%
75%
60%
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Aktif
Cukup Aktif
Kurang Aktif
Tidak Aktif

Aktivitas guru dikatakan baik apabila persentase rata-rata dari hasil observasi aktivitas guru
selama proses pembelajaran pada kategori aktif atau sangat aktif.
Analisis hasil tes akhir siswa untuk mengetahui kemampuan siswa menyelesaian soal cerita
menggunakan rubrik penskoran sebagai berikut.
Tabel 2. Pedoman Pemberian Skor Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita
Aspek yang dinilai
Memahami soal cerita

Reaksi terhadap soal
Skor
Tidak memahami soal/tidak menuliskan apayang
0
diketahui dan apa yang ditanyakan.

ε

Memilih pendekatan
atau
strategi
penyelesaian

Menyelesaikan model

Menafsirkan solusi

ε

α

α

Siswa menuliskan apa yang diketahui atau ditanyakan
pada soal kurang tepat.

1

Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui namun
bisa memberikan apa yang ditanyakan dengan tepat.

2

Siswa menuliskan beberapa yang diketahui dengan
tepat dan apa yang ditanya dengan tepat.

3

Siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang
ditanyakan dengan tepat.

4

Tidak ada rencana strategi penyelesaian atau
pemodelan matematika dari soal cerita

0

Strategi atau pemodelan matematika yang dijalankan
kurang relevan

1

Menggunakan strategi yang benar

2

Tidak ada penyelesaian sama sekali sehingga
langsung mengarah pada jawaban akhir.
Menggunakan prosedur yang salah sehingga
mengarah ke jawaban yang salah.
Menggunakan prosedur tertentu yang benar tetapi
salah dalam menghitung dan sebaliknya.

0

Menggunakan prosedur tertentu yang benar dan
menghasilkan jawaban yang benar.
Tidak melakukan pengecekan dan tidak ada
kesimpulan mengenai jawaban yang didapat.
Melakukan pengecekan, namun
tidak ada
kesimpulan yang diberikan.
Melakukan pengecekan, namun kesimpulan yang
diberikan kurang tepat.

3

Melakukan pengecekan dan terdapat kesimpulan
jawaban yang tepat.

3
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Jumlah skor yang diperoleh oleh siswa dari tes akhir siklus kemudian dikonversikan ke dalam
nilai dengan skala 0 sampai dengan 100 dengan menggunakan rumus berikut.

Keterangan:
= nilai tes akhir siswa
= banyaknya skor yang diperoleh
= banyaknya skor maksimal
Jumlah skor yang diperoleh dari perhitungan dan diketahui nilai tes akhir siswa, selanjutnya
dikategotikan seperti tabel berikut:
Tabel 3. Kategori Nilai Tes Akhir Siswa
Nilai Akhir Siswa

Kategori

85
70
55
40

Amat baik
Baik
Cukup
Kurang
Amat kurang

100
85
70
55
0

Data nilai tes akhir siswa yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus:
TB =
Dengan
TB : persentase siswa yang tuntas belajar
t : banyaknya siswa yang mendapat nilai minimal 70
n : banyaknya siswa di kelas
Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan sekolah, hasil akhir siswa
dikatakan tuntas secara klasikal apabila banyaknya siswa tuntas belajar minimal 75%
dari keseluruhan siswa yang memperoleh nilai minimal 77 mengikuti ketentuan kriteria
ketuntasan minimal di SMA Negeri 10 Banjarmasin. Indikator keberhasilan siswa dalam
hal menyelesaikan soal cerita matematika dikatakan berhasil jika siswa bisa memahami soal
cerita, memilih pendekatan atau strategi penyelesaian, menyelesaikan model dan menafsirkan
solusi terhadap soal cerita yang diberikan pada tes akhir siklus memenuhi kriteria ketuntasan
belajar yang telah ditetapkan oleh SMA Negeri 10 Banjarmasin. Siswa dikatakan tuntas dalam
belajar apabila siswa memperoleh skor tes minimal 77 dan persentase banyaknya siswa yang
tuntas dalam belajar lebih dari atau sama dengan 75% dari seluruh siswa kelas XII IPA.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian tindakan kelas ini terlaksana sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah susun
sebagai penerapan pembelajaran menggunakan Meaning-Based Approach (MBA). Penelitian
ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana dalam tiap siklus dalam 2 kali pertemuan dan diakhiri
dengan tes kemampuan menyeselesaikan soal cerita matematika pada materi program linier.
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Pelaksanaan tindakan dalam pembelajaran menggunakan MBA dilakukan seperti rancangan
langkah-langkah sebagai berikut :
Tabel 4. Langkah-Langkah Rancangan Pembelajaran Menggunakan MBA
Kegiatan yang diharapkan
pada siswa
Menyajikan
masalah yang 1. Menerima LKS
berbentuk soal cerita dengan
membagikan LKS kepada siswa
Kegiatan Guru

Karakteristik
MBA
Merekam
informasi yang
diberikan

Meminta siswa membaca dengan 2. Membaca soal cerita dengan
teliti soal cerita yang diberikan pada
cermat untuk menangkap
LKS dan bertanya jika ada yang
makna pada tiap kalimat
kurang jelas
dan menanyakan hal-hal
yang belum jelas
Membimbing
siswa
untuk 3. Mengumpulkan
kalimat
mengumpulkan kalimat dalam soal
dalam
soal
yang
yang memberikan informasi terhadap
memberikan
informasi
penyelesaian soal cerita dengan
terhadap penyelesaian soal
menanyakan kepada siswa apa tujuan
cerita.
dari soal cerita tersebut dan apa saja
Memisahkan yang mana
konteks yang mendukung untuk
kalimat tujuan dan kalimat
mencapai tujuan dari permasalahan
yang mendukung mencapai
soal cerita tersebut.
tujuan.(jika ada)
Membimbing
siswa
untuk 4. Menerjemahkan
kalimat
menerjemahkan kalimat dalam
dalam
soal
yang
soal yang memberikan informasi
memberikan
informasi
terhadap penyelesaian soal cerita ke
terhadap penyelesaian soal
dalam kalimat matematika.
cerita ke dalam kalimat
matematika.
Membimbing siswa dengan meminta 5. Menggunakan kalimat pada
siswa menggunakan kalimat pada
soal cerita yang mendukung
soal cerita yang mendukung proses
proses untuk menemukan
untuk menemukan solusi.
solusi.
Meminta siswa untuk mengecek 6. Mengembalikan jawaban
jawaban.
kedalam konteks soal yang
ditanyakan.

Menggunakan
konteks

Menyediaan
penjelasan
dan/atau
Meminta siswa untuk menyiapkan 7. Menyiapkan laporan hasil p e m b e n a r a n
laporan
dengan
membantu
penyelesaian soal cerita untuk operasi
siswa dalam merencanakan dan
yang dilengkapi penjelasan matematika
menetapkan
penyajikan
hasil
dan/atau pembenaran untuk
tugasnya yaitu mengharapkan setiap
langkah-langkah komputasi
kelompok menyediaan penjelasan
yang dilakukan dalam
dan/atau pembenaran untuk langkahproses menyelesaikan soal
langkah komputasi yang dilakukan
cerita matematika.
dalam proses menyelesaikan soal
cerita matematika.
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Deskripsi Hasil Penelitian Pada Siklus 1
Berdasarkan hasil nilai akhir siswa pada siklus I memberikan hasil ketuntasan 73,52% termasuk
kategori tuntas, yang berarti belum memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu
lebih dari atau sama dengan 75%. Siswa yang mengikuti tes siklus I sebanyak 25 siswa dari
34 siswa telah memenuhi kategori tuntas dan 9 siswa yang termasuk dalam kategori belum
tuntas mengikuti tes siklus I. Berdasarkan observasi aktivitas guru dalam melaksanakan
pembelajaran rata-rata persentase dari observer pada dua kali pertemuan mencapai 86,25%
termasuk dalam kategori aktif. Dengan demikian proses pembelajaran terlaksana dengan baik.
Berdasarkan jawaban siswa pada LKS, masih ada siswa yang salah dalam menerjemahkan
kalimat dalam soal cerita ke kalimat matematika, misalnya seharusnya kurang dari atau sama
dengan (≤) ditulis lebih dari (≥) atau sebaliknya. Pada pelaksanaan pembelajaran, siswa juga
terlihat masih bingung menentukan kalimat dalam soal cerita mana yang dijadikan fungsi
objektif dan yang mana dijadikan fungsi kendala. Guru menyadari pada setiap pertemuan, tidak
semua siswa mendapat bimbingan pada saat proses menentukan penyelesaian masalah, karena
guru mendatangi siswa yang kesulitan satu-persatu untuk memberikan bimbingan kepada
siswa. Siswa lain yang mengalami kesulitan harus menunggu guru untuk membimbingnya.
Sehingga cara guru membimbing siswa pada siswa pada siklus I kurang efesien. Untuk
mengatasi hal tesebut, pada siklus II guru akan berusaha memberi bimbingan kepada siswa
secara berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang siswa yang saling berdekatan. Hal ini
sesuai pendapat Tohirin (2007:131-132) bahwa bantuan dalam kelompok-kelompok belajar
dan mengatur kegiatan-kegiatan belajar supaya berjalan secara efektif dan efisien.
Guru akan memberikan contoh langkah menggambar grafik selesaian pertidaksamaan secara
singkat, karena materi tersebut merupakan prasyarat untuk dapat menyelesaikan soal cerita
program linear. Guru tidak hanya memberikan contoh, tetapi kemudian melakukan tanya
jawab dengan siswa terhadap langkah menggambar grafik selesaian pertidaksamaan tersebut.
Sehingga siswa bisa lebih paham. Pada saat tanya jawab guru tidak langsung memberikan
jawaban atas pertanyaan siswa, tetapi siswa dibimbing sampai menemukan jawaban oleh
mereka sendiri. Guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemancing (scaffolding) dan
membenarkan jawaban siswa. Pembenaran atas jawaban siswa di dalam bimbingan merupakan
salah satu penguatan. Menurut Mulyasa (2011:78) penguatan dapat meningkatkan perhatian
peserta didik terhadap pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar,
meningkatkan kegiatan belajar, dan membina perilaku yang produktif. Berdasarkan hasil
analisis peneliti terhadap keseluruhan proses dan hasil pembelajaran, kegiatan pembelajaran
siklus I masih belum memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Dengan demikian
disimpulkan bahwa tindakan dilanjutkan ke siklus II dengan melakukan perbaikan terhadap
kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I.

Deskripsi Hasil Penelitian Pada Siklus 2
Berdasarkan hasil nilai akhir siswa pada siklus II memberikan hasil ketuntasan 85,29% termasuk
kategori tuntas, yang berarti sudah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Siswa
yang mengikuti tes akhir pada siklus II sebanyak 34 siswa. Sebanyak 29 siswa yang telah memenuhi
kategori tuntas dan 5 siswa yang termasuk dalam kategori belum tuntas. Berdasarkan observasi
aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran rata-rata persentase dari kedua observer pada
dua kali pertemuan mencapai 91,25% termasuk dalam kategori sangat aktif. Dengan demikian
proses pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Pemberian bimbingan kepada siswa yang
kesulitan menyelesaian soal cerita sangat membantu. Semua siswa yang mengalami kesulitan
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mendapatkan bimbingan dari guru karena bimbingan dilakukan secara berkelompok. Hal ini
sesuai pendapat Tohirin (2007:131-132) bahwa bantuan dalam kelompok-kelompok belajar dan
mengatur kegiatan-kegiatan belajar supaya berjalan secara efektif dan efisien. Guru memberikan
penguatan atau pembenaran kepada siswa yang benar menjawab pertanyaan-pertanyaan, siswa
dapat mengatasi kesulitannya sendiri. Siswa lebih senang dan bersemangat pada pembelajaran.
Sehingga lebih termotivasi untuk menyelesaikan soal tersebut. Hal ini juga sesuai dengan pendapat
Mulyasa (2011:78) bahwa penguatan dapat meningkatkan perhatian peserta didik terhadap
pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar, dan
membina perilaku yang produktif. Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap keseluruhan proses
dan hasil pembelajaran, kegiatan pembelajaran siklus II sudah memenuhi kriteria keberhasilan
yang ditetapkan. Dengan demikian disimpulkan bahwa tindakan tidak dilanjutkan lagi ke siklus
berikutnya.

Pembahasan
Pada tahap merekam informasi yang diberikan (recording given information), guru
memberikan masalah yang berbentuk soal cerita pada LKS kepada masing-masing siswa.
Siswa diminta untuk berpikir secara individu untuk menyelesaikan masalah dalam LKS. Hal
ini sesuai pendapat Slavin (2009:6) bahwa belajar merupakan suatu proses pembentukan
pengetahuan yang harus dilakukan oleh siswa itu sendiri. Siswa diminta membaca soal cerita
pada LKS dengan cermat untuk menangkap makna pada tiap kalimat. Kalimat-kalimat yang
bermakna yang memberikan informasi terhadap penyelesaian soal cerita dikumpulkan dengan
cara menggaris bawahi kalimat atau menuliskan kembali kalimat tersebut dengan instruksi
langsung dari guru. Siswa menerjemahkan kalimat dalam soal yang memberikan informasi
terhadap penyelesaian soal cerita ke dalam kalimat matematika dengan mengisi LKS. Pada
tahap menggunakan konteks (use of context) dan tahap menyediaan penjelasan dan/atau
pembenaran untuk operasi matematika (provision of explanations and or justifications for
mathematical operations), siswa juga melakukannya dengan mengisi LKS. Sehingga LKS
sangat membantu kegiatan siswa menyelesaikan soal cerita. Hal ini sesuai pendapat Fitriani,
Rustiyarso dan Okianna (2013:9) bahwa pemanfaatan LKS menunjang proses pembelajaran,
sehingga hasil belajar siswa setelah memanfaatkan LKS mengalami peningkatan mencakup
aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Pada tahap menggunakan konteks (use of context), guru meminta siswa menggunakan kalimat
pada soal cerita yang mendukung proses untuk menemukan solusi. Siswa menyelesaikan
masalah sesuai dengan petunjuk di LKS. Guru berkeliling di kelas untuk memastikan pekerjaan
siswa dengan memantau dan membimbing siswa apabila ada siswa yang mengalami kesulitan
melakukan proses penyelesaian masalah, sebagaimana dijelaskan Hudojo (2005:162) bahwa
supaya siswa dapat membangun pemahaman terhadap konsep/prinsip matematika perlu
adanya intervensi bantuan orang lain. Kegiatan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa
yang kesulitan dalam belajar dengan memberikan bantuan kepada siswa di awal, kemudian
mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab
yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Sebagaimana pendapat Fitriani, Hudiono
dan Hamdani (2013:2) agar kemampuan pemecahan masalah siswa dapat membaik, siswa
harus selalu dibimbing dan diberi bantuan agar dapat mengkonstruksi pengetahuan.
Jika siswa dapat mengatasi kebingungan, kesulitan dan masalah tersebut, maka kegiatan
pembelajaran berjalan dengan lancar. Sebagaimana pendapat Adi, Marsiti dan Jatiningsih
(2011:64) mengurangi pemberian bantuan atau dukungan guru (scaffolding) secara berangsurangsur agar aktivitas siswa lebih tampak.
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Pada siklus I, guru memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan
menyelesaikan soal cerita dengan cara mendatangi siswa satu persatu. Tetapi tidak semua
siswa yang kesulitan mendapat bimbingan dari guru. Sehingga ada siswa yang masih kesulitan
dan kurang tepat atau salah menyelesaikan soal cerita. Sehingga pada siklus II guru mengubah
strategi dalam membimbing agar semua siswa yang kesulitan mendapatkan bimbingan. Guru
memberi bimbingan kepada siswa secara berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang
siswa yang saling berdekatan. Sehingga semua siswa yang mengalami bimbingan mendapat
bimbingan. Siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan masalah dibimbing guru dengan
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan yang masalah yang tidak dimengertinya
sampai siswa bisa mengatasi kesulitannya. Guru membenarkan setiap jawaban siswa atas
pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misalnya guru mengucapkan “ya”, “tepat sekali”, “benar”,
atau “betul” apabila benar menjawab pertanyaan guru. Siswa terlihat senang dengan senyuman
dan bersemangat untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga siswa termotivasi untuk
dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Hasil belajar siswa melalui pembelajaran menggunakan MBA dapat dilihat dari kemampuan
siswa menyelesaikan soal cerita pada tes akhir siswa pada siklus I dan Siklus II. Berdasarkan
hasil penelitian pada tes akhir siklus I, skor kemampuan siswa dalam memahami soal cerita
rata-rata dari seluruh siswa adalah 2,68 dari skor maksimal 4. Rata-rata skor kemampuan
siswa dalam memilih pendekatan atau strategi penyelesaian adalah 1,47 dari skor maksimal 2.
Rata-rata skor kemampuan siswa dalam menyelesaikan model adalah 1,89 dari skor maksimal
3. Rata-rata skor kemampuan siswa dalam menafsirkan solusi adalah 1,47 dari skor maksimal
3. Sehingga nilai rata-rata kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita pada tes akhir siklus I
adalah 62,72. Nilai rata-rata kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita pada siklus I berada
pada kategori cukup. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa, rata-rata skor kemampuan
siswa dalam memahami soal cerita adalah 3,26 pada tes akhir siklus II meningkat sebesar 0,58
dari skor pada tes akhir siklus I. Rata-rata skor kemampuan siswa dalam memilih pendekatan
atau strategi penyelesaian adalah 1,89 pada tes akhir siklus II meningkat sebesar 0,42 dari skor
pada siklus I. Rata-rata skor kemampuan siswa dalam menyelesaikan model adalah 2,74 pada
tes akhir siklus II meningkat sebesar 0,85 dari skor pada siklus I. Rata-rata skor kemampuan
siswa dalam menafsirkan solusi adalah 1,79 pada tes akhir siklus II meningkat sebesar 0,58
dari skor pada siklus I. Sehingga nilai rata-rata kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita
adalah 80,70 pada tes akhir siklus II meningkat sebesar 28,67% dari nilai tes akhir pada siklus
I. Dari 25 siswa yang memperoleh nilai minimal 77 pada siklus I dan 9 siswa yang memperoleh
nilai kurang dari 77. Artinya hasil nilai akhir siswa pada siklus I sebanyak 73,68% dari 34
siswa di kelas dikatakan tuntas. Pada siklus II hasil perhitungan nilai akhir siswa bahwa 29
siswa yang memperoleh nilai minimal 77 dan 5 siswa yang memperoleh nilai kurang dari 77.
Artinya hasil nilai akhir siswa pada siklus II sebanyak 85,25% dari 34 siswa di kelas dikatakan
tuntas. Sehingga hasil nilai akhir siswa pada siklus II tuntas secara klasikal karena banyaknya
siswa tuntas belajar lebih dari 75% dari keseluruhan siswa yang memperoleh nilai minimal 77.

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan paparan data dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Rancangan pembelajaran menggunakan MBA yang dapat meningkatkan kemampuan
siswa menyelesaikan soal cerita matematika khususnya materi program linear di kelas
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XII IPA SMA Negeri 10 Banjarmasin dengan langkah-langkah berikut : Pertama, guru
menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menentukan selesaian dari
permasalahan nilai optimum program linear. Kedua, guru menjelaskan materi prasyarat,
yaitu menentukan daerah selesaian pertidaksamaan. Ketiga, guru memberikan arahan
tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu menggunakan MBA. Keempat,
guru menyajikan masalah yang berbentuk soal cerita dengan membagikan LKS tentang
program linear kepada siswa(recording given information). Kelima, guru meminta siswa
membaca dengan teliti soal cerita yang diberikan pada LKS dan bertanya jika ada yang
kurang jelas(recording given information). Keenam, guru membimbing siswa untuk
mengumpulkan kalimat dalam soal yang memberikan informasi terhadap penyelesaian
soal cerita dengan menanyakan kepada siswa apa tujuan dari soal cerita tersebut dan
apa saja kalimat yang mendukung untuk mencapai tujuan dari permasalahan soal
cerita tersebut(recording given information). Ketujuh, guru membimbing siswa untuk
menerjemahkan kalimat dalam soal yang memberikan informasi terhadap penyelesaian
soal cerita ke dalam kalimat matematika(recording given information). Kedelapan, guru
membimbing siswa dengan meminta siswa menggunakan kalimat pada soal cerita yang
mendukung proses untuk menemukan solusi(use of context). Kesembilan, guru meminta
siswa untuk mengecek jawaban(provision of explanations and or justifications for
mathematical operations). Kesepuluh, guru meminta siswa untuk menyiapkan laporan
dengan membantu siswa dalam merencanakan dan menetapkan penyajikan hasil tugasnya
yaitu mengharapkan setiap siswa menyediaan penjelasan dan/atau pembenaran untuk
langkah-langkah komputasi yang dilakukan dalam proses menyelesaikan soal cerita
matematika (provision of explanations and or justifications for mathematical operations).
Kesebelas, guru meminta siswa melaporkan hasil kerjanya dan siswa lain diminta untuk
menanggapi. Keduabelas, guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.
2. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan MBA yang dapat meningkatkan kemampuan
siswa menyelesaikan soal cerita matematika di kelas XII IPA SMA Negeri 10 Banjarmasin
sesuai dengan rancangan pada siklus II yang dimodifikasi dari rancangan pada siklus I
berdasarkan refleksi. Pada tahap merekam informasi yang diberikan (recording given
information), guru membimbing siswa untuk mengumpulkan dan menerjemahkan kalimat
dalam soal yang memberikan informasi terhadap penyelesaian soal cerita. Pembimbingan
dilakukan tidak secara individu tetapi secara kelompok agar lebih efisien. Siswa yang
kesulitan dalam menyelesaikan masalah dibimbing guru dengan pertanyaan-pertanyaan
yang berhubungan dengan masalah yang tidak dimengertinya sampai siswa bisa mengatasi
kesulitannya. Apabila siswa menjawab dengan benar diberi penguatan atau pembenaran
agar siswa senang dan bersemangat untuk menyelesaikan soal cerita. Pada tahap
menggunakan konteks, guru membimbing siswa dengan meminta siswa menggunakan
kalimat pada soal cerita yang mendukung proses untuk menemukan solusi. Pada tahap
ini guru juga memberikan bimbingan kepada siswa yang kesulitan dengan pertanyaanpertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang tidak dimengertinya sampai siswa
bisa mengatasi kesulitannya. Guru juga memberikan penguatan/pembenaran terhadap
jawaban-jawaban siswa seperti mengatakan “ya”, “tepat sekali”, “benar”, atau “betul”
apabila siswa benar menjawab pertanyaan guru.
3. Pembelajaran menggunakan MBAberhasil meningkatkan kemampuan siswa menyelesaikan
soal cerita matematika khususnya materi program linear. Hal ini didasarkan pada hasil tes
akhir siswa. Hasil nilai tes akhir siswa siklus II menunjukkan bahwa kemampuan siswa
sudah baik, yaitu rata-rata nilai siswa 80,70. Peningkatan kemampuan siswa menyelesaikan
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soal cerita dari siklus I ke Siklus II sebesar 28,67%. Hasil nilai akhir siswa pada siklus II
tuntas secara klasikal (84,21% dari 34 siswa memperoleh skor minimal 77).

Saran
Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyarankan sebagai berikut :
1. Guru matematika SMA dapat mempertimbangkan pembelajaran menggunakan MBA
untuk membelajarkan siswa pada materi yang soalnya didominasi soal cerita.
2. Bagi guru yang ingin menerapkan pembelajaran menggunakan MBA sebaiknya berbantuan
LKS agar proses siswa menyelesaikan soal cerita lebih terarah, karena pelaksanaan tahaptahap karakteristik MBA dapat dilakukan dengan bantuan LKS.
3. Bagi guru yang ingin menerapkan pembelajaran menggunakan MBA sebaiknya
menggunakan kelompok kecil agar pelaksanaan pembelajaran lebih efektif dan efisien.
4. Ketika guru menjumpai ada siswa yang pasif dalam menyelesaikan soal cerita maka guru
harus memberikan bimbingan kepada siswa tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang
berhubungan dengan masalah yang tidak dimengertinya sampai siswa bisa mengatasi
kesulitannya dan memberikan penguatan/pembenaran terhadap jawaban-jawaban siswa
tersebut.
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Abstrak. Artikel ini memuat tulisan tentang penyusunan rencana peningkatan
kompetensi melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan (PKB) berdasarkan
interpretasi hasil analisis Ujian Nasional (UN) Matematika SMP/MTs. Agar guru dapat
menyusun rencana peningkatan kompetensi melalui PKB diperlukan keterampilan dalam
melakukan aplikasi laporan hasil UN yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Pendidikan
(PUSPENDIK), Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG), Kemendikbud
serta menginterpretasikan hasil analisis Ujian Nasional(UN). Berdasarkan interpretasi
hasil analisis keterkaitan nilai Ujian Nasional(UN) dan nilai UKG serta alternatif solusi
untuk rencana peningkatan kompetensi melalui PKB ada dua yang dapat dilakukan guru
yaitu rencana peningkatan melalui PKB dengan mempelajari kelompok kompetensi
pedagogik dan profesional ataupun rencana peningkatan kompetensi melalui perbaikan
pembelajaran. Sedemikian sehingga dari proses PKB yang baik akan berimbas pada
meningkatnya kompetensi siswa yang dapat dilihat dari peningkatan hasil Ujian Nasional
(UN).
Kata Kunci. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB), Ujian Nasional(UN)

1. Pendahuluan
Dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah
dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dikatakan bahwa ujian nasional(UN)
adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara
nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Nilai Ujian Nasional
yang selanjutnya disebut nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui UN.
Pusat Penelitian Pendidikan (PUSPENDIK), Badan Penelitian dan Pengembangan
(BALITBANG) Kemendikbud telah mengeluarkan suatu aplikasi yang dapat menganalisis
hasil UN. PUSPENDIK mengeluarkan aplikasi guna menyiapkan hasil UN dalam bentuk
aplikasi laporan hasil ujian Nasional secara nasional. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan
oleh pendidik untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan kompetensi peserta didik yang
digambarkan dalam daya serap materi tiap indikator butir soal, sehingga salah satu manfaatnya
dapat digunakan sebagai umpan balik oleh pendidik dalam rangka memperbaiki kinerjanya
masing-masing. Selain itu informasi daya serap juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga yang
akan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru.
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2.

Penyusunan Rencana Peningkatan Kompetensi melalui PKB
Berdasarkan Interpretasi Hasil Analisis UN Matematika SMP/
MTs

2.1 Interpretasi Hasil Analisis UN Matematika SMP/MTs
Untuk dapat menginterpretasikan hasil analisis UN Matematika SMP/MTs maka guru harus
terampil praktik penggunaan aplikasi yang dikeluarkan oleh PUSPENDIK yaitu aplikasi
laporan Hasil UN atau aplikasi Pamer khususnya yang berkaitan dengan daya serap materi
tiap indikator butir soal.
Apabila guru terampil praktik penggunaan aplikasi laporan Hasil UN maka guru akan dapat
membaca dan memahami tabel berikut ini:

Dari tabel persentase penguasaan materi soal matematika ujian nasional(UN) SMP/MTs
tahun pelajaran 2015/2016 dapat dibaca bahwa jumlah siswa yang mengikuti UN Matematika
SMP/MTs pada tahun pelajaran 2015/2016 di provinsi DI Yogyakarta adalah 51.488 siswa,
sedangkan jumlah siswa yang mengikuti UN Matematika SMP/MTs di kota Yogyakarta
adalah 8.514 siswa, persentase jumlah siswa di kota Yogyakarta yang menjawab benar soal
dari indikator nomor 1 sebanyak 77,47 %, persentase jumlah siswa di kota Yogyakarta yang
menjawab benar soal dari indikator nomor 2 sebanyak 44,00 %, persentase jumlah siswa
di kota Yogyakarta yang menjawab benar soal dari indikator nomor 3 sebanyak 66,04 %,
demikian seterusnya. Dimana banyaknya indikator butir soal yang diujikan pada UN mapel
matematika adalah 40 buah.
Dari contoh di atas nilai daya serap kemampuan siswa pada indikator soal nomor 2 terkait
dengan ruang lingkup materi bilangan adalah 44 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 3.747
siswa dari 8.514 siswa yang mengikuti ujian menjawab soal dengan benar. Sebaliknya 4.767
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siswa dari 8.514 siswa yang mengikuti ujian menjawab soal dengan salah. Dari hasil aplikasi
laporan Hasil UN tersebut maka seorang guru dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan
kompetensi peserta didinya sehingga dapat mendesain rencana perbaikan pembelajaran
yang dapat membantu untuk meningkatkan hasil belajar siswanya melalui UN. Setelah guru
terampil praktik penggunaan aplikasi laporan hasil UN, maka guru dapat melakukan analisis
data hasil UN pada mata pelajaran yang diujikan. Dalam arti bahwa guru mampu menganalisis
dan mendaftar prioritas kemampuan-kemampuan siswa yang perlu segera ditindaklanjuti.
Dalam kegiatan penguatan Nara Sumber Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan(PKB) yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar,
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
melalui Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
diberikan cara menganalisis data hasil UN dengan menggunakan cara seperti berikut 1)
mengidentifikasi kemampuan siswa yang daya serap untuk tingkat kota/kabupaten (kota/kab)
belum tergolong baik, yaitu kurang dari 70% 2) membuat daftar kemampuan tersebut dalam
bentuk tabel 3) menentukan topik atau materi yang relevan dengan masing-masing kemampuan
siswa yang teridentifikasi 4) mencermati dan membandingkan daya serap tingkat kota/kab dan
provinsi dari kemampuan-kemampuan siswa yang telah teridentifikasi 5) mengidentifikasi
kemampuan-kemampuan siswa yang daya serapnya kurang dari (di bawah) atau sama dengan
50% untuk tingkat kota/kab dan beri tanda dengan kata “prioritas 2” 6) mengidentifikasi
kemampuan siswa dengan tanda “prioritas 2” tersebut yang daya serap kota/kab kurang dari
(di bawah) atau sama dengan daya serap provinsi, dan ganti tandanya dengan kata “prioritas
1”.
Dengan cara menganalisis seperti yang diuraikan di atas diperoleh hasil analisis UN mapel
Matematika jenjang SMP/MTs misal sebagi contoh untuk provinsi DI Yogyakarta dengan kota
Yogyakarta dapat dilihat seperti tabel 1 sebagai berikut:

1

Diberikan dua himpunan dalam bentuk
tabulasi, peserta didik dapat menentukan
banyaknya pemetaan yang mungkin dari
himpunan pertama ke himpunan kedua.

Himpunan

VII

Daya serap
(**)
Kab/
Prop
Kota
40,96
30,62

2

Peserta didik dapat menentukan gradien
dalam kehidupan sehari-hari (misal tangga
yang disandarkan)

G r a d i e n
persamaan
Garis Lurus

VIII

41,36

33,81

Prioritas 2

3

Diberikan gambar dua garis dalam bidang
koordinat yang saling tegaklurus, garis
pertama diketahui titik potongnya terhadap
kedua sumbunya. Jika garis kedua titik
potong terhadap sumbu x diketahui, peserta
didik dapat menentukan persamaan garis
yang k

Hubung-an
dua garis
lurus

VIII

41,88

32,99

Prioritas 2

4

Sebuah kerucut diameternya diperbesar x kali
dan tingginya diperbesar y kali, peserta didik
dapat menghitung volum kerucut yang baru
jika volum kerucut awal diketahui (x dan y
bilangan asli kurang dari 5).

olume
kerucut

IX

42,20

32,24

Prioritas 2

No

Kemampuan yang diuji(Kemampuan siswa
terkait indikator soal UN dengan daya serap
kurang dari 70%)

Topik
(*)

Kelas

Rekomendasi
(***)
Prioritas 2
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5

Diberikan
kemampuan
penyelesaian
pekerjaan orang pertama dalam x hari,
sedangkan orang kedua dalam y hari jika
mereka bekerja sendiri-sendiri. Peserta didik
dapat menentukan waktu (banyaknya hari),
jika keduanya bekerja bersama-sama

Perbandingan
berbalik nilai

VII

Daya serap
(**)
Kab/
Prop
Kota
44,00
37,95

6

Diberikan tabel frekuensi dengan salah satu
frekuensinya dalam bentuk variabel, peserta
didik dapat menentukan nilai yang kurang
atau lebih dari dari nilai tertentu jika nilai
rata-rata diketahui.

Ukuran
Pemusatan
Data

VIII

50,80

41,06

-

7

Diberikan data rata-rata siswa wanita,
data rata-rata siswa pria dan data rata-rata
seluruh siswa di sebuah kelas, siswa dapat
menentukan banyak siswa pria atau wanita
jika jumlah siswa dikelas diketahui (data
dapat berapa nilai, tinggi, usia dan lain
…
Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita
yang berkaitan dengan keliling segiempat
Peserta didik dapat menentukan hasil
penjumlahan atau pengurangan dari bilangan
bentuk akar dalam bentuk paling sederhana

Ukuran
Pemusatan
Data

VIII

51,46

43,90

-

…
Keliling
Segiem-pat
Operasi
Hitung
Bilangan

…
VII

…
67,68

…
59,47

…
-

VII

68,91

60,19

-

No

…
27
28

Kemampuan yang diuji(Kemampuan siswa
terkait indikator soal UN dengan daya serap
kurang dari 70%)

Topik
(*)

Kelas

Rekomendasi
(***)
Prioritas 2

(*) :Topik/materi terkait indikator soal UN merujuk pada Permendikbud Nomor 21 Tahun
2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Nomor 24 Tahun
2016 tentang KI dan KD pada Dikdasmen
(**) : Daya serap kemampuan siswa yang belum baik, yaitu kurang dari 70%.
(***): Prioritas 2 adalah kemampuan siswa yang daya serapnya untuk tingkat kota/kab kurang
dari (di bawah) atau sama dengan 50%, sedangkan prioritas 1 adalah yang daya serapnya
kurang dari (di bawah) atau sama dengan 50% dan di bawah atau sama dengan daya serap
tingkat provinsi. Sehingga dengan cara menganalisis hasil data tersebut diperoleh 28 indikator
butir soal yang masih dibawah 70 % dan terdapat 5 indikator butir soal yang merupakan
prioritas 2 untuk kota Yogyakarta mapel matematika jenjang SMP/MTS. Dari 28 indikator
butir soal yang masih di bawah 70 % semuanya di atas daya serap tingkat propinsi.
Dalam melakukan interpretasi perlu dipahami bahwa pemetaan guru dengan kompetensi dasar
siswa dalam kisi-kisi/analisis hasil UN, USBN, US/M seperti pada gambar berikut:

Selanjutnya berdasarkan tabel 1 di atas, akan diberikan contoh satu indikator saja bagaimana
cara menginterpretasikan analisis hasil UN dengan memperhatikan *) dan **) di bawah ini
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akan diperoleh tabel 2.
*) Modul Prioritas adalah modul yang direkomendasikan untuk PKB. Penentuan modul
prioritas dilihat dari profil guru (hasil UKG) per kabupaten/kota yang dilakukan oleh UPT
(PPPPTK/LPPTK KPTK). Ada empat kemungkinan kombinasi modul prioritas:
a.

Apabila Modul 1 dan 2 mempunyai muatan materi yang diujikan pada UN maka kedua
modul tersebut otomatis dipelajari dalam Program PKB Guru.

b.

Apabila Modul 1 mempunyai muatan materi yang diujikan pada UN dan Modul 2 tidak
mempunyai muatan materiyang diujikan pada UN maka Modul 1 dipelajari dalam Program
PKB Guru dan modul 2 diambil berdasarkan nilai capaian indikator terendah hasil UN.

c.

Apabila Modul 1 tidak mempunyai muatan materi yang diujikan pada UN dan Modul 2
mempunyai muatan materiyang diujikan pada UN, maka Modul 1 diambil berdasarkan
nilai capaian indikator terendah hasil UN dan Modul 2 dipelajari dalam Program PKB
Guru.

d. Apabila Modul 1 dan 2 tidak memuat materi yang diujikan pada UN maka kedua modul
yang dipelajari diambil dari nilai capaian indikator terendah hasil UN.
**) Tuliskan analisis permasalahan berdasarkan: 1. Penguasan guru terhadap materi, 2.
Penguasaan terhadap proses pembelajaran (metode/strategi, media pembelajaran), 3. Tingkat
pemahaman guru terhadap SKL (Analisis SKL/KI/KD/Indikator/Kisi-kisi Soal.
Hasil Interpretasi analisis data UN seperti tabel 2 berikut ini
No
1

Capaian Indikator
terendah
Diberikan dua
himpunan dalam
bentuk tabulasi,
peserta didik
dapat menentukan
banyaknya
pemetaan yang
mungkin dari
himpunan pertama
ke himpunan
kedua.(40,96%)

Ruang
Ling-kup
Materi
Himpunan

Modul
Prioritas *)
AE
(Rekomendasi
UPT untuk
kota Yogyakarta)

Analisis Permasalahan
**)
•

•

•

•

Dari hasil capaian
indikator terendah
diperoleh informasi
bahwa capaian hasil
indikator butir soal nomer
1(40,96%), UN merah.
Dari hasil rekomendasi
UPT diperoleh informasi
bahwa modul prioritas
adalah AE
Berdasarkan analisis
permasalahan, guruguru di kota Yogyakarta
maka guru lemah
dalam membelajarkan
himpunan. Kemungkinan
penyebabnya adalah
terkait dengan
penguasaan guru terhadap
proses pembelajaran
(metode/strategi, media
pembelajaran) pada ruang
lingkup materi himpunan
Dari hasil diatas
menunjukkan bahwa
guru-guru di Kota
Yogyakarta merupakan
sasaran PKB

Keterangan
• Indikator tersebut
masuk dalam
ruang lingkup
materi himpunan.
Indikator soal
tersebut terdapat
pada materi
modul PKB
KK B Mapel
Matematika SMP.
• Indikator ini
terdapat pada kisikisi UN: Peserta
didik memahami
pengetahuan
tentang himpunan
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2.2 Penyusunan Rencana Peningkatan Kompetensi Melalui PKB
Penyusunan Rencana Peningkatan Kompetensi Guru melalui PKB dimaksudkan agar guru
terampil menemukan alternatif solusi permasalahan dari hasil interpretasi analisis UN dan
ruang lingkup materi yang belum terpenuhi berdasarkan nilai UKG. Penyusunan Rencana
Peningkatan Kompetensi Guru melalui PKB didasarkan pada hasil analisis data hasil UN serta
hasil interpretasi analisis UN. Rencana Peningkatan Kompetensi Guru mengacu empat kondisi
keterkaitan nilai UN, nilai UKG, maka alternatif solusi yang dapat dilakukan guru antara lain
sebagai berikut.
1. Kondisi Ideal(kondisi ini ditunjukkan pada kelompok kompetensi dimana nilai UN
memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal(KKM) (nilai hitam) dan nilai UKG
memenuhi Kriteria Capaian Minimal(KCM) (nilai hitam). Pada kondisi ini, guru dapat
mengikuti program PKB dan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi
ideal(pengayaan).
2. Kondisi Guru membutuhkan PKB fokus pedagogik(kondisi ini ditunjukkan pada kelompok
kompetensi dimana nilai UN belum memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal(KKM)
(nilai merah) dan nilai UKG memenuhi Kriteria Capaian Minimal(KCM) (nilai hitam).
Pada konsisi ini guru membutuhkan PKB fokus pedagogik. Kompetensi pedagogik ini
merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, antara lain:
pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, perancangan pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi pembelajaran,
dan atau perkembangan peserta didik. Untuk itu guru dapat mempriotitaskan melakukan
rencana peningkatan kompetensi melalui perbaikan pembelajaran. Namun demikian tidak
menutup kemungkinan guru juga bisa melakukan peningkatan kompetensi melalui PKB.
3. Kondisi siswa dengan literasi yang baik(kondisi ini ditunjukkan pada kelompok kompetensi
dimana nilai UN memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal(KKM) (nilai hitam) dan
nilai UKG belum memenuhi Kriteria Capaian Minimal(KCM) (nilai merah). Pada kondisi
ini menunjukkan siswa dengan literasi baik, sedangkan penguasaan guru terhadap materi
kurang sehingga memerlukan peningkatan melalui PKB. Dalam mengikuti program
PKB, guru dapat mempelajari modul/Kelompok Kompetensi yang terdiri dari kompetensi
pedagogik dan kompetensi profesional.
4. Kondisi Ideal Sasaran PKB(kondisi ini ditunjukkan pada kelompok kompetensi dimana
nilai UN belum memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal(KKM) (nilai merah) dan nilai
UKG belum memenuhi Kriteria Capaian Minimal(KCM) (nilai merah). Pada kondisi ini
menunjukkan bahwa guru melakukan rencana peningkatan kompetensi melalui PKB serta
rencana peningkatan kompetensi melalui perbaikan pembelajaran.
Dari hasil pada tabel 2 dapat disusun rencana peningkatan kompetensi melalui PKB seperti
tabel 3 berikut ini:
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1

Kegiatan
Diklat
P K B
modul
AE

Tujuan

Indikator keberhasilan

Skenario

Meningkatkan
kompetensi
Pedagogik dan
Profesional
KK AE

• Tercapainya
38 indikator
pembelajaran baik
modul pedagogik
KK A (Karakteristik
Siswa SMP) dan
modul profesional
KK A (modul
Bilangan)
• Tercapainya
21 indikator
pembelajaran baik
modul pedagogik KK
E (modul Kurikulum
Matematika SMP)
dan modul modul
profesional KK E
(modul Aljabar 2)

Mengadakan
koordinasi
dengan DInas
Pendidikan
dan ketua
komunitas
terkait
kegiatan moda
Tatap muka.

911

Pihak
terkait
- PPPPTK
Matematika
- Dinas
Pendidik-an
- Ketua
komunitas KKG/
MGMP
NS dan IN

Hasil
Kegiatan
Meningkatnya
kompetensi
peserta pada
kompetensi
Pedagogik
dan
Profesional
KK AE

Keterangan

Dari hasil pada tabel 2 dapat disusun rencana peningkatan kompetensi melalui rencana
perbaikan pembelajaran tabel 4 berikut ini:
Indikator
keberhasilan
A. Perencanaan Pengembangan Bahan Ajar
1
Workshop
Meningkatkan Tersusunnya
kemampuan
bahan ajar
penyusunan
guru dalam
berbentuk
bahan ajar
menyusun
diktat pada
untuk materi
bahan ajar
materi
bilangan
berbentuk
Bilangan dan
dan aljabar
diktat
Aljabar
dalam
bentuk
diktat
(3 x
pertemuan
@ 3 x 60
menit)
No

Kegiat-an

Tujuan

Skenario

Pihak terkait

Hasil
Kegiatan

Pertemuan-1:
• Curah pendapat
tentang
sistematika
penyusunan
diktat
Pertemuan-2
• Mengidentifikasi
materi bilangan
dan aljabar
dikaitkan dengan
kisi-kisi UN
• Menyusun diktat
bilangan dan
aljabar
Pertemuan-3:
• Presentasi hasil
penyusunan
diktat
• Perbaikan hasil
diktat

• Dinas
Pendidikan
• Pengawas
• Narasumber
• Kepala
Sekolah
• MGMP/Komunitas

Dimiliki-nya
kemampu-an
guru dalam
menyusun
bahan ajar
dalam
bentuk diktat
bilangan dan
aljabar
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B.
1

Perencanaan Pengembangan Evaluasi
Work-shop
Menyusun
Tersedianya
Penyusunan
Kisi‐kisi

kisi-kisi
soal

kisi-kisi soal

soal
( 2 x pertemuan @ 3 x
60 menit )

Pertemuan 1:
• Curah Pendapat
tentang
penyusunan kisi‐
kisi soal
• Pemaparan
prinsip
penyusunan kisikisi soal
• Penugasan
penyusunan kisikisi soal dalam

• Narasumber

kelompok
Pertemuan 2:
• Presentasi hasil
kerja kelompok
• Perbaikan hasil
kerja kelompok
berdasarkan
masukan dan
saran
2

Work-shop
Penyusunan
Soal HOTs
(1x
pertemuan
@ 3 x 60
menit )

Meningkatkan
kemampuan
guru dalam
menyusun soal
HOTs

Tersedianya
soal-soal
HOTs

1. Curah pendapat
tentang soal-soal
HOTs
2. Pemaparan
prinsip
penyusunan soal
HOTs
3. Penugasan dalam
bentuk kelompok
menyusun soal
HOTs
4. Presentasi hasil
kerja kelompok
5. Perbaikan hasil
kerja kelompok
berdasarkan saran
masukan

C. Perencanaan Pengembangan Proses Pembelajaran
1
Work-shop
MeningkatTersedianya
Pertemuan-1:
RPP
• Curah pendapat
penyu-sunan nya
kemampuan
tentang
RPP
guru dalam
sistematika
menyusun
(2x
penyusunan RPP
RPP
pertemuan
sesuai standar
@ 3 x 60
menit )

Proses
• Menyusun RPP
bilangan dan
aljabar
Pertemuan-2:
• Telaah hasil
penyusunan RPP
• Presentasi hasil
telaah RPP
• Perbaikan RPP

• Narasumber

Dimilikinya
kemampuan
guru dalam
menyusun
soal-soal
HOTs

• Narasumber

Dimilikinya
kemampuan
guru dalam
menyusun
RPP sesuai
standar
proses untuk
materi aljar
dan bilangan
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3. Kesimpulan dan Saran
Agar guru dapat menyusun rencana peningkatan kompetensi melalui PKB diperlukan
keterampilan dalam melakukan aplikasi laporan hasil UN yang dikeluarkan oleh Pusat
Penelitian Pendidikan (PUSPENDIK), Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG),
Kemendikbud serta menginterpretasikan hasil analisis Ujian Nasional(UN). Berdasarkan
interpretasi hasil analisis keterkaitan nilai Ujian Nasional(UN) dan nilai UKG serta alternatif
solusi untuk rencana peningkatan kompetensi melalui PKB ada dua yang dapat dilakukan
guru yaitu menyusun rencana peningkatan melalui PKB dengan mempelajari kelompok
kompetensi pedagogik dan profesional ataupun rencana peningkatan kompetensi melalui
perbaikan pembelajaran. Sedemikian sehingga dari proses PKB yang baik akan berimbas pada
meningkatnya kompetensi siswa yang dapat dilihat dari peningkatan hasil Ujian Nasional
(UN). Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memacu peningkatan
mutu pendidikan.

Daftar Pustaka
Tim Pengembang Suplemen. 2017. Suplemen Modul Penguatan Nara Sumber Program PKB Guru
Berdasarkan Hasil Analisis UN, USBN, US/M. Jakarta: Kemdikbud, Dirjen GTK.
-----. Panduan Pemanfaatan Hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 Untuk Perbaikan Mutu
Pendidikan. Puspendik, Badan Penilaian dan Pengembangan, Kemdikbud.
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Abstrak. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika jarang dipergunakan,
sebagian besar guru menganggap teknologi berbasis internet dapat menimbulkan hal-hal
negatif, akibatnya kebermaknaan belajar matematika kurang dapat dirasakan oleh siswa.
Kegiatan umpan balik belum dapat mengetahui kemampuan komunikasi matematika
baik secara tertulis maupun lisan serta mengevaluasi pembelajaran tidak dapat diketahui
secara langsung karena dilakukan dengan tanya jawab atau menggunakan kertas. Tujuan
Penelitian ini mendeskripsikan melalui penerapan Technology–based Guided-discovery
Method untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika dan hasil belajar pada
materi bangun ruang sisi lengkung pada siswa kelas IX di SMP Negeri 33 Semarang.
Penelitian ini, penelitian tindakan kelas yang terdiri dari siklus 1 dan siklus 2. Hasil
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan komunikasi matematika secara
lisan pada level 4 yaitu ada respon disertai alasan lengkap dan runtut penyajiannya
dari 2 siswa (6,25%) menjadi 10 siswa (31, 25%). Sedangkan kemampuan komunikasi
matematika pada level 1 yaitu ada respon tidak disertai alasan terjadi penurunan dari
22 siswa (68,75%) menjadi 15 siswa (46, 88%), sehinga ada peningkatan kemampuan
komunikasi matematika melalui penerapan Technology–based Guided-discovery Method.
Hasil tes rata-rata kelas pada siklus 1 dan siklus 2 mengalami peningkatan dari 68,44
menjadi 74,79 serta prosentase banyaknya siswa yang mendapat nilai minimal 70 (batas
ketuntasan minimal) sebesar 65,63% menjadi 78,13%. Hasil tersebut menunjukkan
terjadi peningkatan hasil belajar materi bangun ruang sisi lengkung melalui penerapan
Technology–based Guided-discovery Method.
Kata Kunci.-Technology-Based Guided-discovery Method, Komunikasi, Bangun Ruang
Sisi Lengkung

Pendahuluan
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil ulangan kenaikan kelas untuk mata pelajaran matematika
kelas IX-I pada waktu kelas VIII semester 2 tahun pelajaran 2016/2017 menunjukkan bahwa
dari 32 siswa yang tuntas sesuai batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70 sebanyak
7 siswa dengan persentase 21,9%, sedangkan yang tidak tuntas sesuai KKM sebanyak 25
siswa dengan persentase 78,1%., hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa siswa kelas
IX-I kurang memiliki kemampuan belajar matematika terutama materi geometri. Berdasarkan
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wawancara dengan sampel siswa menunjukkan bahwa siswa beranggapan matematika
masih merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan khususnya materi geometri. Dari
hasil pengamatan dan pengalaman mengajar penulis bahwa proses pembelajaran dilakukan
cenderung bersifat rutinitas, yaitu berdoa, mengucapkan salam, menanyakan kondisi siswa;
jika ada PR siswa diberi kesempatan bertanya tentang permasalahan yang belum dipecahkan,
menyampaikan materi, memberi contoh, latihan soal, membahasan soal yang telah dikerjakan
dengan memberikan kesempatan salah siswa untuk menjelaskan soal yang dikerjakan ke
depan kelas, meminta tanggapan siswa yang lain yang tidak maju memberikan tugas rumah
dan menutup pembelajaran.
Kehadiran TIK menawarkan arah baru bagi guru untuk mengkaji dan mengevaluasi
pembelajaran matematika dalam konteks dunia nyata. Pemanfaatan TIK dapat mendukung
guru untuk menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang ditingkatkan dengan teknologi
(technology-enhanced learning environment) serta melibatkan siswa untuk mencapai
pembelajaran yang bermakna (Chua & Wu, 2005). Kenyataan yang ada pemanfaatan TIK
dalam pembelajaran masih kurang/jarang dipergunakan, sebagian besar guru menganggap
TIK khususnya aplikasi-aplikasi berbasis sosial media dapat menimbulkan hal-hal negatif
saja, akibatnya kebermaknaan belajar matematika kurang dapat dirasakan oleh siswa.
Strategi pelaksanaan evaluasi di awal pembelajaran (apersepsi) maupun diakhir pembelajaran
(penutup) biasanya dengan melakukan tanya jawab, pretes, postes, ataupun kuis. Namun dari
pengamatan dan pengalaman penulis, hal tersebut masih kurang optimal dalam mengungkap
hal-hal yang sudah dikuasai maupun yang belum dikuasai siswa pada materi sebelumnya
yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajarinya disaat apersepsi dan materi yang
telah dipelajari disaat kegiatan penutup. Kurang optimalnya hasil tersebut disebabkan hasil
tes tidak dapat langsung diketahui guru maupun siswa pada waktu tersebut disebabkan
masih menggunakan kertas sebagai lembar jawabnya. Jika menggunakan teknik tanya
jawab, tidak semua siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru atau siswa kurang dapat
mengkomunikasikan/ memberi alasan terhadap jawaban yang diberikan. Akibatnya umpan
balik (feedback) yang dilakukan dengan strategi tersebut kurang bermanfaat sesuai dengan
pendapat Stone dan Nileson dalam Sumiati (2009: 7) yang menyatakan bahwa umpan balik
bermanfaat untuk memperbaiki pembelajaran serta membantu siswa memelihara minat dan
antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya suatu pengembangan inovasi pembelajaran
yang menerapkan pembelajaran aktif yang dapat melatih siswa secara berkelompok maupun
individu berbantuan teknologi serta meningkatkan kemampuan komunikasi matematika.
Harapannya siswa tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan tetapi juga dapat menjelaskan
gagasan yang dapat dijelaskan melalui bahasa matematika kepada guru maupun temantemannya. Harapan tersebut sejalan dengan pembelajaran di NCTM dalam Van de Walle
(2007) menyatakan standar matematika sekolah yang salah satunya tentang komunikasi.
Standar komunikasi matematika menitikberatkan pada pentingnya siswa berbicara, menulis,
menggambarkan serta menjelaskan konsep matematika. Belajar komunikasi dalam matematika
akan membantu perkembangan interaksi serta mengukur ide-ide di dalam kelas. Lebih lanjut
NCTM menyatakan bahwa dengan kemampuan komunikasi matematika diharapkan siswa
dapat (1) mengatur dan menggabungkan pemikiran matematis (2) mengkomunikasikan
pemikiran matematika mereka secara koheren dan jelas kepada teman, guru, dan orang lain.
(3) menganalisa dan menilai pemikiran dan strategi orang lain dan (4) menggunakan bahasa
matematika untuk menyatakan ide matematika dengan tepat.
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Untuk menjawab permasalahan dan harapan yang diinginkan pada uraian di atas perlu adanya
penelitian dengan menerapkan metode penemuan terbimbing yaitu, sebuah teknik pembelajaran
berbasis inkuiri dan merupakan pendekatan berbasis konstruktivisme dengan menggunakan
teknologi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika dan hasil belajar materi
bangun ruang sisi lengkung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) bagaimana menerapkan
Technology–Based Guided-Discovery Method untuk meningkatkan kemampuan komunikasi
matematika materi bangun ruang sisi lengkung; (2) bagaimana menerapkan Technology–
Based Guided-Discovery Method untuk meningkatkan hasil belajar materi bangun ruang sisi
lengkung.

Metodologi Penelitian
Setting Penelitian
Penelitian ini dirancang selama 5 bulan, yaitu dimulai bulan Juni sampai dengan bulan Oktober
2017. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 33 Semarang tahun pelajaran
2017/2018. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX-I dengan banyaknya siswa 32 orang.

Prosedur Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus yang
masing masing siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: perencanaan, implementasi, observasi dan
evaluasi, refleksi.

Perencanaan
Langkah-langkah pada tahap direncanakan terdir dari (1) menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran; (2) menyiapkan instrumen penilaian berbantuan aplikasi socrative dan plickers;
(3) meninstall Geogebra pada masing-masing komputer; (4) membuat tutorial menggambar
bangun ruang sisi lengkung dengan geogebra serta menyediakan video pembelajaran yang
selanjutnya di upload pada youtube; (5) membuat kelas pada edmodo; (6) menyiapkan
menggunakan aplikasi plickers pada smartphone; (7) lembar kerja peserta didik dalam bentuk
file; (8) menyiapkan kartu plickers (Plickers card); (9) lembar pengamatan/observasi; (10)
angket siswa tentang jalannya pembelajaran dengan menggunakan teknologi; (11) Menyiapkan
Jaringan internet/modem/Wi-Fi.

Implementasi
Secara garis besar implementasi tindakan pada penelitian ini sebagai berikut: (1) guru
menyampaikan materi yang akan di pelajari serta skenario pembelajaran; (2) melakukan
apersepsi dengan aplikasi Plickers untuk mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki
sebelumnya yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari, dilanjutkan mengetahui
kemampuan komunikasi matematika secara lisan, observer mencatat level kemampuan
komunikasi matematika siswa secara lisan; (3) masing-masing anggota kelompok masuk
kelas edmodo dengan tujuan melihat video tutotial, mengunduh dan mengerjakan LKPD dan
mengupload kembali sesuai dengan materi yang sedang dipelajari di aplikasi edmodo; (4)
salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. (5) Guru
memantau dan mengarahkan jalannya diskusi serta dibantu oleh teman observer mencatat
hal-hal yang berkenaan aktivitas siswa termasuk kemampuan komunikasi matematika siswa..
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(6) setelah presentasi selasai, masing-masing kelompok bermain race game dengan aplikasi
socrative (7) membahas tentang hasil race game, dan memberi kesempatan siswa menjelaskan
tentang jawabannya.(8) oberver mencatat hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan
komunikasi siswa tersebut..(9) diakhir pertemuan siklus, guru melakukan evaluasi tes siklus
dengan menggunakan aplikasi socrative, dan diakhir dengan informasi materi berikutnya serta
penutup.

Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan setiap pertemuan yang terakhir di setiap siklusnya secara online dengan
menggunakan aplikasi socrative.

Refleksi
Setelah hasil observasi, dan hasil tes dianalisis secara kolaboratif oleh observer, maka langkah
selanjutnya adalah melakukan refleksi apakah pembelajaran berhasil. Apabila hasil belum
sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan maka penelitian tindakan akan diputuskan untuk
dilanjutkan pada siklus ketiga atau mengevaluasi strategi pembelajaran. Jika hasil penelitian
sudah sesuai indikator yang ditetapkan maka penelitian akan dihentikan.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpul data pertama, melalui test tertulis, yang datanya berasal dari data primer
yaitu dari siswa kelas IX I sejumlah 32 siswa. Kedua, melalui observasi oleh peneliti dibantu
observer pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Teknik pengumpul data melalui test dan
observasi, maka alat pengumpul data penelitian ini berupa: (1) butir soal test berbentuk pilihan
ganda yang berhubungan dengan bangun ruang bidang lengkung; (2) lembar aktifitas siswa
(lembar pengamatan) dalam pembelajaran dan kemampuan komunikasi matematika. Aspekaspek yang diamati meliputi: (a) kerjasama antara anggota kelompok dalam memecahkan
masalah;(b) presentasi; (c) hasil/karya/laporan; (d) keberanian berpendapat/bertanya; (e) Pada
keempat aspek tersebut penskoran tiap-tiap item menggunakan skala Likert dengan rentang
skor 1 sampai dengan 5 untuk semua aspek dengan kriteria skor tiap-tiap aspek sebagai
berikut.(5) baik sekali, (4) baik, (3) cukup, (2) kurang, dan (1) kurang sekali. Sedangkan
lembar observasi kemampuan komunikasi siswa untuk mengetahui tingkat/level kemampuan
komunikasi matematika berdasarkan indikator yang telah ditetapkan berikut.
Tabel 1. Level Kemampuan Komunikasi Siswa
Level 0

Tidak dapat memberikan alasan (tidak ada respon)

Level 1

ada respon tidak disertai alasan(diagram/gambar/simbol)

Level 2

Ada respon disertai alasan (diagram/gambar/simbol) tetapi belum
lengkap

Level 3

Ada respon disertai alasan
(diagram/gambar/simbol) lengkap tetapi belum runtut.

Level 4

Ada respon disertai alasan (diagram/gambar/simbol) lengkap dan runtut
penyajiannya.
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Teknik Analisis Data
Teknik analisis data meliputi:(1) Hasil belajar (nilai test), Hasil belajar dianalisis
dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai test
antar siklus maupun dengan indikator kinerjanya; (2) Observasi, hasil observasi
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil Penelitian
Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas, peneliti mengambil data awal siswa kelas IX
I yang mendeskripsikan tentang hasil ulangan kenaikan kelas pada saat di kelas VIII tentang
materi geometri dan pengukuran pada materi lingkaran dan bangun ruang sisi lengkung.
Tabel.2. Data Nilai Ulangan Kenaikan Kelas Mapel Matematika Siswa kelas IX I pada saat
Kelas VIII
No

Uraian

Keterangan

1

Banyaknya siswa

32

2

Rata-rata Nilai

60,39

3

Nilai tertinggi

75

4

Nilai terendah

47,5

5

Banyak siswa yang mendapat nilai > 70

6

Prosentase siswa yang mendapat nilai > 70

7

Banyak siswa yang mendapat nilai < 70

8

Prosentase siswa yang mendapat nilai <70

7
21,9%
25
78,1%

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap materi geometri
dan pengukuran masih rendah. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan dilakukan
peneliti dengan siswa maupun guru, terungkap bahwa (1) kegiatan pembelajaran sebatas
kegiatan rutinitas, (2) guru tidak melalukan feedback (umpan balik) secara langsung berupa
pemberian soal/prestes/kuis yang langsung dapat diketahui hasilnya, sehingga guru dapat
secara tingkat mengingatkan konsep yang telah dipelajari. (3) belum terdapat kegiatan diskusi
kelompok dan presentasi hasil, guru telah melakukan pembelajaran dengan menugaskan
kepada siswa untuk menyelesaikan masalah yang nyata namun hasil yang dikerjakan siswa
tidak dipresentasikan dahulu ke depan kelas, akibatnya siswa kurang memiliki kemampuan
berkomunikasi matematika, merasa takut untuk menyampaikan pendapatnya, pasif dalam
mengikuti pembelajaran matematika. (4) Pada saat akhir pembelajaran pada satu kompetensi
dasar, guru tidak melakukan evaluasi seketika padasaat kegiatan penutup atau dengan kata
lain guru melakukan evaluasi pada pertemuan berikutnya, hal ini menyebabkan guru kesulitan
dalam melihat kemampuan siswa terhadap pemahaman materi yang telah dipelajari. (5)
Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran masih kurang/jarang dipergunakan, sebagian besar
guru menganggap TIK khususnya aplikasi-aplikasi berbasis sosial media dapat menimbulkan
hal-hal negatif saja, akibatnya kebermaknaan belajar matematika kurang dapat dirasakan oleh
siswa.
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Dari uraian di atas lebih memperjelas keadaan secara umum bahwa kemampuan awal siswa
IX I SMPN 33 Semarang dalam memahami materi geometri dan pengukuran masih rendah
itu perlu adanya menerapkan metode penemuan terbimbing yaitu, sebuah teknik pembelajaran
berbasis inkuiri dan merupakan pendekatan berbasis konstruktivisme dengan menggunakan
teknologi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika dan Hasil Belajar Materi
Bangun Ruang Sisi Lengkung pada siswa kelas IX I Semester 1 di SMP Negeri 33 Semarang
Tahun Pelajaran 2017/2018.

Deskripsi Pelaksanaan Siklus 1
Siklus pertama dilaksanakan tiga kali pertemuan dengan setiap pertemuan selama 2 jam
pelajaran (2 40 menit) yang diikuti oleh 32 siswa dengan rincian sebagai berikut. Materi
siklus 1 adalah menentukan sifat-sifat bangun ruang sisi lengkung. Pertemuan pertama sampai
dengan ketiga kegiatan pendahuluan didahului dengan memastikan seluruh siswa berada di
laboratorium komputer dan duduk berdekatan dengan kelompok diskusinya. Guru menyiapkan
perlengkapan pembelajaran diantaranya membagikan kartu Plickers (Plickers Card).

Gambar 1. Bentuk Plickers Card
Guru menayangkan skenario pembelajaran melalui powerpoint. Kegiatan prasyarat dilakukan
dengan melakukan fast feedback berbasis Student Response System berbantuan aplikasi Plickers.
Kegiatan inti, diawali guru menyampaikan tayangan tentang objek berbentuk tabung, kerucut
dan bola. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan
unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung yang penting untuk diketahuinya agar mereka dapat
membuat objek tersebut. Dengan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, diharapkan
mereka dapat mengetahui sifat-sifat atau unsur-unsur dari tabung seperti bentuk permukaan
bangun ruang, bentuk alas dan tutup, serta selimut bangun ruang sisi lengsung tersebut. Guru
selanjutnya mendata pertanyaan dan menyusun urutan – urutan pertanyaan tersebut.
Untuk mengorganisasikan siswa dalam belajar, guru mengatur letak tempat duduk masingmasing siswa sehingga saling berdekatan dengan kelompok yang sudah dibagi guru secara
heterogen artinya kemampuan tiap kelompok relatif sama. Selanjutnya, masing-masing siswa
menghidupkan komputer, menjalankan aplikasi Edmodo untuk mengambil/mengunduh lembar
kerja peserta didik dan melihat tayangan video yang telah disiapkan guru. Selanjutnya semua
anggota masing-masing kelompok melihat video tutorial tentang cara menggambar tabung
dengan geogebra, kemudian masing-masing anggota mencoba menggambar tabung dengan
menggunakan Geogebra dan mengekspor gambar tersebut ke file lembar kerja unsur-unsur
tabung yang menggunakan Microsoft Word.
Langkah selanjutnya file lembar kerja tentang unsur-unsur bangun ruang yang sudah jadi,
seluruh anggota memperlihatkan hasil pekerjaan masing-masing dan mendiskusikan bersama
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dan memilih salah satu hasil pekerjaan anggota kelompok yang sudah dianggap benar untuk
diupload kembali pada aplikasi Edmodo. Pada kegiatan ini guru hanya sebagai fasilitator,
membantu siswa atau kelompok yang kesulitan secara teknis misalnya kesulitan mendownload
file lembar kerja, kesulitan membuka aplikasi Edmodo, maupun kesulitan membuka Geogebra.
Setelah semua kelompok mengupload hasil pekerjaannya, maka guru menawarkan atau
memberi kesempatan pada salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaanya ke
depan kelas, sedangkan kelompok yang lain yang tidak maju untuk memperhatikan presentasi,
serta memberi tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Sedang guru dan observer
memantau jalannya dikusi, mengarahkan diskusi jika keluar dari materi.
Ketika kegiatan presentasi berakhir selanjutnya proses konfirmasi, yaitu siswa meminta
pertimbangan guru jika jawaban-jawaban yang dikemukakan baik kelompok yang presentasi
dan yang bertanya ada keraguan. Selanjutnya guru menguatkan jawaban-jawaban kelompok
yang presentasi sehingga tidak ada keragu-raguan tentang konsep yang disampaikan siswa.
Setelah kelompok yang presentasi selesai, guru memberikan reward kepada kelompok tersebut
dengan memberikan tepuk tangan.
Kegiatan Penutup pembelajaran dilakukan pemberian rangkuman tentang unsur-unsur bangun
ruang sisi lengkung yaitu tabung dengan tanya jawab, serta diakhiri dengan menginformasikan
materi selanjutnya yaitu unsur – unsur kerucut dan bola yang harus dipersiapkan oleh siswa.
Sedangkan kegiatan inti pada pertemuan ketiga adalah melaksanakan game online (space race)
secara berkelompok dengan menggunakan aplikasi socrative. Setelah game selasai, untuk
kegiatan umpan balik, guru mempersilahkan perwakilan kelompok yang ingin menjelaskan
alasan tentang jawabannya ke depan kelas, sedangkan guru menilai komunikasi matematika
siswa yang maju tersebut.

Gambar 2. Tampilan Game dengan Aplikasi Socrative pergerakan rocket tiap kelompok pada
layar LCD dan tampilan soal di monitor peserta

Deskripsi Pelaksanaan Siklus 2
Siklus kedua dilaksanakan empat kali pertemuan dengan setiap pertemuan selama 2 jam
pelajaran (2 40 menit), diikuti oleh 32 siswa Pelaksanaan Pertemuan pertama sampai dengan
pertemuan ketiga sebagai berikut: Kegiatan pendahuluan didahului memastikan seluruh siswa
berada di laboratorium komputer, selanjunya guru melakukan salam yang kemudian dijawab
oleh siswa, selanjutnya guru mengecek kesiapan siswa mengikuti pembelajaran diantaranya
buku pelajaran, alat peraga serta memastikan masing-masing siswa sudah duduk pada masingPPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
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masing komputer yang akan dipergunakan siswa serta berdekatan dengan kelompok diskusinya.
Kegiatan prasyarat dilakukan dengan melakukan fast feedback berbasis Student Response
System berbantuan aplikasi Plickers. Setelah selesai guru mempersilahkan salah satu siswa
untuk menjelaskan jawaban untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematika secara
lisan.Guru menayangkan skenario pembelajaran yang dipaparkan melaui media PowerPoint.

Gambar 3. Kegiatan Prasyarat: Untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematika
dengan menggunakan aplikasi Plickers, sehingga guru langsung dapat mengetahui berapa
siswa yang merespon
Kegiatan inti, diawali guru menyampaikan tayangan tentang objek berbentuk tabung,
kerucut,bola dan diberi pancingan tentang pertanyaan yang muncul pada siswa berkaitan
dengan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung tabung yang harus diketahui agar dapat
membuatnya, harapannya siswa mengajukan pertanyaan tentang luas permukaan tabung
tersebut Kemudian guru mendata pertanyaan dan mengusun urutan – urutan pertanyaan
tersebut.
Untuk mengorganisasikan siswa untuk belajar, serta menumbuhkan keingintahuan, siswa
mempersiapkan diri secara berkelompok yang telah diatur oleh guru secara heterogen dengan
satu kelompok terdiri 4 siswa sehingga terbentuk delapan kelompok.Selanjutnya, masingmasing siswa menghidupkan komputer, menjalankan aplikasi Edmodo untuk mengambil/
mengunduh lembar kerja peserta didik dan melihat tayangan video yang telah disiapkan guru.
Selanjutnya semua anggota masing-masing kelompok melihat video tutorial cara menggambar
bagian-bagian tabung, kemudian masing-masing anggota mencoba menggambar tabung
dengan menggunakan Geogebra, selanjutnya seluruh anggota pada masing-masing kelompok
berkumpul di komputer ketua kelompok untuk mendiskusikan bersama lembar kerja
peserta didik dengan mendownload terlebih dahulu filenya di aplikasi Edmodo yang telah
disiapkan guru, termasuk mengekspor gambar tersebut ke file lembar kerja unsur-unsur tabung
yang menggunakan microsoft word. Setelah selesai salah satu anggota mengupload hasil
pekerjaannya kembali ke aplikasi Edmodo yang telah disediakanPada kegiatan ini guru hanya
sebagai fasilitator, membantu siswa atau kelompok yang kesulitan secara teknis misalnya
kesulitan mendownload file lembar kerja, kesulitan membuka aplikasi Edmodo, maupun
kesulitan membuka Geogebra.
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Gambar 4. Aktivitas siswa pada kegiatan inti dengan menggunakan aplikasi geogebra,
edmodo, office untuk menyelesaikan LKPD

Setelah semua kelompok mengupload hasil pekerjaannya, maka guru menawarkan
atau memberi kesempatan pada salah satu kelompok untuk mempresentasikan
hasil pekerjaanya ke depan kelas, sedangkan kelompok yang lain yang tidak maju
untuk memperhatikan presentasi, serta memberi tanggapan kepada kelompok yang
presentasi. Sedang guru dan observer memantau jalannya dikusi, mengarahkan diskusi
jika keluar dari materi.
Ketika kegiatan presentasi berkahir selanjutnya proses konfirmasi, yaitu siswa meminta
pertimbangan guru jika jawaban-jawaban yang dikemukakan baik kelompok yang
presentasi dan yang bertanya ada keraguan. Selanjutnya guru menguatkan jawabanjawaban kelompok yang presentasi sehingga tidak ada keraguan-keraguan tentang
konsep yang disampaikan siswa. Setelah kelompok yang presentasi selesai guru
memberikan reward kepada kelompok tersebut dengan memberikan tepuk tangan.
Kegiatan Penutup pembelajaran dilakukan pemberian rangkuman tentang rumus
menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung dengan tanya
jawab, serta diakhiri dengan menginformasikan materi selanjutnya yaitu menentukan
rumus luas permukaan kerucut yang harus dipersiapkan oleh siswa.
Sedangkan pada pertemuan keempat, kegiatan intinya siswa melakukan game secara
berkelompok dengan menggunakan aplikasi socrative. Setelah semua kelompok menjawab
diumumkan kelompok mana yang menang. Untuk kegiatan umpan balik, guru mempersilahkan
perwakilan kelompok yang ingin menjelaskan alasan tentang jawabannya ke depan kelas,
sedangkan guru menilai komunikasi matematika siswa yang maju tersebut.

Pembahasan
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian pada siklus pertama dan kedua tersebut di atas
selanjutnya akan dilakukan analisis hasil penelitian 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

923

924

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

Pada siklus pertama, siswa kelas IX I SMP 33 Semarang berdasarkan hasil analisis
pengamatan aktifitas siswa dalam pembelajaran dapat diketahui bahwa siswa antusias hal
ini dapat ditunjukkan ketika masuk ke laboratorium komputer siswa langsung berusaha
untuk menempati tempat duduknya sesuai yang diatur guru dan mengikuti skenario yang
dipaparkan guru melalui tayangan PowerPoint menggunakan LCD projector, namun demikian
pada tahap persiapan yang berhubungan dengan pemanfaatan komputer sebagai media
pembelajaran masih cenderung lama, hal ini dikarenakan baru pertama kali siswa mengikuti
pembelajaran dengan full teknologi. Kemampuan siswa dalam komunikasi matematika secara
tertulis yang ditunjukkan melalui banyaknya siswa yang menunjukkan jawaban pada kartu
Plickers maupun game kelompok dengan menggunakan aplikasi Socrative amat baik karena
semua siswa merenpons pertanyaan yang diberikan guru. Namun kemampuan komunikasi
matematika secara lisan masih level satu yaitu ada respon tetapi tidak memberikan alasan
artinya siswa tidak/belum berani untuk menjelaskan jawaban mereka, hal ini didukung dengan
hasil obervasi tentang keaktifan berpendapatnya pada kategori cukup. Ketidak beranian siswa
untuk menjelaskan jawabannya dikarenakan malu dan takut jika jawabannya salah. Walaupun
demikian selama siklus satu masih terdapat terdapat dua siswa tingkat kemampuan komunikasi
matematika pada level empat yaitu ada respon disertai disertai alasan lengkap dan runtut
penyajiannya.
Dari hasil pengamatan, pada siklus pertama pertemuan pertama, ketika peneliti memberi
kesempatan kepada siswa menjelaskan dari pertanyaan prasyarat dengan aplikasi plickers
berikut.

Gambar 5. Tampilan soal di aplikasi Plickers dan jawaban siswa
Siswa bernama Aida mengacungkan tangan untuk menjelaskan ke depan dan menuliskan
dengan runtut.
“rumus Keliling persegi panjang adalah dua kali dalam kurung panjang ditambah
lebar kurung tutup), karena panjang sama dengan x dan lebar sama dengan t, maka
keliling plat tersebut adalah dua kali dalam kurung x ditambah t kurung tutup,
sedangkan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas plat tersebut
adalah x kali t.
Jika dilihat dari hasil observasi, pada siklus satu, jalannya diskusi kelompok siswa masih pasif
cenderung bekerja secara individu, dikarenakan masing-masing siswa membuka file lembar
kerja sendiri-sendiri akibatnya mereka juga ingin meneyelesaikannya sendiri-sendiri dahulu,
sehingga tidak memperhatikan waktu yang diberikan. Jika dilihat dari hasil pekerjaan siswa,
belum kreatif dalam memodifikasi cara menggambar bangun ruang sisi lengkung, siswa masih
berpatokan dengan video tutorialnya. Hal-hal tersebut di atas yang diubah strateginya pada
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siklus dua diantaranya setelah masing-masing anggota kelompok melihat video, maka LKPD
dibuat bersama-sama melalui diskusi kelompok dengan menghadapi satu komputer saja.
Pada siklus kedua ada peningkatan kemampuan komunikasi matematika secara lisan pada
level 4 yaitu ada respon dan berani menyampaikan pendapat secara runtut serta mengalami
penurunan siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematika pada level 1. Hal ini
disebabkan siswa sudah merasa senang dengan pembelajaran matematika dengan menggunakan
teknologi, selain itu umpan balik dengan mengggunakan aplikasi plickers maupun Socrative
siswa dapat langsung mengetahui jawaban dan guru dapat mengetahui seberapa siswa dapat
mengkomunikasikan secara lisan. Peningkatan komunikasi matematika juga didukung hasil
observasi bahwa seluruh siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran, aktif dalam berdiskusi
kelompok pekerjaan yang dihasilkan menunjukkan sesuai konsep yang diharapkan serta
dalam kegiatan presentasi siswa sudah mulai aktif, khususnya pada saat sesi tanya jawab
masing-masing anggota kelompok harus saling membantu dalam menjawab pertanyaan dari
kelompok lain, sehingga saling mengisi kekurangan. Selain itu kelompok yang tidak maju juga
berani mengemukakan pendapatnya, memberi sanggahan serta memberi pertanyaan kepada
yang presentasi. Demikian juga ketika game kelompok (race game) menggunakan aplikasi
Socrative terjadi persaingan antar kelompok untuk memenangkan perlombaan.
Berikut ini hasil observasi yang dapat memberikan gambaran tentang salah satu siswa yang
berani mewakili kelompknya untuk menjelaskan jawaban kelompoknya ketika kegiatan
pembahasan race game.

Peneliti menayangkan salah satu satu pertanyaan di bawah ini.

Gambar 6. Tampilan soal di aplikasi Socrative setelah di review
Dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab. Siswa bernama Tegar mengacungkan
tangan “Saya pak!” kemudian peneliti mempersilahkan untuk menjelaskan ke depan.
Langkah pertama, siswa tersebut menggambar visualisasi sketsa semangka yang
telah dibelah menjadi dua sama besar. Kemudian menunjukkan kepada temantemannya.
Perhatikan gambar belahan semangka ini, ternyata belahan semangka ini terdiri
dari bagian atas yang berbentuk lingkaran dan selimut setengah bola, sehingga luas
permukaan satu bagian yang telah dibelah ini adalah luas satu lingkaran ditambah
luas setengah bola.
Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menunjukkan adanya
peningkatan kemampuan komunikasi matematika secara lisan pada level 4 yaitu Ada respon

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

925

926

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

disertai alasan lengkap dan runtut penyajiannya, yang artinya siswa sudah memiliki keberanian
dalam menjelaskan dari permasalahan yang diberikan guru secara runtut bila perlu di lengkapi
dengan gambar. Sedangkan kemampuan komunikasi matematika pada level 1 yaitu ada respon
tidak disertai alasan terjadi penurunan. Ini menunjukkan bahwa ada terjadi peningkatan
kemampuan komunikasi matematika pada materi bangun ruang sisi lengkung pada siswa kelas
IX I semester 1 di SMP Negeri 33 Semarang tahun pelajaran 2017/2018 melalui penerapan
Technology–based Guided-discovery Method. Untuk lebih jelasknya tentang analisis aktivitas
belajar siswa dan kemampuan komunikasi matematika pada siklus 1 dan siklus 2 disajikan
dalam tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 3. Analisis Aktivitas siswa pada siklus 1 dan siklus 2

Gambar 6. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika secara Lisan pada siklus 1 dan siklus 2
Hasil tes rata-rata kelas pada siklus pertama dan kedua mengalami peningkatan dari 68,44
menjadi 74,79 serta prosentase banyaknya siswa yang mendapat nilai minimal 70 sebesar
65,63% menjadi 78,13%. Hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan hasil belajar materi
bangun ruang sisi lengkung pada siswa kelas IX I semester 1 di SMP Negeri 33 Semarang
tahun pelajaran 2017/2018 melalui penerapan Technology–based Guided-discovery Method;

Gambar 7. Diagram tentang rata-rata, nilai tertinggi, dan terendah pada siklus 1 dan siklus 2
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Gambar 7. Diagram rata - rata nilai dan prosentase pencapaian nilai minimal 70 siklus 1 dan
siklus 2
Berdasar analisis dan pembahasan tersebut diatas, maka dengan menerapkan penerapan
Technology–based Guided-discovery Method dalam pembelajaran bangun ruang sisi lengkung
memperoleh kelebihan/keuntungan sebagai berikut sebagai berikut:
1. Dapat meningkatkan meningkatkan kemampuan komunikasi matematika secara lisan.
2. Dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika.
3. Dapat saling berbagi pengetahuan dengan teman sekelompoknya juga pada guru sehingga
mendapatkan jawaban yang jelas.
4. Siswa merasa termotivasi untuk berpikir kritis, bertanggung jawab. Walaupun sebagian
kecil siswa merasa kurang senang jika anggota kelompknya ada yang tidak dapat bekerja
serta masih merasa takut waktu mempresentasikan hasil karyanya.
5. Ikut melestarikan lingkungan karena tidak memrlukan kertas untuk menjawab pertanyaan.
Namun demikian, perlu diperhatikan dalam menerapkan penerapan Technology–based
Guided-discovery Method dalam pembelajaran bangun ruang sisi lengkung diantaranya:
1. Perlu memperhatikan alokasi waktu yang telah ditetapkan.
2. Pengecekan perangkat yang akan digunakan, baik perangkat lunaknya maupun perangkat
kerasnya.
3. Kemampuan siswa dalam menguasai perangkat lunak pendukung, misalnya pada penelitian
ini siswa harus menggunakan microsoft word dan menggunakan simbol matematika,
maka minimal siswa dapat menguasai Equation, jika tidak maka akan menjadi kendala
khususnya ketepatan waktu penyelesaian tugas.
4. Guru harus menguasai dahulu teknologi yang akan digunakan untuk pembelajaran
Penerapan penerapan Technology–based Guided-discovery Method tidak dapat digunakan
untuk semua materi, sehingga guru perlu memilih materi yang cocok menggunakan metode
ini.

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas 32 siswa dalam pembelajaran menunjukkan adanya
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peningkatan kemampuan komunikasi matematika secara lisan pada level 4 yaitu Ada respon
disertai alasan lengkap dan runtut penyajiannya dari 2 siswa (6,25%) menjadi 10 siswa (31,
25%), yang artinya siswa sudah memiliki kebenarian dalam menjelaskan dari permasalahan
yang diberikan guru secara runtut bila perlu di lengkapi dengan gambar. Sedangkan kemampuan
komunikasi matematika pada level 1 yaitu ada respon tidak disertai alasan terjadi penurunan
dari 22 siswa (68,75%) menjadi 15 siswa (46, 88%) . Ini menunjukkan bahwa ada terjadi
peningkatan kemampuan komunikasi matematika pada materi bangun ruang sisi lengkung
pada siswa kelas IX I semester 1 di SMP Negeri 33 Semarang tahun pelajaran 2017/2018
melalui penerapan Technology–based Guided-discovery Method
Hasil tes rata-rata kelas pada siklus pertama dan kedua mengalami peningkatan dari 68,44
menjadi 74,79 serta prosentase banyaknya siswa yang mendapat nilai minimal 70 sebesar
65,63% menjadi 78,13%. Hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan hasil belajar materi
bangun ruang sisi lengkung pada siswa kelas IX I semester 1 di SMP Negeri 33 Semarang
tahun pelajaran 2017/2018 melalui penerapan Technology–based Guided-discovery Method

Saran
Saran yang dapat diberikan sebagai berikut.
1. Sebagai tindak lanjut dari penelitian tindakan kelas ini perlu adanya penelitian tindakan
kelas lanjutan mengenai penggunaan metode penemuan terbimbing dengan fast feedback
berbantuan Student Response System (SRS) terhadap strategi pembelajarannya berbantuan
web aplication , motivasi siswa maupun materi-materi lain .
2. Berdasarkan hasil penelitian ini guru kelas IX sebaiknya pada saat pembelajaran matematika
khususnya materi geometri dan pengukurannya dapat menerapakan penggunaan metode
penemuan terbimbing dengan fast feedback berbantuan Student Response System (SRS).,
karena dengan mengkondisikan siswa dengan situasi yang menyenangkan akan membuat
materi pelajaran matematika mudah diterima dengan siswa.
3. Pihak sekolah selalu mendorong guru-guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas
agar mengetahui kesulitan siswa dan memberikan solusi terhadap kesulitan tersebut
sehingga hasil belajar siswa dapat optimal.
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GALLERY WALK

Abstrak. Berdasarkan angket yang diberikan pada peserta didik nampak bahwa
pembelajaran yang dilakukan belum maksimal membantu memudahkan dalam belajar
matematika materi luas lingkaran sehingga peserta didik beranggapan bahwa matematika
itu sulit dan mengakibatkan motivasi belajar siswa menurun. Melihat fenomena tersebut
melalui penelitian tindakan kelas ini berusaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa
melalui metode ”Gallery Walk” yang artinya kegiatan memperkenalkan produk, gagasan
kepada teman satu kelas sehingga dapat menanamkan pemahaman konsep. Instrumen
yang digunakan penyebaran angket, evaluasi tes. Penggunaan metode Gallery Walk dapat
meningkatkan hasil belajar dan menumbuhkah motivasi. Hasil analisis motivasi siklus I
dengan skor 80,23, siklus II 84,45 ada kenaikan 4,22 sedangkan hasil evaluasi belajar
siswa mengalami peningkatan 10,71 yaitu siklus I 70,7, siklus II 81,41 dengan ketuntasan
siklus I 71,88% dan siklus II 90,63% ada kenaikaan 18,75% dengan hipotesis yang
diajukan yaitu jika metode Gallery Walk diterapkan dapat meningkatkan hasil belajar
Kata Kunci. Metode Gallery Walk, meningkatkan hasil belajar, materi luas lingkaran

1. Pendahuluan
Menurunnya semangat belajar perlu penanganan secara serius agar motivasi belajar bisa
ditangani apalagi jika siswa beranggapan matematika itu sulit serta menakutkan sehingga
sulit memahami materi, seperti keadaan pada siswa kelas VIII G SMPN 1 Jombang yang
berkemampuan berpikir matematis masih dibawah KKM.
Penyebabnya dalam menyampaikan kurang menarik, tidak memakai media, metodenya tidak
ditata, kurang ada aktivitas sehingga semangatnya menurun. Kariadinata (2010) mengatakan,
banyak persoalan geomerti yang memerlukan gambaran untuk memecahkan materi yang sulit
seperti membuat jaring- jaring dan menentukan sisinya.
Pada materi lingkaran siswa sulit memahami materi. Guru juga mengalami kesulitan dalam
menjelaskan materi tersebut. Oleh karena itu untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap
materi lingkaran maka perlu mengubah metode belajar dengan metode gallery walk.
Tujuan dari pelaksanaan pembelajaran dengan metode gallery walk ini untuk mempermudah
pemahaman menentukan materi luas lingkaran, sehingga hasil belajar siswa pada materi ini
dapat meningkat. Melihat permasalahan di atas judul penelitiannya “Upaya Meningkatkan
Hasil Belajar Matematika Materi Luas Lingkaran Melalui Metode Gallery Walk.
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah:
Bagaimana penerapan metode ”Gallery Walk” dalam pembelajaran matematika untuk
meningkatkan hasil belajar materi luas lingkaran pada siswa kelas VIII G SMP Negeri 1
Jombang?

1.1 Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar luas lingkaran pada siswa kelas VIII
G SMP Negeri 1Jombang.

2. Kajian Teori
2.1 Pengertian Belajar
Menurut Kimble (dalam Karwati dan Priansa (2015:187) menyatakan belajar sebagai
perubahan yang relatif permanen didalam behavioral potentiality ( potensi bahavioral ) yang
terjadi sebagai akibat dari praktik yang terkuat. Belajar adalah proses ketika tingkah laku
( dalam arti luas ) ditimbulkan atau diubah melalui praktik atau latihan. Secara lebih detail
lagi, Mustaqim dan Wahib (2010:60) didalam Karwati dan Priansa (2015:187) menyatakan
bahwa belajar adalah usaha untuk membentuk hubungan antara perangsang dan reaksi, usaha
untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai kondisi atau situasi yang ada disekitar, usaha
untuk membentuk tanggapan- tanggapan baru, Belajar dapat juga sebagai proses aktif tetapi
bukan hanya aktifitas yang nampak, belajar juga bisa dikatakan usaha mengatasi keteganganketegangan psikologis bila orang ingin mencapai tujuan dan mendapat rintangan.
Pembelajaran merupakan kondisi yang memungkinkan orang belajar. Pembelajaran yang
melibatkan siswa, di mana siswa terlibat dalam menemukan pengetahuannya sendiri lebih
mempunyai kekuatan untuk menumbuhkan daya nalar siswa dan motivasi belajar dalam diri
siswa.

2.2 Hasil Belajar
Menurut Sukmadinata dalam Karwati dan Priansa (2015:214), hasil belajar atau achievement
merupakan realisasi atau pemekaran kecakapan potensial dan kapasitas berpikir yang
dipunyai seseorang, Dalam Kosasih (2007:50) bahwa lingkungan sekitar sangat mendukung
pemahaman dalam belajar meskipun faktor utama yang berpengaruh adalah diri pembelajar
sendiri. Faktor-faktor lain yang berpengaruh pada hasil belajar adalah metode mengajar yang
digunakan, penataan kelompok, media yang dipakai dan mental pembelajar.

2.3 Metode Gallery Walk
Gallery Walk berasal dari kata gallery dan walk. Galerry artinya pameran, dan walk atinya
berjalan atau melangkah, sehingga dapat diartikan metode gallery walk adalah metode di
mana peserta didik memamerkan hasil belajarnya setelah mengikuti serangkaian aktivitas
belajar. Metode pembelajaran gallery walk merupakan salah satu metode dalam pembelajaran
kooperatif atau cooperative learning methods. Menurut Slavin “In cooperative learning
methods, students work together in four member teams to master material initially presented
by the teacher”. Ini berarti bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah
pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil berjumlah
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4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang peserta didik lebih bergairah
dalam belajar. Peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil tersebut saling bekerjasama
dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kerangka
pelaksanaan pembelajaran metode gallery walk adalah sebagai berikut:(1)Peserta dibagi
dalam beberapa kelompok,(2) Kelompok diberi kertas plano/ flip chart (3) Tentukan topik/
tema pelajaran. (4) Hasil kerja kelompok ditempel di dinding.(5) Masing-masing kelompok
berputar mengamati hasil kerja kelompok lain.(6) Salah satu wakil kelompok menjawab
setiap apa yang ditanyakan oleh kelompok lain (7) Koreksi bersama-sama.(8) Klarifikasi dan
penyimpulan.

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 1. Kerangka Berpikir
Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : “ Dengan diterapkannya metode “Gallery
Walk” dalam pembelajaran matematika materi luas lingkaran, siswa mengalami peningkatan
hasil belajar dan mencapai ketuntasan belajar secara optimal.

3. Metodologi Penelitian, Tabel, dan Gambar
3.1 Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas yang
terdiri dua siklus. Masing-masing siklus mencakup empat tahap kegiatan, yaitu perencanaan
(planing), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing) dan refleksi (reflecting)
dengan seperti dalam bagan berikut:

3.2. Seting Penelitian
Penelitian dilakukan di ruang kelas VIII G SMP Negeri 1 Jombang dan dilaksanakan pada
bulan Januari – April 2017, dengan subyek penelitian adalah 32 siswa kelas VIII G SMP
Negeri 1 Jombang.
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3.3. Sumber Data
Data yang diukur adalah hasil belajar siswa pada materi luas lingkaran yang terbagi dalam
dua siklus yaitu: siklus 1 yaitu menentukan unsur-unsur lingkaran, siklus 2 menentukan luas
lingkaran. Hasil belajar ini dapat dilihat dari evaluasi melalui tes setiap siklus. Sumber data
ini berasal dari siswa. Di samping data pokok berupa hasil belajar, dalam penelitian tindakan
kelas ini diukur pula keaktifan siswa. Keaktifan siswa ini dapat dilihat dari:
1. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru
2. Siswa tertarik dengan topik yang dipelajari
3. Siswa menunjukkan hasil pengetahuan tentang lingkaran
4. Kemampuan siswa berpendapat dan menemukan
5. Bekerjasama dalam kelompok
6. Gallery walk memungkinkan mengembangkan pengetahuan
7. Proses pembelajaran yang menyenangkan
8. Gallery walk ini merangsang siswa ingin tahu
9. Siswa menyajikan pemahaman baru yang diperoleh
10. Mendemostrasikan membantu memecahkan masalah

3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Data hasil belajar matematika materi luas lingkaran diukur menggunakan tes setiap siklusnya
berupa soal essay, sedangkan data keaktifan siswa diambil dengan menggunakan lembar
observasi oleh observer.

3.5. Analisis data
Penilaian secara kuantitatif, data hasil belajar yang diperoleh dihitung rata-ratanya, dilihat
ketuntasan belajarnya, dihitung persentase ketuntasannya. Demikian juga untuk hasil penskoran
observasi aktivitas siswa, data-data yang diperoleh dibuat dalam tabulasi, dilakukan penilaian
dan dihitung persentase skornya. Secara kualitatif, dari hasil wawancara maupun pengamatan
terhadap pelaksanaan pembelajaran dideskripsikan untuk memberikan gambaran secara jelas..

Mean(rata − rata ) =
Persentase =

Jumlah Nilai
Jumlah Siswa

(1)

Jumlah skor
x 100%
Jumlah skor ideal

(2)

Untuk mengetahui keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini ada dua indikator sebagai
acuannya, yaitu:
1. Meningkatnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika dengan penerapan
metode ”Gallery Walk”. Secara kuantitatif dapat dilihat dari perubahan rata-rata skor
observasi dan secara kualitatif dilihat dari respon siswa terhadap pembelajaran melalui
wawancara.
2. Meningkatnya hasil belajar siswa dibandingkan dengan sebelumnya dan seluruh siswa
memperoleh nilai ≥ 65 (Standar Ketuntasan Minimal). Hal ini dapat dilihat dari peningkatan
rata-rata hasil belajar.
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4.Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Deskripsi Kondisi Awal
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh gambaran bahwa kurangnya variasi metode
yang digunakan dalam pembelajaran diprediksi menjadi salah satu sumber kesulitan bagi
siswa. Berdasarkan alasan inilah perlu upaya pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas
ini untuk mengubah model pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang
berpusat pada siswa. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode gallery walk
. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus untuk membahas materi luas lingkaran
melalui beberapa langkah (1) dibentuk kelompok, (2) kelompok dibagi kertas plano, (3)
menentukan topik, (4) hasil kerja ditempel (5) masing-masing kelompok mengamati hasil
kerja kelompok lain (6) salah satu wakil kelompok menjawab pertanyaan yang ditanyakan
oleh kelompok lain (7) koreksi bersama (8) klarifikasi dan penyimpulan.

4.2. Deskripsi Siklus I
Pembelajaran yang dilakukan pada siklus I dengan metode gallery walk materi unsur- unsur
lingkaran yang dilaksanakan di kelas VIII G SMP Negeri 1 Jombang. Pada pertemuan kedua
yaitu mengamati hasil kerja kelompok lain, salah satu wakil kelompok menjawab pertanyaan
yang ditanyakan oleh kelompok lain, koreksi bersama, klarifikasi dan penyimpulan.Tindak
lanjut berikutnya evaluasi yang dilaksanakan pada pertemuan ketiga.

4.2.1.Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Tabel 1. Aktivitas Siswa saat pembelajaran siklus I
Aktifitas
Perhatian terhadap penjelasan guru
Siswa tertarik dengan topik yang dipelajari
Siswa menunjukkan hasil pengetahuan tentang lingkaran
Kemampuan siswa berpendapat dan menemukan
Bekerjasama dalam kelompok
Gallery walk dapat mengembangkan pengetahuan
Proses pembelajaran ini menyenangkan
Galery walk ini merangsang siswa ingin tahu
Siswa menyajikan dan pemahaman baru yang diperoleh
Mendemostrasikan membantu memecahkan masalah
Rata-rata

Siklus I
Mean
%
3,50
87,50
3,47
86,72
3,06
76,56
3.03
75,78
2,88
71,88
3,50
87,50
2,81
70,31
3,03
75,78
3,50
87,50
3,41
85,16
80,23

Berdasarkan data aktivitas siswa diatas disimpulkan bahwa metode gallery walk belum
maksimal dikarenakan siswa masih bingung .

4.2.2. Hasil Belajar Siklus I
Tabel 2. Hasil belajarsiswa pada siklus I
Kriteria
Tuntas
Belum Tuntas
Nilai Rata - rata

Jumlah
23
9
70,7

Persentase (%)
71,88
28,12
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Melihat hasil evaluasi siklus I diatas menunjukkan 23 siswa yang tuntas atau 71,88% dan yang
belum tuntas 9 siswa atau 28,12% dan memperoleh rata-rata 70,7% dengan melihat hasil yang
diperoleh disiklus I ini dijadikan dasar atau refleksi untuk tindak lanjut di siklus II, walaupun
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 materi luas lingkaran . Kemudian guru juga menjelaskan
kembali cara belajar dengan metode gallery walk agar lebih bisa lebih efektif dan efisien
serta bertanggung jawab. Dua puluh menit berlalu guru memberikan apersepsi dan motivasi
selanjutnya pembelajaran siklus II dimulai yaitu memasuki inti pembelajaran yaitu evaluasi.

4.3.1.Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Deskripsi data dan temuan peneliti pada siklus II .

Tabel 3. Aktivitas Siswa saat pembelajaran siklus II
Aktifitas
Perhatian terhadap penjelasan guru
Siswa tertarik dengan topik yang dipelajari
Siswa menunjukkan hasil pengetahuan tentang lingkaran
Kemampuan siswa berpendapat dan menemukan
Bekerjasama dalam kelompok
Gallery walk dapat mengembangkan pengetahuan
Proses pembelajaran ini menyenangkan
Galery walk ini merangsang siswa ingin tahu
Siswa menyajikan dan pemahaman baru yang diperoleh
Mendemostrasikan membantu memecahkan masalah
Rata-rata

Siklus 2
Mean %
3,75
93,75
3,88
96,88
3,16
78,91
3,16
78,91
2,88
71,88
3,72
92,97
3,13
78,13
3,44
85,94
3,38
84,38
3,31
82,81
84,45

Secara umum aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran siklus kedua memperoleh rata- rata
84,45 sedangkan pada siklus pertama 80,23 terutama dalam mengembangkan pengetahuan
dan merangsang siswa ingintahu karena hal ini menunjukkan ada perubahan dalam hal
meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa.

Gambar 3. Proses kegiatan pembelajaran dengan metode Gallery Walk
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4.3.2.Hasil Belajar Siklus II
Tabel- 4 Rangkuman Hasil Belajar Siswa pada Siklus II
Kriteria
Tuntas
Belum Tuntas
Nilai Rata-rata

Jumlah
29
3
81,41

Persentase (%)
90,63
9,37

Melihat hasil evaluasi diatas menunjukkan 29 siswa yang tuntas atau 90,63% dan yang belum
tuntas 3 siswa atau 9,37% dan memperoleh rata-rata 81,41% dengan hasil yang diperoleh
disiklus II ini menunjukkan ada peningkatan baik didalam aktivitas dan hasil belajar
mempelajari luas lingkaran dengan menggunakan metode gallery walk.

4.4.Pembahasan
Tabel- 5 Pengamatan hasil aktivitas pada siklus I dan Siklus II
Aktifitas
Perhatian terhadap penjelasan guru
Siswa tertarik dengan topik yang dipelajari
Siswa menunjukkan hasil pengetahuan tentang lingkaran
Kemampuan siswa berpendapat dan menemukan
Bekerjasama dalam kelompok
Gallery walk dapat mengembangkan pengetahuan
Proses pembelajaran ini menyenangkan
Galery walk ini merangsang siswa ingin tahu
Siswa menyajikan dan pemahaman baru yang diperoleh
Mendemostrasikan membantu memecahkan masalah
Rata-rata

Siklus I
Mean %
3,50
87,50
3,47
86,72
3,06
76,56
3.03
75,78
2,88
71,88
3,50
87,50
2,81
70,31
3,03
75,78
3,50
87,50
3,41
85,16
80,23

Siklus 2
Mean %
3,75
93,75
3,88
96,88
3,16
78,91
3,16
78,91
2,88
71,88
3,72
92,97
3,13
78,13
3,44
85,94
3,38
84,38
3,31
82,81
84,45

Berdasarkan rekapitulasi dari hasil pernyataan angket siswa pada proses pembelajaran siklus
I mencapai rata–rata 80,23 dan siklus II mencapai rata-rata 84,45 maka siswa dalam proses
pembelajaran menggunakan metode gallery walk ada peningkatan sebesar 4,22.

Tabel 6. Nilai Rata-rata dan Ketuntasan Belajar pada Siklus I dan Siklus II
No.

Unsur Nilai

1.
2.

Nilai Rata-rata
Tingkat Ketuntasan belajar

I
70,7
23

Siklus

II
81,41
29

Simpulan
Ada kenaikan
Ada kenaikan

Hasil analisis data didapat pada siklus I dan siklus II adalah(1) nilai rata-rata siklus I 70,7
pada siklus II 81,41 ada peningkatan 10,71 (2) persentase tingkat ketuntasan pada siklus I
23 siswa (71,88%) dan pada siklus II 29 siswa (90,63%) terjadi kenaikan ketuntasan belajar
18,75%. Kesimpulannya bahwa metode gallery walk mempunyai dampak positif dan dapat
digambarkan dengan grafik.
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Gambar 4. Grafik ketuntasan

5. Penutup
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka metode “Gallery Walk” merupakan
metode yang berpusat pada siswa. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, tahap pertama guru
memberikan penjelasan tentang materi lingkaran. Kegiatan berikutnya adalah pembelajaran
dengan metode gallery walk, dimana kelas dibagi menjadi 4-6 kelompok. Setiap kelompok
mendapat kertas plano permasalahan yang berbeda-beda. Selanjutnya siswa mendiskusikan
dan hasilnya kerjanya ditempel, kemudian masing-masing kelompok mengamati hasil kerja
kelompok lain dan salah satu wakil kelompok menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh
kelompok lain serta koreksi bersama, tahap terakhir klarifikasi dan penyimpulan. Akhir dari
kegiatan ini adalah tes secara individu untuk mengetahui kemampuan siswa tentang materi
yang yang diajarkan setiap siklusnya.
Penggunaan metode “Gallery Walk” secara nyata aktivitas dan hasil belajar meningkat,
terlihat pada siklus pertama memperoleh skor 80,23 dan siklus berikutnya 84,45 dengan
memperhatikan hal tersebut diatas bearti ada kenaikan rata – rata 4,22 sedangkan hasil belajar
siswa mengalami peningkatan 10,71 yaitu pada siklus I 70,7 dan siklus II 81,41 dengan
tingkat ketuntasan pada siklus I 23 siswa (71,88%) dan pada siklus berikutnya 29 peserta didik
( 90,63%) ada kenaikaan 18,75%. Dengan demikian hipotesis yang diajukan yaitu jika metode
gallery walk diterapkan/ digunakan maka aktivitas dan hasil belajar matematika materi luas
lingkaran siswa kelas VIII – G SMPN 1 Jombang dapat meningkat.

5.2 Saran
Agar metode “Gallery Walk” dapat berjalan dengan baik maka disarankan kepada guru untuk
mempersiapkan terlebih dahulu media yang akan digunakan untuk memperjelas materi dan
alat evaluasi beserta kunci jawabannya.
Saat kegiatan pembelajaran dengan metode gallery walk, guru perlu mengamati kegiatan
siswa, agar kesulitan yang dialami siswa dapat segera diketahui dan memberikan pengarahan
seperlunya manakala menemui kelompok yang mengalami kesulitan menyelesaikan masalah.
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Abstrak. Metakognitif disebut dengan “high-order cognition about cognition” yaitu
berpikir kognitif tingkat tinggi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa
besar kemampuan metakognitif siswa dalam penyelesaian masalah. Strategi berpikir
metakognitif meliputi memprediksi solusi, menuangkan ide permulaan, monitoring,
evaluasi, dan regulasi diri. Kemampuan metakognitif yang dimiliki siswa menjadikan
siswa terbuka jalannya untuk berpikir terstruktur, teliti, dapat menilai kemampuan diri,
serta meningkatkan kepercayaan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3,07% siswa yang berpredikat baik sekali,
sebanyak 43,07% berpredikat baik, dan terdapat 20% siswa yang berpredikat kurang.
Kata Kunci. metakognitif, monitoring, evaluasi, masalah

Pendahuluan
Flavell (dalam Suriyon, 2013:585) mengatakan bahwa metakognitif adalah hubungan timbal
balik berupa proses kegiatan pertukaran informasi yang mengacu pada monitoring dan
pengaturan kegiatan pembelajaran secara kognitif menuju tujuan yang lebih nyata. Kegiatan
berpikir metakognitif ini membangkitkan minat belajar dalam problem solving. National
Council of Teacher of Mathematics (NCTM) menyebutkan bahwa pembelajaran matematika
adalah problem solving, ditambahkan pula bahwa pengajaran terbaik dalam matematika
adalah problem solving. Oleh karenanya, menurut Vennmann (dalam Suriyon, 2013:585) perlu
pengembangan metakognitif dan diterapkan dalam pembelajaran.
Limbach (2004:2) menyebutkan bahwa tingkatan taksonomi Bloom berpikir kognitif adalah
mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Tiga level
teratas adalah mempraktekkan berpikir tingkat tinggi. Mengingat mensyaratkan jawaban
pendek dari sebuah pertanyaan sederhana. Memahami mensyaratkan penjelasan atas ide –
ide dan konsep – konsep. Menerapkan adalah menggunakan informasi yang didapat dari
situasi yang seragam. Menganalisis membutuhkan jawaban yang mendemonstrasikan sebuah
kemampuan dengan melihat pola dan pengelompokan informasi, konsep, dan teori – teori.
Mengevaluasi mensyaratkan penilaian dari sebuah keputusan atau serangkaian tindakan.
Mencipta mensyaratkan tumbuhnya ide-ide baru, hasil, jalan, dan cara pandang.
Konsep metakognitif (Haribhai, 2012:44) dapat diartikan sebagai “high-order cognition about
cognition”. Jika metakognitif dipahami sebagai (pengetahuan) seperangkat self-instructions
untuk mengatur kinerja tugas, maka kognitif adalah kendaraan dari self-instructions tersebut.
Aktivitas kognitif ini pada gilirannya tunduk pada metakognitif, misalnya, pada proses
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pemantauan dan evaluasi yang sedang berjalan. Terkadang, metakognitif berupa instruksi diri
dapat diamati pada siswa secara verbal , seperti, ‘ini sulit dilakukan oleh saya, ayo kita lakukan
langkah demi langkah.‘ atau ‘tunggu, saya tidak tahu apa ini!’. Metakognitif, bagaimanapun,
tidak selalu eksplisit terdengar atau terlihat selama kinerja tugas. Sebaliknya, metakognitif
sering terjadi pada penyimpulan dari aktivitas kognitif tertentu. Contohnya, melakukan halhal selangkah demi selangkah mungkin merupakan indikasi perilaku terencana, meskipun
instruksi sendiri untuk perencanaan tidak secara eksplisit terverbalkan. Perilaku terencana ini
menjadi bagian dari metakognitif.
Metakognitif disebut sebagai “thinking about thinking” dan melibatkan pengawasan apakah
tujuan kognitif telah tercapai. Strategi kognitif digunakan untuk membantu seseorang
mencapai tujuan tertentu misalnya memahami sebuah definisi sementara strategi metakognitif
digunakan untuk memastikan apakah tujuan tersebut telah tercapai, yaitu dengan menanyai
diri untuk dievaluasi pemahaman tentang definisi tersebut. Pengalaman metakognitif biasanya
mendahului atau mengikuti aktivitas kognitif. Menurut Roberts & Erdos (dalam Haribhai,
2012:44), ketika kognitif gagal, seperti mengakui ketidakpahaman akan sebuah definisi.
Kebuntuan seperti itu diyakini diperlukan pengaktifkan proses metakognitif saat pembelajar
mencoba memperbaiki situasi tersebut. Bentuk pengaktifannya dapat diidentifikasi empat
jenis pertanyaan metakognitif, menurut Moga (2016:12) :
1. Pertanyaan pemahaman: pertanyaan tentang masalah tugas (Apakah ada masalah yang
kalian jumpai?)
2. Pertanyaan koneksi: pertanyaan tentang persamaan dan perbedaan antara masalah yang
mereka jalani (Bagaimana masalah ini berbeda/serupa dari yang sebelumnya?)
3. Pertanyaan strategis: pertanyaan tentang strategi yang tepat untuk memecahkan masalah
(Mengapa strategi ini tepat untuk memecahkan masalah?)
4. Pertanyaan refleksi: pertanyaan untuk merefleksikan pemahaman mereka tentang proses
solusinya (Bisakah Anda mengatasinya dengan cara yang berbeda?)
Menurut Seastone (dalam Barbacena, 2015:16) terdapat tiga jalan untuk menjelaskan tentang
metakognitif dalam bahasa matematika, yaitu kepercayaan dan intuisi, pengetahuan, dan
kesadaran diri. Schoenfeld (1992:348-350) menambahkan pendekatan manajemen untuk
menjelaskan metakognitif. Pendekatan manajemen itu meliputi pemahaman terhadap masalah
itu sendiri sebelum muncul solusi; perencanaan; monitoring (mengawasi langkah-langkah
penyelesaian masalah); ketersediaan sumber informasi; memutuskan langkah apa yang harus
dilakukan; berapa lama masalah tersebut bisa terselesaikan.
Dari beberapa pendapat di atas dapat dikategorikan strategi berpikir metakognitif yaitu :
1. memprediksi solusi
2. menuangkan ide permulaan
3. monitoring
4. evaluasi
5. regulasi diri
Berikut ini beberapa contoh masalah matematika dan penyelesaiannya dari tingkatan kognitif
rendah sampai tertinggi dan strategi metakognitif yang dibangun :
a.

Pertanyaan kognitif pada level mengingat :
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Dalam suatu turnamen tenis dengan sistem gugur, hanya pemenang dari setiap pertandingan
yang berhak melaju ke babak berikutnya. Setiap pemain bertanding dengan lawannya hanya
satu kali. Proses ini berlanjut sampai pertandingan babak final untuk menentukan pemenang
turnamen tersebut. Apabila terdapat 128 pemain, hitunglah banyak pertandingan yang
berlangsung pada turnamen tersebut?
Pada strategi menuangkan ide permulaan adalah menghitung banyak pertandingan jika ada 2,4,
atau 8 pemain yang ikut bertanding. Jika terdapat 2 pemain saja terdapat 1 kali pertandingan.
Jika terdapat 4 pemain, maka terdapat 3 kali pertandingan. Jika terdapat 8 pemain, maka
terdapat 7 kali pertandingan. Jika terdapat 16 pemain, maka terdapat 15 kali pertandingan.
Sehingga jika terdapat 128 pemain, maka terdapat 127 kali pertandingan. Pada monitoring
dapat dilakukan dengan membuat skema bertanding dari yang sederhana, kemudian dibuat
prediksi untuk n yang lebih banyak.
b. Pertanyaan kognitif pada level memahami :
Lambang x menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan x,
sedangkan lambang x menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama
dengan x. Sebagai contoh, 2,6 = 2, - 2,6 = - 3, 2,6 = 3 dan -2,6 = - 2. Hitunglah
nilai

2

+

- 5 + - 23

-

2

+ - 3 −1 !

Pada tahap awal memprediksi solusi dilakukan dengan memahami penyataan yang diberikan,
mengerjakan tiap pertanyaan, dan menjumlahkan
= 3,14 = 3 ;
-

= -

2

2

2 = 1,4… = 2 ; - 5 = -2,2 = - 3; - 23 = -0,66 = 0 ;

= -9,85 .. =-10 ; - 3 − 1 = -2,8… = -2

Nilai
Pada tahap monitoring dilakukan dengan mengerjakan pertanyaan dengan kehati-hatian,
apakah langkah-langkah yang dilakukan mengalami kesalahan atau tidak. Pada strategi evaluasi
dilakukan dengan membuat garis bilangan sebagai alat bantu memudahkan penyelesaian di
atas. Konstruksi pembuatan garis bilangan ditujukan untuk meningkatkan belief (keyakinan).
Sangat mungkin siswa dapat dengan mudah memahami bahwa bilangan bulat terdekat di bawah
3,14 adalah 3, namun akan menjadi ragu bila bilangan tersebut adalah -9,85, siswa tidak akan
mudah begitu saja bahwa bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan -9,85
adalah -10. Oleh karenanya siswa akan memunculkan pertanyaan, perlukah saya membuat
garis bilangan agar pekerjaan di atas menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih yakin.
c.
Let

Pertanyaan kognitif pada level menerapkan :
be a positive number such that

. What is the value of

?

Pada strategi memprediksi soal dapat dilakukan dengan ‘apakah soal di atas memerlukan
jawaban/langkah penyelesaian yang panjang atau pendek’. Pada strategi menuangkan ide
permulaan dilakukan dengan mengonstruksi

Perhatikan bahwa
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Selanjutnya dilakukan strategi monitoring
karena

maka

Selanjutnya bahwa

Pada strategi evaluasi dapat dilakukan dengan mengulang penyelesaian di atas selain itu dapat
dilihat dari jumlahan
lebih besar dari
. Pada strategi regulasi
diri dilakukan dengan memberikan keyakinan diri bahwa ia mampu dan puas menyelesaikan
penyelesaian di atas dengan langkah per langkah secara terstruktur dan ia yakin dapat
menyelesaikan soal semisal di atas di kemudian hari.
d. Pertanyaan kognitif pada level analisis :
Buktikan

!
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Pada strategi memprediksi solusi dilakukan dengan pertanyaan; apakah harus dilakukan
perkalian 2013 dengan 2014; apakah dilakukan dengan mengelompokkan 2 suku sejenis baru
dilakukan penyimpulan; ataukah dengan melakukan pemisalan.
Pada strategi menuangkan ide dengan memisalkan
Misal
Pada strategi monitoring

Pada tahap evaluasi dilakukan dengan penilaian solusi bahwa telah terbukti pernyataan
pembuktian di atas.
e.

Pertanyaan kognitif pada level mengevaluasi :

Budi merupakan pembuat dan penjual roti tart. Dia menjual dari seluruh roti di pagi hari
dan dari yang tersisa di siang hari. Budi menjual roti tart di waktu pagi 250 buah lebih
banyak daripada di siang hari. Berapa buah roti tart yang dibuat oleh Budi?
Pada strategi memprediksi solusi maka dilakukan dengan mengategorikan materi yang relevan
dengan pertanyaan soal tersebut. Terprediksi bahwa operasi bilangan bulat merupakan materi
yang relevan. Pada strategi menuangkan ide adalah dengan memisalkan roti yang dibuat
seluruhnya.
Misal roti tart yang dibuat seluruhnya adalah
= roti yang terjual siang
Pagi =
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Sisa roti yang dibuat
Siang =
Budi menjual roti tart di waktu pagi 250 buah lebih banyak daripada di siang hari.
Artinya

…………………………………………..(1)

Karena roti yang terjual siang =
Maka

sehingga

Substitusi

ke persamaan (1)

Didapatkan

Roti yang terjual di pagi =
Sehingga
Jadi roti yang dibuat seluruhnya = 500.
Pada strategi monitoring dilakukan dengan mengerjakan langkah-langkah penyelesaian dengan
hati-hati. Pada strategi evaluasi dilakukan dengan mengecek berapakah roti yang terjual pada
pagi, siang, dan berapa roti yang dibuat seluruhnya.
f, Pertanyaan kognitif pada level mencipta:
Faktorkan
menjadi perkalian dua buah bilangan bulat yang masing-masing lebih
besar dari
!
Perhatikan bahwa

Selanjutnya dengan membagi 3 pada bilangan 2013 didapatkan 671, sehingga

Jelaslah bahwa

dan

Pada strategi memprediksi solusi dapat dilakukan dengan membentuk pemfaktoran. Pada
strategi menuangkan ide permulaan dilakukan dengan membentuk pembagian 3 dari bilangan
2013. Pada strategi monitoring dilakukan dengan mengerjakan langkah-langkah pemfaktoran
dengan hati-hati. Selanjutnya pada evaluasi pembuktian bahwa perkalian dua buah bilangan
bulat yang masing-masing lebih besar dari
yaitu
dan

Kurangnya metakognitif (Moga, 2012:6) terlihat manakala siswa-siswa ini gagal
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merencanakan operasi, memantau prosedur, ataupun mengidentifikasi kesalahannya
yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas matematika. Kemampuan
prediksi memungkinkan mereka membedakan antara masalah sederhana dan sulit,
mengidentifikasi tugas yang membutuhkan lebih banyak waktu, serta mana yang
lebih banyak usaha yang harus dipecahkan. Kesulitan nyata saat memprediksi kinerja
(tugas matematika) akan ada, meski demikian siswa dengan kemampuan prediksi
yang baik dapat membedakan keduanya. Keterampilan evaluasi dari metakognitif
membantu siswa untuk merenungkan solusi dan untuk mengidentifikasi kemungkinan
kesalahan yang mereka buat. Jika peserta didik memiliki keterampilan evaluasi rendah,
keterampilan pemantauan juga rendah, mereka tidak akan bisa menilai apakah rencana
yang mereka miliki itu benar atau solusinya benar.
Terdapat penelitian (Suriyon, 2013:585) mengenai peran metakognitif dalam pemecahan
masalah matematis. Ketika para siswa membaca masalah matematika, mereka mengerti apa
yang diberikan dalam pertanyaan tersebut, tetapi mereka hanya bisa memecahkan masalah
sampai tingkat tertentu. Sedangkan untuk strategi metakognitif, siswa melakukan observasi
dan investigasi terlebih dahulu soal pemecahan masalah dengan mengembangkan rencana,
pemantauan, dan evaluasi. Pendekatan ini meningkatkan kemampuan siswa dan efisiensi
dalam pemecahan masalah. Namun, sedikit sekali diketahui tentang strategi penggunaan
metakognitif dan bagaimana strategi ini diterapkan saat siswa memecahkan masalah.
Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa manfaat yang didapatkan ketika dalam
penyelesaian masalah matematika siswa dapat berpikir metakognitif:
1. kemampuan memprediksi solusi memudahkan siswa untuk berpikir secara terstruktur
2. kemampuan menuangkan ide permulaan membantu membuka jalannya penyelesaian
masalah
3. monitoring menjadikan siswa lebih teliti, akurat, dan berhati-hati ketika menuliskan
langkah-langkah penyelesaian
4. evaluasi menjadikan siswa dapat menilai sendiri apakah solusi yang didapatkan sesuai
dengan masalah yang diberikan
5. regulasi diri menjadikan siswa lebih puas dan memiliki tingkat kepercayaan (belief) untuk
belajar matematika lebih baik
Begitu pentingnya metakognitif dalam pembelajaran matematika, maka rumusan masalah
ini adalah seberapa besar kemampuan metakognitif siswa kelas IX SMPN 2 Kalibawang,
Wonosobo dalam penyelesaian masalah.

Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan
kemampuan metakognitif siswa dalam penyelesaikan masalah matematika yang berkaitan
dengan kesebangunan pada siswa kelas IX SMPN 2 Kalibawang, Wonosobo yang berjumlah
65 siswa.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dan wawancara tidak terstruktur. Angket
digunakan untuk mengetahui kemampuan metakognitif siswa. Indikator metakognitif dalam
angket ini merupakan indikator yang tidak dapat diamati langsung oleh peneliti. Angket yang
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digunakan berupa checklist, yang merupakan deretan 10 pertanyaan di mana siswa yang diteliti
tinggal membubuhkan tanda centang pada tempat yang disediakan, dengan skor 4 (selalu), 3
(sering), 2 (kadang-kadang), dan 1 (tidak pernah). Indikator angket tersebut dibacakan oleh
guru di hadapan siswa secara klasikal, agar siswa tidak salah memahami pertanyaan di dalam
angket serta siswa tidak asal menjawab.
Adapun indikator metakognitif memprediksi solusi, dengan deskriptor: (a) siswa dapat
menggambarkan dengan jelas arah penyelesain; (b) siswa dapat menentukan materi prasyarat
apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Indikator metakognitif menuangkan ide
permulaan, dengan deskriptor: (a) siswa bisa memahami masalah yang ditanyakan; (b) siswa
mengetahui langkah awal apa yang harus dikerjakan. Indikator metakognitif monitoring,
dengan deskriptor: (a) siswa teliti dalam menyelesaikan masalah agar memperkecil kesalahan;
(b) siswa terstruktur dalam mengerjakan langkah demi langkah. Indikator metakognitif
evaluasi, dengan deskriptor : (a) siswa mengecek jawaban apakah logis atau tidak; (b) siswa
meneliti kembali pengerjaan soal. Indikator metakognitif regulasi diri, dengan deskriptor: (a)
siswa merasa menikmati selama mengerjakan soal; (b) siswa puas dengan hasil kerja keras
selama menyelesaikan masalah.
Desain dalam penelitian ini adalah guru membelajarkan secara kelompok materi kesebangunan
dengan memberikan latihan soal-soal yang standar selama 3 kali pertemuan. Selanjutnya
diberikan penugasan individu di rumah berupa penyelesaian masalah. Pembahasan masalah
dari penugasan rumah dilakukan di kelas, selanjutnya diberikan tugas kelompok dengan
penyelesaian masalah di dalam kelas untuk disikusikan selama 1 pertemuan. Pertemuan
selanjutnya diberikan tugas individu berupa penyelesaian masalah kemudian hasilnya
didiskusikan secara klasikal. Setelah pemberian tugas individu, siswa diberi kesempatan untuk
merefleksi penyelesaian masalah yang diberikan,kemudian diberikan angket yang dijelaskan
dan dibacakan oleh guru.

Gambar 1. Alur Penyelesaian Masalah
Wawancara tidak terstruktur diberikan kepada para siswa dengan memperhatikan keberagaman
kemampuan akademik yang ditujukan untuk mengetahui manfaat dari metakognitif dalam
pembelajaran.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil angket metakognitif siswa, tersaji dalam tabel 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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

949

Tabel 1. Frekuensi Kategori Metakognitif Siswa
Rentang
Skor

Predikat

Frekuensi

%

31 – 40

Baik Sekali

2

3,07

22 – 30

Baik

28

43,07

13 – 21

Cukup

22

33,84

4 – 12

Kurang

13

20

65

100

Jumlah

Dari hasil perhitungan di atas terdapat 3,07% siswa yang berpredikat baik sekali, sebanyak
43,07% berpredikat baik, dan terdapat 20% siswa yang berpredikat kurang. Seperlima dari
jumlah siswa yang berpredikat kurang dimungkinkan siswa belum terbiasa dengan soal yang
berbasis masalah. Sehingga keterampilan siswa mengembangkan diri dalam penyelesaian
masalah tidak berkembang optimal.
Dari wawancara tidak terstruktur dengan beberapa siswa, mereka menyukai penekanan yang
diberikan oleh guru berupa penuangan ide awal, monitoring, dan evaluasi. Sehingga para siswa
dapat lebih teliti dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah matematika. Hal ini selaras
dengan manfaat dari metakognitif dalam pembelajaran matematika.

Kesimpulan dan Saran
Penyelesaian suatu masalah tidak terlepaskan dari strategi berpikir metakognitif. Strategistrategi itu meliputi memprediksi solusi, menuangkan ide permulaan, monitoring, evaluasi,
dan regulasi diri. Kemapuan metakognitif yang dimiliki siswa menjadikan siswa terbuka
jalannya untuk berpikir terstruktur, teliti, dapat menilai kemampuan diri, serta meningkatkan
kepercayaan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat 3,07% siswa yang berpredikat baik sekali, sebanyak 43,07% berpredikat baik,
dan terdapat 20% siswa yang berpredikat kurang.
Saran dalam penelitian ini adalah :
1. Guru perlu membiasakan melatihkan soal yang berbasis penyelesaian masalah.
2. Saat memfasilitasi diskusi kelompok diharapkan guru menekankan pada pengembangan
kemampuan metakognitif.
3. Guru perlu melatihkan siswa agar berpikir terstruktur, teliti, dan menilai kemampuan diri
dalam menyelesaikan masalah matematika.
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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui materi prasyarat apa saja yang harus
dimiliki agar peserta didik mampu membuktikan dalil stewart dan bagaimana cara
membuktikannya. Menempatkan pengetahuan dan keterampilan matematika sebagai
tujuan belajar diikuti oleh materi prasayarat sebelumnya hingga bertingkat – tingkat
kemudian menjadi lebih sederhana disebut dengan hierarki belajar. Hierarki belajar
pembuktian dalil stewart membutuhkan pengetahuan dan keterampilan penggunaan
aturan cosinus dan proyeksi segitiga tumpul.
Kata Kunci. Hierarki belajar, stewart, proyeksi, cosinus

Pendahuluan
Kompetensi matematika mencakup pengembangan keterampilan dan minat yang berhubungan
dengan pembuktian. OECD PISA (http://www.oecd.org/pisa/) menyebutkan beberapa
komponen kompetensi matematika : reasoning; penjelasan dan penguraian sebuah pembuktian;
komunikasi; pemodelan; penemuan solusi; representasi; penggunaan simbol dan bahasa
pengoperasian; serta menggunakan alat-alat matematika.
Menurut Caroll (dalam Debrenti, 2015:21) model kompetensi matematika berdasar pada
analisis faktor dan muatan yang berisikan keterampilan (skills) dan minat bisa dijelaskan
berikut ini :
1. Calculation skills : menghitung, memperkirakan, memberikan alasan kuatitatif,
mengestimasi, mengkonversi hasil pengukuran
2. Reasoning skills : sistematisasi, kombinatorik, kesimpulan deduktif dan induktif,
menghitung peluang, argumentasi
3. Communication skills : memahami, kemampuan menghubungkan, menafsirkan, visualiasi
gambar, presentasi
4. Acquisition skills : kemampuan menerima masalah, kreativitas, penyelesaian masalah,
metakognisi, menggambarkan masalah
5. Learning skills : konsentrasi, mengingat, kecepatan penyelesaian masalah, kesadaran
sebagian – penuh.
Salah satu kompetensi matematika yang disebutkan dalam PISA yaitu penjelasan dan penguraian
sebuah pembuktian tidak bisa terpisahkan dari beberapa keterampilan baik Calculation skills,
Reasoning skills, Communication skills, Acquisition skills, dan Learning skills.
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Menjelaskan dan menguraikan sebuah pembuktian dalam sebuah kompetensi matematika
bukanlah yang mudah. Karena itu, diperlukan materi prasyarat yang cukup. Materi prasyarat
inilah yang menjadi dasar peserta didik dan guru menapaki hierarki belajar. Salah satu contoh
hierarki belajar adalah membuktikan dalil Stewart. Mengingat begitu pentingnya hierarki
belajar bagi seorang guru, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah materi prasyarat
apa yang harus dimiliki agar peserta didik mampu membuktikan dalil Stewart dan bagaimana
cara membuktikan dalil Stewart tersebut.

Pembahasan
Menurut Ernest (2004:238) bahwa belajar matematika bersifat hierarki (susunan bertingkat),
artinya item pengetahuan dan keterampilan merupakan prasyarat penting untuk pembelajaran
matematika selanjutnya. Pandangan semacam itu terkandung dalam Piaget. Teori perkembangan
intelektual Piaget mendalilkan urutan empat tahap (sensorik-motorik, pra operasional,
operasional kongkrit, operasional formal) yang berbentuk hierarki, yang terkandung maksud
bahwa peserta didik harus menguasai operasi pada satu tahap sebelum dia siap untuk berpikir
dan beroperasi di tingkat berikutnya.
Gagne (dalam Ernest, 2004:238) berpendapat bahwa sebuah topik hanya bisa dipelajari bila
hierarki prasyaratnya telah dipelajari. Sebuah topik pada tingkat tertentu dalam hierarki
mungkin didukung oleh satu atau lebih topik di tingkat bawah yang lebih rendah. Seseorang
tidak akan dapat mempelajari topik tertentu jika ia telah gagal menguasai topik sebelumnya
yang mendukungnya.
Hal ini sejalan dengan laporan Cockcroft (dalam Ernest, 2004:238) bahwa matematika
adalah subjek yang sulit baik untuk diajarkan maupun untuk dipelajari. Salah satu alasan
mengapa demikian adalah bahwa matematika adalah subjek hierarki, yaitu kemampuan untuk
melanjutkan pemahaman yang baru sangat sering tergantung pada pemahaman yang cukup
dari satu atau lebih pemahaman yang telah terjadi sebelumnya.
Nakamura (2014 : 203) menyebutkan bahwa matematika memiliki struktur pengetahuan
hierarki yang rumit. Dalam belajar matematika, peserta didik biasanya mempelajarinya
selangkah demi selangkah dari tingkat rendah ke tingkat tinggi dalam hierarki pengetahuan
matematika. Hal ini bisa dilihat beberapa bagian hierarki di daftar isi halaman buku matematika,
dan sebagainya.
Karena itu, hierarki belajar menurut Gagne (dalam Shadiq, 2007:2) harus disusun dari atas
ke bawah atau top down. Dimulai dengan menempatkan pengetahuan atau keterampilan yang
menjadi salah satu tujuan dalam proses pembelajaran di puncak dari hierarki belajar tersebut,
diikuti keterampilan atau pengetahuan prasyarat (prerequisite) yang harus mereka kuasai
lebih dahulu agar mereka berhasil mempelajari keterampilan atau pengetahuan di atasnya itu.
Hierarki belajar dari Gagne memungkinkan juga prasyarat yang berbeda untuk kemampuan
yang berbeda pula. Sebagai contoh, pemecahan masalah membutuhkan aturan, prinsip dan
konsep-konsep terdefinisi sebagai prasyaratnya, yang membutuhkan konsep konkret sebagai
prasyarat berikutnya, yang masih membutuhkan kemampuan membedakan (discriminations)
sebagai prasyarat berikutnya lagi.
Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hierarki belajar matematika
adalah menempatkan pengetahuan dan keterampilan matematika sebagai tujuan belajar
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diikuti oleh materi prasayarat sebelumnya hingga bertingkat-tingkat sehingga menjadi lebih
sederhana.
Salah satu bentuk pembelajaran matematika yang membutuhkan pengetahuan sebelumnya
(materi prasyarat) yang bersifat hierarki adalah peserta didik diminta membuktikan dalil
Stewart.
Berikut ini beberapa proposisi di Euclid’s Elements Fitzpatrick (2008:17-65) dan Loi (2009
:12) :
“To draw a straight line perpendicular to a given infinite straight line from a given point not
on it.” (Proposisi I.12)
“If a straight line is cut at random, then the square on the whole equals the sum of the squares
on the segments plus twice the rectangle contained by the segments.”(Proposisi II.4)
“In right-angled triangles the square on the side opposite the right angle equals the sum of the
squares on the sides containing the right angle.”(Proposisi I.47)
“In obtuse-angled triangles the square on the side subtending the obtuse angle is greater
than the sum of the squares on the sides containing the obtuse angle by twice the rectangle
contained by one of the sides about the obtuse angle, namely that on which the perpendicular
falls, and the straight line cut off outside by the perpendicular towards the obtuse angle.”
(Proposisi II.12)
Dengan kata lain bahwa pada segitiga tumpul, kuadrat panjang sisi di depan sudut tumpul
adalah lebih besar dari jumlah kuadrat masing-masing sisi yang membentuk sudut tumpul,
tanpa mengalikan 2 kali dari sudut tumpul dengan perpanjangannya yang bergaris putus-putus.
Pembuktian proposisi II.12 di atas sebagai berikut :
Perhatikan segitiga ABC

Gambar 1. Segitiga Tumpul ABC
Dapat dibuktikan bahwa kuadrat dari sisi BC adalah lebih besar dari jumlah kuadrat
masing-masing sisi AB dan AC tanpa menjumlahkan dengan dua kali sisi AC dengan sisi
AD. Berdasarkan proposisi I.12, misalkan ABC adalah segitiga tumpul yang memiliki sudut
tumpul di BAC, dapat ditarik ruas garis BD dari titik B tegak lurus dengan perpanjangan CA.
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Berdasar proposisi II.4, karena ruas garis CD terpotong pada titik A, kuadrat dari CD sama
dengan jumlah kuadrat masing-masing dari AC dan AD ditambah dengan dua kali dari panjang
sisi AC dikali dengan AD.
(1)
Selanjutnya tambahkan dengan kuadrat dari sisi BD pada kedua ruasnya.
(2)
Perhatikan segitiga BCD yang siku-siku di titik D, berdasarkan proposisi I.47, dapat dituliskan
(3)
Dengan mensubstitusi persamaan (2) dan (3) didapatkan
(4)
Selanjutnya pada segitiga ABD yang siku-siku di titik D
(5)
Sehingga didapatkan
(6)
Pada persamaan (6) didapatkan bahwa
(7)
Jadi terbukti bahwa kuadrat dari sisi BC adalah lebih besar dari jumlah kuadrat masing-masing
sisi AB dan AC tanpa menjumlahkan dua kali sisi AC dengan sisi AD. Persamaan (6) dikenal
dengan proyeksi sudut tumpul.
Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, dapat dibentuk aturan cosinus.
Perhatikan segitiga ABC berikut :

Gambar 2. Segitiga ABC dengan Garis Tinggi h
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Dari segitiga siku-siku ADC, didapatkan :
(8)
dan
(9)
Dari segitiga siku-siku BDC, didapatkan :
(10)
Dengan mensubstitusi persamaan (8), (9), dan (10) , didapatkan
(11)
Persamaan di atas dapat diubah menjadi
(12)
Yang dikenal dengan aturan cosinus.
Pembuktian serupa pada segitiga tumpul ABC berikut

Gambar 3. Segitiga Tumpul ABC
Dari segitiga siku-siku ADC didapatkan
(13)
dan
(14)
Dari segitiga siku-siku BDC, kita dapatkan
(15)
Dengan mensubstitusi persamaan (13), (14), dan (15) , didapatkan
(16)
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Persamaan di atas dapat diubah menjadi
(17)
Selanjutnya pemahaman konsep tentang proyeksi pada segitiga tumpul dan aturan cosinus
dapat digunakan sebagai konstruksi peserta didik dalam membuktikan dalil Stewart. Perhatikan
segitiga ABC sebarang berikut :

Gambar 4. Segitiga Sebarang ABC Beserta Panjang Sisi
Buktikan bahwa :
(18)

Bukti 1 :
Misalkan

dan

Perhatikan bahwa
(19)
(20)
Perlu diketahui bahwa
Dengan demikian persamaan (20) akan ekuivalen dengan
(21)
Pada persamaan (19) didapatkan dengan memindah ruas
(22)
(23)
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Pada persamaan (23) didapatkan dengan memindah ruas
(24)
(25)
Substitusikan persamaan (23) dan (25) didapatkan
(26)
(27)
Kedua ruas dikalikan silang
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
Terbukti
Bukti 2 :
Perhatikan kembali persamaan (19) dan (20).
Kalikan persamaan (19) dengan

dan persamaan (20) dengan

, diperoleh
(36)
(37)

Dengan menjumlahkan persamaan (36) dan (37) diperoleh
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
terbukti
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

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

958

Bukti 3 :

Gambar 5. Segitiga ABC Yang Terpotong Dua Ruas Garis
Dengan membuat garis tinggi yang ditarik dari titik A tegak lurus BC.
Perhatikan pada segitiga ADC. Berdasar proyeksi pada segitiga tumpul, diperoleh persamaan :
(43)
Perhatikan pada segitiga ABD. Berdasar dalil proyeksi pada segitiga lancip, diperoleh
persamaan :
(44)
Kalikan persamaan (43) dengan

dan persamaan (44) dengan , diperoleh persamaan :
(45)
(46)

Jumlahkan persamaan (45) dan persamaan (46), didapatkan
(47)
(48)
(49)
(50)
Terbukti
Bukti 4 :
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Gambar 6. Segitiga ABC Dengan Garis Tinggi h
Dengan membuat garis tinggi A tegak lurus BC, dengan panjang garis tinggi
persamaan :

, diperoleh
(51)
(52)
(53)

Dengan menguraikan persamaan (51) dan (52) didapatkan
(54)
(55)
Dengan mengalikan persamaan (54) dengan

dan persamaan (55) dengan

diperoleh :
(56)
(57)

Jumlahkan persamaan (56) dan (57) diperoleh :
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
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(65)
(66)
Karena

(lihat persamaan 53)
(67)
(68)

terbukti
Berdasarkan pembuktian-pembuktian di atas, dapat dibuat sebuah skema (maping) hierarki
belajar tentang pembuktian dalil stewart.

Gambar 7. Hierarki Belajar Dalil Stewart

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dalam pembahasan di atas adalah bahwa penjelasan dan penguraian sebuah
pembuktian merupakan kompetensi matematika yang termuat dalam PISA. Salah satu bentuk
pembuktian matematika adalah membuktikan dalil Stewart. Pembuktian ini memerlukan
materi prasyarat berupa keterampilan menggunakan aturan cosinus dan proyeksi segitiga
tumpul. Langkah terurut dari tujuan belajar yang akan dicapai sampai materi prasyarat yang
lebih sederhana dikenal dengan hierarki belajar. Begitu pentingnya hierarki belajar dalam
pembuktian konsep matematika, maka disarankan guru harus mempersiapkan pengetahuan
dan keterampilan akan materi prasyarat.
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Abstrak. Penelitian yang dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi belajar matematika
siswa ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika dan mengetahui
tanggapan siswa kelas XI melalui implementasi model ICI(Interactive Conceptual
Instruction). Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang melibatkan subjek
sebanyak 28 siswa kelas XI Multimedia2 SMK Negeri 3 Negara pada semester ganjil
tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga siklus. Masing-masing
siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, serta
refleksi. Data prestasi belajar matematika siswa dikumpulkan dengan menggunakan
tes uraian dan data mengenai tanggapan siswa dikumpulkan dengan angket. Data yang
terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi model ICI(Interactive Conceptual Instruction) berhasil meningkatkan
prestasi belajar matematika siswa kelas XI Multimedia 2 SMK Negeri 3 Negara. Hal ini
ditunjukkan oleh adanya peningkatan nilai prestasi belajar matematika sebesar 19,19 %,
dari 52,11 pada siklus I menjadi 62,11 pada siklus II serta meningkat sebesar 10,92 %
menjadi 68,89 pada siklus III. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata skor
tanggapan siswa terhadap implementasi model ICI (Interactive Conceptual Instruction)
adalah 37,00 yang tergolong dalam kategori positif.
Kata-kata kunci : model ICI(Interactive Conceptual Instruction), Prestasi belajar.

I. PENDAHULUAN
Matematika sebagai salah satu ilmu dasar mempunyai peranan yang sangat penting dalam
kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, matematika merupakan salah satu mata pelajaran
pokok yang diajarkan di sekolah dasar, sekolah lanjutan sampai ke perguruan tinggi.
Matematika perlu dipelajari oleh siswa karena matematika merupakan sarana berpikir untuk
menumbuhkembangkan pola berpikir logis, sistematis, kritis dan rasional.Terkait dengan apa
yang dinyatakan di atas, ternyata pembelajaran yang diharapkan berpusat pada siswa nyatanya
masih didominasi oleh pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada guru. Hal ini terjadi di
beberapa sekolah termasuk di SMK Negeri 3 Negara khususnya pada kelas XI MultiMedia 2.
Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran serta permasalahan dalam
pembelajaran, peneliti mengadakan observasi, melakukan wawancara dan menganalisis hasil
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ulangan harian siswa sebagai alat untuk mengetahui nilai siswa sebelum melakukan penelitian.
Hasilnya kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan akar permasalahan
yang dihadapi beserta pemecahannya.Dari beberapa informasi di atas, tampaknya proses
pembelajaran di Kelas XI Multimedia 2 SMK Negeri 3 Negara belum mampu untuk
meningkatkan Hasil Belajar siswa. Hal ini juga diperkuat dengan hasil ulangan harian siswa.

I.1 Pekerjaan Siswa pada Ulangan Harian
Siswa masih belum bisa memberikan penyelesaian yang jelas dan tepat atas pertanyaan yang
diberikan. Ini menunjukkan pemahaman siswa terhadap suatu materi masih kurang.. Hal ini
menunjukkan bahwa pemahaman yang dimiliki siswa akan suatu pokok bahasan masih rendah.
Akibatnya nilai yang diperoleh siswa pun kecil dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Jumlah siswa Kelas XI Multimedia 2 adalah 28 orang, Dari 28 orang siswa rata ratanya 47 ,
tidak ada satupun yang mampu mendapatkan nilai 100. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi
belajar matematika siswa Kelas XI Multimedia 2 masih rendah karena belum memenuhi
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebesar 67... Model ICI (Interactive Conceptual
Instruction) ditopang oleh empat tahapan dasar yaitu: 1) conceptual focus, yaitu memusatkan
perhatian siswa pada pemahaman konsep yang berprinsip pada concept first. Pemusatan
perhatian siswa ini bertujuan agar siswa fokus terhadap materi yang dipelajari. (2) use of texts,
memberikan kesempatan kepada siswa mencari dan menggali informasi materi pelajaran
dengan cara mencermati buku teks yang dimiliki siswa serta mengajak siswa membuat
keterangan dan memberikan garis bawah pada kalimat esensial dalam buku teks. (3) researchbased material, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penelitian
berdasarkan konsep yang diperoleh pada tahap conceptual focus dan use of text. (4) classroom
interactions, didasarkan pada anggapan bahwa siswa memiliki keyakinan tentang konsep yang
diperolehnya melalui diskusi dengan teman satu kelompok.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi
Model ICI (Interactive Conceptual Instruction) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar
Matematika Di Kelas XI Multimedia 2 Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 SMK
Negeri 3 Negara Kabupaten Jembrana Propinsi Bali”.

2. KAJIAN /TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pembelajaran Matematika Menurut Paham Konstruktivis
Pandangan konstruktivis menyatakan bahwa pengetahuan akan terbentuk atau terbangun di
dalam pikiran siswa sendiri ketika ia berupaya untuk mengorganisasikan pengalaman barunya
berdasar pada kerangka kognitif yang sudah ada di dalam pikirannya, sebagaimana dinyatakan
Bodner (1986:873):
“… knowledge is constructed as the learner strives to organize his
or her experience in terms of preexisting mental structures”. Dengan demikian,belajar
matematika merupakan proses memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh siswa sendiri
melalui transformasi pengalaman individu siswa.
Pembelajaran matematika menurut konstruktivisme mengutamakan peran aktif siswa dalam
proses pembelajaran. Dengan adanya kebiasaan aktif tersebut, siswa akan memiliki motivasi
yang
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2.2 Model ICI (Interactive Conceptual Instruction)
Pembelajaran konseptual interaktif ICI (Interactive Conceptual Instruction) merupakan
landasan pembelajaran keterampilan berpikir. Model ini adalah salah satu alternatif model
perubahan konseptual yang berbasis konstruktivistik. ICI (Interactive Conceptual Instruction)
yang dikembangkan oleh Savinainen dan Scott (2002) sangat mendukung perkembangan
keterampilan berpikir siswa dimulai dari tingkatan pemahaman konsep yang memerlukan
suatu proses interaktif yang memberi peluang mengembangkan gagasan melalui proses dialog
dan berpikir (Santyasa, dkk. 2004).
Komponen-komponen model ICI (Interactive Conceptual Instruction) adalah sebagai berikut.

2.2.1 Sintaks
Model ICI (Interactive Conceptual Instruction) terdiri atas empat tahapan yang tidak dapat
dipisahkan, yaitu: 1) Conceptual focus, 2) Use of texts, 3) Research-based materials, dan
4) Classroom interaction. Dalam implementasinya, keempat komponen ini membentuk
pembelajaran yang utuh.
Tahapan pertama adalah conceptual focus, yaitu memusatkan perhatian siswa pada pemahaman
konsep yang berprinsip pada concept first. Pemusatan perhatian siswa ini bertujuan agar
siswa fokus terhadap materi yang dipelajari dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengembangkan ide-ide baru yang berfokus pada pemahaman konseptual. Pada tahap ini,
pembelajaran dimulai dengan pendemonstrasian fenomena-fenomena yang berkaitan dengan
pokok bahasan yang akan dipelajari.
Tahapan kedua adalah use of texts atau penggunaan buku teks, yaitu memberikan kesempatan
kepada siswa mencari dan menggali informasi materi pelajaran dengan cara mencermati buku
teks yang dimiliki siswa serta mengajak siswa membuat keterangan dan memberikan garis
bawah pada kalimat esensial dalam buku teks.
Tahapan ketiga adalah research-based materials yaitu memberikan kesempatan kepada siswa
untuk melakukan penelitian berdasarkan konsep yang diperoleh pada tahap conceptual focus
dan use of text dengan cara bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Penggunaan material
berbasis penelitian ini berfungsi sebagai alat diagnostik yaitu asesmen yang dapat mengukur
pemahaman siswa. Pada tahapan ini dapat mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialami
siswa dan berfungsi sebagai acuan dalam pembelajaran lebih lanjut.
Tahapan keempat adalah classroom interactions atau interaksi di dalam kelas didasarkan pada
anggapan bahwa siswa memiliki keyakinan tentang konsep yang diperolehnya melalui diskusi
dengan teman satu kelompok. Menurut Crouch and Mazur (2001:977) yang mengatakan hal ini
hampir serupa dengan pengajaran oleh tutor sebaya, dimana hasil belajar yang dicapai siswa
adalah yang terbaik. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan pemahaman siswa
terhadap konsep-konsep penting dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan, sementara siswa
melakukan pengkonstruksian pemahaman sendiri. Siswa diberikan waktu untuk menggali
pengetahuan baik dari teman sekelompok maupun dari kelompok lain. Proses ini dapat
mendorong siswa berpikir melalui argumentasi yang dikembangkan dan mengembangkan
hasil belajar matematika siswa.
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2.3 Hasil Belajar Matematika
Prestasi belajar dapat diartikan sebagai usaha yang telah dicapai oleh individu setelah
mengalami proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar juga diartikan sebagai
kemampuan maksimal yang dicapai seseorang dalam usaha menghasilkan pengetahuan atau
nilai kecakapan. Lebih lanjut menurut Djamarah (1994: 23) mengemukakan bahwa: “Prestasi
belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam
diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar”.Namun, dalam penelitian ini hanya
melibatkan prestasi belajar dalam ranah kognitif saja. Dalam penelitian ini, ranah kognitif
yang diukur hanya mencakup tahap pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi.

2.4 Meningkatkan Prestasi belajar Matematika Siswa melalui Model ICI
(Interactive Conceptual Instruction)
Menurut Syamsuri dan Ida (2004), keunggulan dari model ICI (Interactive Conceptual
Instruction) adalah memungkinkan siswa memperoleh pemahaman tentang suatu konsep
melalui diskusinya dengan teman satu kelompok. Setelah itu, mereka dapat membandingkan
konsep yang mereka temukan dengan konsep yang ditemukan di buku teks. Proses seperti
itu memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat membangun pengetahuannya secara
aktif sehingga pemahaman konsep yang diperolehnya dapat melekat erat dalam ingatannya.
Kemudian siswa membuat kesimpulan dari konsep yang mereka pelajari dan sudah ditandai
atau sudah dibuat catatan khusus.

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Adi Putra (2008) dengan judul Implementasi Model ICI
(Interactive Conceptual Instruction) sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran
dan Komunikasi Matematika Siswa SMAN 4 Singaraja menunjukkan bahwa implementasi
model ICI (Interactive Conceptual Instruction) mampu meningkatkan kemampuan penalaran
dan komunikasi siswa baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya penelitian
ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2009) dengan judul peningkatan
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Sukasada
melalui implementasi model pembelajaran konseptual interaktif dengan strategi pembelajaran
heuristik menunjukkan bahwa implementasi model pembelajaran konseptual interaktif mampu
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII B SMP 1 Sukasada.

2.6 Kerangka Berpikir
Implementasi ICI dengan pendekatan saintifik yaitu pembagian kelompok, , menjawab soal
pada, mempresentasikan lembar Kerja Siswa. ICI (Interactive conceptual Instruction) mampu
memperkuat konsep ttg materi Matematika, sehingga pada akhirnya siswa lebih aktif dan lebih
bias memahami konsep dalam belajar matematika sehingga diharapkan dapat meningkatkan
Prestasi belajar matematika siswa.

2.7. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kerangka teoritik di atas, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah bila
dilakukan pembelajaran dengan pendekatan ICI ( Interactive Conseptual Instruction) dalam
pembelajaran matematika, maka Prestasi belajar matematika siswa kelas XI Multimedia 2
SMK Negeri 3 Negara dapat meningkat.
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3. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini tergolong penelitian tindakan kelas (classroom action reseach), yang
berlangsung dalam 3 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahap kegiatan yang
meliputi perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, serta refleksi.
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran di Kelas XI
Multimedia 2 SMKNegeri 3 Negara.

3.2 Subjek dan Tempat Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas XI Multimedia 1 SMK Negeri 3 Negara semester 1
tahun pelajaran 2017/2018 dengan jumlah 28 siswa. Alasan dilakukannya penelitian di Kelas
XI Multimedia 2 SMK Negeri 3 Negara,

3.3 Objek Penelitian
Objek penelitian tindakan kelas ini adalah Prestasi Belajar matematika dan tanggapan siswa
Kelas XI Multimedia 2 SMK Negeri 3 Negara terhadap implementasi model ICI (Interactive
Conceptual Instruction) dalam pembelajaran matematika.

3.4 Prosedur Penelitian
Penelitian ini direncanakan dilaksanakan dalam 3 siklus dimana setiap siklus terdiri dari empat
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi/evaluasi dan refleksi. Desain
penelitian digambarkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Desain Penelitian
(Diadaptasi dari Ardana, 2008)

3.5 Teknik Pengumpulan Data
3.5.1 Prestasi Belajar Matematika Siswa
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Data Prestasi Belajar matematika siswa setelah diterapkannya model ICI (Interactive
Conceptual Instruction) dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa tes Prestasi
Belajar. Tes Prestasi Belajar yang digunakan adalah tes dalam bentuk uraian yang dilaksanakan
pada setiap akhir siklus atau tindakan. Tes yang dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan
Prestasi Belajar matematika siswa setelah diberikan tindakan pada masing-masing siklus.

3.5.2 Tanggapan Siswa terhadap Implementasi Model ICI (Interactive
Conceptual Instruction)
Data mengenai tanggapan siswa terhadap implementasi model ICI (Interactive Conceptual
Instruction) dikumpulkan dengan menggunakan angket yang diberikan kepada siswa Kelas XI
Multimedia 2 SMK Negeri 3 Negara pada akhir siklus III. Angket yang digunakan yaitu model
skala Likert yang terdiri dari lima pilihan .

3.6.Indikator Keberhasilan
Implementasi model ICI (Interactive Conceptual Instruction) dikatakan berhasil jika memenuhi
kriteria keberhasilan sebagai berikut.
1. Kriteria keberhasilan tentang Prestasi Belajar matematika siswa adalah tercapainya nilai
rata-rata Prestasi Belajar matematika siswa 67 serta ketuntasan belajar 60%.
2. Terjadi peningkatan nilai rata-rata Hasil Belajar siswa dari siklus I ke siklus II dan dari
siklus II ke siklus III.
3. Tanggapan siswa terhadap model ICI (Interactive Conceptual Instruction) minimal berada
dalam kategori positif.

4. HASIL DAN DISKUSI HASIL KAJIAN
4.1 Hasil Penelitian
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini dilaksanakan
dalam tiga siklus, dimana tiap siklus dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yaitu 1 kali
pertemuan untuk pembelajaran dan 1 kali pertemuan untuk tes. Subjek penelitian adalah siswa
Kelas XI Multimedia 2 SMK Negeri 3 Negara pada Tahun Pelajaran 2017/2018 sebanyak 28
orang.
Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data tentang prestasi
belajar matematika dan tanggapan siswa terhadap implementasi model ICI (Interactive
Conceptual Instruction). Data yang telah dikumpulkan dianalisis sesuai dengan teknik analisis
data yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun data mengenai prestasi belajar matematika
dan tanggapan siswa dipaparkan sebagai berikut.

4.1.2 Ringkasan Hasil Penelitian Prestasi Belajar Matematika Siswa
Dari siklus I sampai siklus III maka dapat disimpulkan rata-rata nilai prestasi belajar matematika
siswa dan ketuntasan belajar siswa serta peninkatannya disajikan pada Tabel 4.5 berikut.
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Tabel 4.5 Rata-Rata Nilai Prestasi Belajar Matematika Siswa dan Ketuntasan Belajar Siswa
pada Siklus I, Siklus II, dan Siklus III serta peningkatannya

Si
Si
Si

Siklus I
Siklus II
Siklus III

Nilai
5 2,11
6 2,11
6 8,89

Rata-Rata
Peningkatan
1 9,19 %
1 0,92 %

Ketuntasan Belajar
Besar
Peningkatan
3 6,11 %
6 1,11 %
6 9,23 %
8 3,33 %
3 6,36 %

4.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama tiga siklus menunjukkan terjadinya
peningkatan prestasi belajar matematika siswa melalui penerapan model ICI. Pada awal
siklus I, kelas yang terdiri dari 28 orang dibagi menjadi 6 kelompok yang heterogen dari segi
kemampuan akademisnya. Kelompok yang terbentuk ini juga dipertahankan selama siklus II
dan siklus III.
Walaupun rata-rata nilai prestasi belajar matematika siswa pada siklus II sudah berada di atas
KKM, akan tetapi ada beberapa siswa yang masih belum memenuhi KKM (belum tuntas)
sehingga perlu ditingkatkan lagi dengan melaksanakan perbaikan tindakan pada siklus III.
Hal ini disebabkan karena masih adanya kendala yang ditemukan dalam proses pembelajaran
seperti yang telah diuraikan pada refleksi siklus II.
Bertolak dari kendala yang dihadapi pada siklus II, peneliti bersama guru mendiskusikan
perbaikan tindakan untuk selanjutnya diterapkan pada siklus III dengan tetap memperhatikan
tindakan sebelumnya yang sudah baik.
Perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang muncul pada siklus
II ternyata memberikan hasil yang lebih baik dari siklus sebelumnya. Adanya perbaikan
tindakan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan adanya tahap-tahapan pada model ICI
yang menyebabkan meningkatkannya prestasi belajar matematika siswa dari siklus II ke siklus
III. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai prestasi belajar matematika siswa pada siklus III yang
mengalami peningkatan dari 62,11 menjadi 68,89. Dari sini terlihat bahwa peningkatan ratarata nilai prestasi belajar matematika siswa sebesar 10,92%. Selain itu ketuntasan belajar siswa
pada siklus III sebesar 83,33%. Secara kualitatif rata-rata nilai prestasi belajar matematika
siswa berada di atas KKM (60) dan ketuntasan belajar siswa berada di atas 60%.
Pada siklus III, proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan
pembelajaran yang dibuat. Kondisi pembelajaran tampak lebih kondusif dan siswa pun terlihat
antusias dan aktif dalam memberikan jawaban, tanggapan maupun pertanyaan selama kegiatan
diskusi berlangsung. Siswa telah mampu untuk memberikan jawaban dan tanggapannya
secara kritis, logis dan matematis. Selain itu, siswa sudah menunjukkan hal positif pada saat
menyelesaikan masalah yang diberikan di dalam kelompoknya. Ini terlihat dari antusiasme
yang ditunjukkan oleh setiap anggota kelompok dalam diskusi kelompok dimana setiap
anggota kelompok sudah mampu memposisikan dirinya bukan hanya sebagai pelengkap di
kelompoknya. Siswa juga telah mampu mengikuti tiap tahapan model ICI dalam berdiskusi
sehinggga prestasi belajar matematika siswa dapat ditingkatkan secara optimal.
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5. KESIMPULAN
Hal di atas menunjukkan bahwa model ICI yang diterapkan dalam penelitian ini dapat
meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Karena sintaks model ini telah dirancang
sedemikian sehingga mampu untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa seperti
adanya tahap conceptual focus, use of texts, research-based materials, dan classroom
interactions. Model ICI mampu membimbing siswa untuk dapat memahami materi dengan
lebih baik, dimana siswa membangun sendiri pengetahuan matematika dengan bantuan LKS
dan buku ajar. Dalam model ICI, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok. Siswa dibagi
menjadi beberapa kelompok belajar yang heterogen untuk mendiskusikan materi pelajaran.
Dengan belajar berkelompok akan mengeliminir kekurangan siswa dalam penguasaan terhadap
suatu pokok bahasan karena siswa dapat berdiskusi dengan teman dalam kelompoknya. Selain
itu, biasanya siswa yang merasa kurang dalam penguasaan materi akan lebih suka bertanya
kepada teman daripada kepada guru. Kemudian, guru menekankan konsep penting dan
mengurangi kesulitan yang mungkin dialami siswa setelah siswa mempersentasikan hasil
diskusi kelompok. Selanjutnya, siswa diberikan kuis untuk mengetahui tingkat pemahaman
siswa.
Temuan ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Adi Putra (2008) mengenai
implementasi model ICI yang mampu meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi
matematika siswa SMAN 4 Singaraja. Di samping itu juga didukung oleh hasil penelitian yang
dilakukan oleh Ariani (2009) yang menunjukkan bahwa implementasi model pembelajaran
konseptual interaktif mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa.
Berdasarkan uraian di atas dan peningkatan-peningkatan yang terjadi pada setiap siklus
menunjukkan bahwa model ICI telah berhasil mingkatkan prestasi belajar matematika
siswa kelas XI Multimedia 2 SMK N 3 Negara. Disamping itu, tanggapan siswa terhadap
pembelajaran yang diterapkan juga tergolong positif, yaitu dengan rata-rata nilai tanggapan
37,00 (). Hasil tanggapan siswa ini menunjukkan kriteria keberhasilan penelitian sudah
tercapai yaitu tanggapan siswa akan model pembelajaran yang diterapkan minimal berada
pada kategori positif.
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Abstrak. Segitiga Pascal merupakan representasi pola yang dibangkitkan oleh koefisien
binomial untuk n dan r bilangan cacah. Dengan menggunakan deret geometri konvergen
dan turunannya, koefisien binomial dapat diperluas untuk n dan r bulat negatif. Hasil
perluasan ini dapat digunakan untuk mengembangkan pola segitiga Pascal menjadi
segienam Pascal. Dalam makalah ini dibahas juga tentang kekonsistenan identitas simetri
dan identitas pascal pada segitiga Pascal yang ternyata juga berlaku pada segienam
pascal. Dalam pembelajaran matematika di SMA materi ini dapat digunakan sebagai
bahan pengayaan untuk menunjukkan koneksi antara kombinatorika, deret, dan turunan.
Kata Kunci. Koefisien Binomial, Segitiga Pascal, Segienam Pascal, Perluasan,

1. Pendahuluan
Nama Segitiga Pascal, disesuaikan dengan nama tokoh matematika abad ke-17 Blaise Pascal.
Meskipun demikian, beberapa matematikawan telah mengetahui dan menerapkan pengetahuan
tentang segitiga Pascal ratusan tahun sebelum kelahiran Pascal di tahun 1623. Sampai saat ini
diketahui bahwa pola segitiga Pascal telah ditemukan secara independen oleh matematikawan
China dan Persia di abad ke-11. Chia Hsien (sekitar tahun 1050) menggunakan segitiga Pascal
untuk mengekstrak akar kuadrat dan kuadrat suatu bilangan. Erich Frieman menyatakan
bahwa Omar Khayyam (1048-1131) telah menggunakan metode untuk mencari akar pangkat
berdasarkan pada ekspansi binomial. Pada masa sebelumnya, Al Karaji (953-1029)
menghitung
,
dan konstruksi umum segitiga Pascal (JJ O’Connor
dan EF Robertson, 1999). Yang Hui (1261) mendaftar koefisien
sampai pangkat 6.
Representasi visual segitiga Pascal telah dibuat oleh Zhu Shijie pada tahun 1303 (Kazimir).
Elemen-elemen setiap baris segitiga Pascal merupakan koefisien suku
dengan
pada ekspansi
untuk
bilangan cacah. Bagaimana dengan
untuk
bulat negatif? Dengan menggunakan deret geometri konvergen dan turunannya akan dicoba
mengekspansikan
untuk
bulat negatif dan selanjutnya didefinisikan koefisien
binomial untuk bulat negatif.

2. Koefisien Binomial
2.1. Koefisien Binomial dari Aspek Aljabar dan Kombinatorika
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Perhatikan ekspansi
, suku-suku
aljabar diperoleh melalui perkalian-perkalian pada diagram berikut.

Gambar 1. Perkalian faktor-faktor

secara

yang menghasilkan suku

Dari perkalian empat faktor
, suku-suku
diperoleh dari
yang diperoleh dari
dua faktor dan
dari dua faktor sisanya. Dengan kata lain, secara kombinatorika dapat
dikatakan bahwa koefisien
merupakan banyak cara memilih dua faktor
dari
empat faktor untuk diambil , dan dua faktor sisanya diambil . Pada kasus di atas maka
banyak cara memilih adalah
. Perhatikan bahwa hasil ini sama dengan hasil
perhitungan secara aljabar.
Secara
buah

umum
dari

faktor

koefisien
, dengan

pada
ekspansi
merupakan banyak cara memilih
.

Dengan demikian dapat dituliskan

Definisi 1.
Untuk

bilangan cacah, koefisien binomial

didefinisikan sebagai

Berdasarkan definisi 1, dapat diperiksa bahwa ternyata
Fakta ini membantu pembuktian tentang sifat simetri Segitiga Pascal.
Sifat 1 (Identitas Simetri)
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Untuk

bilangan cacah, dan

, berlaku

Bukti:
, terbukti.
Akibat dari identitas simetri ini, maka (1) dapat dituliskan sebagai

Sifat 2 (Identitas Pascal)
Untuk

bilangan cacah,

berlaku

Bukti:

. Terbukti.

2.2. Segitiga Pascal
Berdasarkan definisi, sifat 1, dan sifat 2, dapat dibuat susunan bilangan seperti gambar di
bawah, yang dikenal sebagai Segitiga Pascal. Terdapat tiga arah susunan bilangan menurut
nilai , , dan dengan
.

Gambar 2. Susunan Segitiga Pascal
Sementara itu sifat 1 (identitas simetri) terlihat dari susunan elemen segitiga pascal yang
simetris terhadap garis tinggi yang melalui puncak segitiga. Sifat 2 (Identitas Pascal) berguna
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untuk menyusun Segitiga Pascal secara praktis, dimana mulai baris ke-2 dan seterusnya,
elemen Segitiga Pascal dapat diperoleh dengan menjumlahkan dua bilangan terdekat pada
baris di atasnya. Sebagai contoh, elemen
.

3. Binomial Pascal untuk Bilangan Bulat Negatif
3.1. Definisi dan Sifat Koefisien Binomial untuk
Untuk

negatif

, pandang deret geometri tak hingga

Dengan memperhatikan

akan diperoleh

Selanjutnya dilakukan pendiferensialan terhadap kedua ruas, didapatkan

Dengan mendiferensialkan secara berulang-ulang kedua ruas persamaan (5) di atas, diperoleh
pola sebagai berikut

Untuk memudahkan membentuk pola umum dari ekspansi
dituliskan ekspansi
dalam notasi faktorial.

Perumuman dari pola di atas, untuk

bulat negatif dan

, terlebih dahulu

dapat dibentuk
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Pandang bentuk
Untuk kasus

Misalkan
menjadi

dengan
maka

, karena

Sementara itu untuk kasus
dirumuskan

977

bulat negatif.
, menggunakan persamaan (6) dapat dituliskan sebagai

dan

maka

diperoleh

. Dengan proses yang sama, dapat

Untuk menyederhanakan penulisan, misalkan
diperoleh

disubstitusikan ke persamaan di atas,

Perhatikan bahwa persamaan (8) berlaku untuk
Berdasarkan (7) dan (8) dapat didefinisikan

. Persamaan di atas dapat diubah

dan
untuk

bulat negatif.

untuk

dan

untuk

dan

.

Definisi 2
Untuk

bilangan bulat,

dan
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untuk

dan

3.2. Segienam Pascal
Segienam Pascal pada merupakan bentuk perluasan dari segitiga Pascal dengan berbagai
kemungkinan nilai , , dan (dalam hal ini
. Untuk menyusunnya, terlebih dahulu
segienam dibagi ke dalam 6 daerah yaitu daerah I, II, dan III yang berisi elemen-elemen tak nol,
dan daerah-daerah , , dan
yang elemen-elemennya bernilai nol. Lebih lanjut tentang
pembagian dan elemen-elemen penyusun segienam Pascal dapat dilihat di gambar 3 dan 4.
Pada ilustrasi
definisi
2.2

gambar
dengan

Sementara itu, nilai

di

bawah,

nilai

dari
sehingga

dihitung

dihitung berdasarkan definisi 2.1 dengan

berdasarkan
.
Akibatnya

sehingga

. Akibatnya

Gambar 3. Koefisien Binomial untuk

Negatif
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Gambar 4. Segienam Pascal
Terlihat dari gambar 3 dan hasil perhitungan nilai-nilainya pada gambar 4, terdapat pola yang
simetris untuk elemen-elemen segienam Pascal dengan negatif. Sebagai contoh:

Dapat dibuktikan bahwa pola simetris tersebut berlaku secara umum.
Sifat 3 (Identitas Simetri)
Untuk , , bilangan bulat,

dan

, berlaku

.

Bukti:
Akan dibuktikan dari ruas kanan ke ruas kiri.
Untuk

maka

, sehingga
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Telah dibuktikan di bagian sebelumnya bahwa pada segitiga Pascal berlaku Identitas Pascal.
Perhatikan kembali gambar 3 dan 4 khususnya baris
dan
. Tampak bahwa
,
, dengan kata lain, elemen pada baris
merupakan hasil penjumlahan dua elemen baris
yang terdekat. Dapat ditunjukkan
bahwa sifat ini (Identitas Pascal) berlaku juga untuk negatif.
Sifat 4 (Identitas Pascal)
Untuk , bilangan bulat,

dan

,

Bukti:
Tanpa mengurangi keumuman, akan dibuktikan untuk kasus

,

4. Kesimpulan dan Saran
Koefisien binomial untuk dan bilangan cacah melahirkan pola Segitiga Pascal. Dengan
berbekal deret geometri konvergen, dan turunan, dapat disusun koefisien binomial untuk
negatif yang menjadi dasar pola Segienam Pascal. Sifat identitas simetri dan identitas Pascal
pada segitiga Pascal juga berlaku pada Segienam Pascal.
Perluasan koefisien binomial untuk
negatif dapat digunakan sebagai alternatif materi
pengayaan untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang tuntutan
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akhirnya sampai ke tahap “mencipta”. Dalam materi matematika SMA, materi koefisien
binomial untuk
bilangan cacah dapat ditemukan pada materi polinomial (Kompetensi
Dasar (KD) 3.4 dan 4.4 kelas XI) dan kombinatorika (KD 3.3 dan 4.3 kelas XII). Guru dapat
memberikan pancingan sekilas perkembangan bilangan sebagai pembanding. Pada awalnya
manusia hanya mengenal bilangan asli, selanjutnya berkembang ke bilangan negatif, pecahan,
real, sampai bilangan kompleks. Jika awalnya koefisien binomial hanya berlaku untuk bilangan
cacah, bisakah dikembangkan ke bilangan negatif? Jawabannya tentu saja bisa, tetapi dengan
syarat, siswa sudah mendapatkan materi yang cukup tentang deret (KD 3.6 dan 4.6 kelas XI),
dan turunan (KD 3.8 dan 4.8 kelas XI). Hal ini dapat digunakan sebagai contoh “mencipta”
dalam matematika. Dengan bekal materi-materi yang diajarkan di tingkat SMA, “tercipta”
sebuah konsep baru koefisien binomial untuk bulat negatif.
Permendiknas nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menyatakan bahwa sasaran
pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
dielaborasi untuk setiap pendidikan. Ranah sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima,
menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui
aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”.
Keterampilan diperoleh melalui aktivitas, “menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan
mencipta.”
Banyaknya KD yang terlibat dalam pembahasan ini sejalan dengan semangat standar proses
(Permendiknas 22 tahun 2016) tentang prinsip penyusunan RPP. Salah satu prinsipnya adalah
“penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, indicator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu
keutuhan pengalaman belajar”. Guru dapat menunjukkan kepada peserta didik bahwa antar
cabang matematika yang berbeda dapat digabungkan untuk melahirkan konsep baru yang
konsisten sifat-sifatnya.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan keaktifan belajar
matematika siswa kelas VII A SMP Negeri 5 Cilacap pada pokok bahasan Himpunan
menggunakan problem based learning. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas
(PTK) yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Cilacap pada bulan Agustus sampai dengan
Oktober 2017 semester I tahun pelajaran 2017/2018. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas VII A SMP Negeri 5 Cilacap tahun pelajaran 2017/2018 dengan jumlah siswa 32
terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini dengan menggunakan metode tes dan observasi. Tes dilakukan sebelum
penelitian dan setiap akhir siklus, sedangkan observasi dilakukan pada saat proses belajar
mengajar berlangsung. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul digunakan analisis
deskriptif komparatif dengan membandingkan antara rata–rata nilai awal (kondisi awal)
dengan nilai rata–rata dari tiap siklus. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas
yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklusnya dilaksanakan 2 kali pertemuan dengan
alokasi waktu 2 x 40 menit tiap pertemuan. Setiap siklus terdiri dari kegiatan perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan
adanya peningkatan prestasi belajar matemátika siswa pada materi Himpunan dari siklus
I ke siklus II. Hal ini ditunjukan dengan perolehan rata–rata hasil tes tiap siklusnya, yaitu
dari 71,0 pada siklus I menjadi 84,06 pada siklus II atau ada peningkatan persentase
ketuntasan belajar dari 50,0% pada siklus I menjadi 93,75% pada siklus II. Sedangkan
tingkat keaktifan belajar siswa juga meningkat dari 70,05% pada siklus I menjadi
73,2% pada siklus II. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran menggunakan
model problem based learning dapat meningkatkan prestasi belajar matematika materi
Himpunan pada siswa kelas VII A SMP Negeri 5 Cilacap tahun pelajaran 2017/2018.
Kata Kunci. Prestasi, Keaktifan Belajar, Problem Based Learning, Himpunan

1. Pendahuluan
Idealnya pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika, proses dan hasilnya baik. Siswa
aktif dalam proses pembelajaran, prestasi atau hasil belajarnya baik, ketuntasan belajar tinggi.
Namun tataran idealitas terkadang bahkan sering bertolak belakang dengan tataran realitas.
Inilah yang terjadi di kelas VII A SMP Negeri 5 Cilacap tahun pelajaran 2017/2018. Peneliti
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mendapatkan gambaran awal dari hasil tes prasiklus bahwa prestasi belajar siswa kelas VII
A masih rendah, yaitu rerata 68,03. Ini masih belum mencapai batas tuntas 80. Dari jumlah
siswa seluruhnya 32 siswa yang terdiri atas 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan, hanya
8 anak atau 25% yang tuntas.
Sebagian dari permasalahan yang dihadapi peserta didik di atas memerlukan penanganan
secara cepat dan inovatif oleh guru sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran di kelas.
Dengan memperhatikan karakteristik masalah yang dialami oleh siswa kelas VII A SMP
Negeri 5 Cilacap, pendekatan Problem-Based Learning merupakan salah satu pendekatan
yang relevan.
Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang muncul dapat dirumuskan:
Bagaimanakah peningkatan prestasi dan keaktifan belajar siswa pada materi Himpunan
melalui Problem Based Learning di kelas VII A SMP Negeri 5 Cilacap?
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi dan keaktifan belajar siswa pada
materi Himpunan melalui Problem Based Learning di kelas VII A SMP Negeri 5 Cilacap
Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat langsung bagi guru, siswa dan
sekolah.

Pengertian Prestasi Belajar
Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha bentuk simbol, angka, huruf, ataupun kalimat yang
dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai setiap anak dalam periode tertentu (Suratinah
Tirtonegoro, 1998: 43). Dalam penelitian ini yang dimaksud prestasi belajar adalah suatu hasil
yang dicapai oleh masing-masing siswa dalam periode waktu tertentu sebagai hasil dari belajar
biasanya berupa angka.

Keaktifan
Proses pembelajaran dalam paradigma kini menuntut keaktifan peserta didik, di mana
peserta didik berperan sentral (students centered), bukan lagi berpusat pada guru (teacher
centered) seperti pada pembelajaran paradigma lama. Tidak salah jika Sardiman (1994:98)
mengemukakan bahwa belajar adalah berbuat dan sekaligur merupakan proses yang membuat
anak didik harus aktif. Kadar keaktifan pada dasarnya merupakan ciri-ciri yang tampak dan
dapat diamati serta diukur oleh siapapun yang berkenaan dengan pendidikan dan pengajaran.
(Suharno, 1999:10)

Problem Based Learning
Problem Based Learning merupakan suatu metode pembelajaran yang menantang peserta
didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi
dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta
didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada
peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan
masalah yang harus dipecahkan (Kemdikbud, 2013: 229).

Kerangka Berpikir
Keberhasilan atas prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak hal, baik yang berasal 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

Prosiding
Prosiding
Seminar
Nasional
ndidikan Ma
atematika
SeminarN
NasionalPen
Pendidikan
Matematika
21
1 – 22 Novem
mber 2017
20
November

dalam dan dari luar diri siswa. Salah satu faktor yang diangkat dalam penelitian ini adalah
strategi Pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Untuk mengimplementasikan strategi dan rencana pembelajaran dipakailah metode yang tepat
yaitu problem based learning yang disesuaikan dengan kemampuan dan lingkungan siswa.
Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat didukung dengan metode dan teknik mengajar
yang baik dan komunikatif akan meningkatkan mutu pembelajaran yang pada akhirnya akan
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Hipotesis Tindakan
Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka berpikir di atas, maka dirumuskan hipotesis
tindakannya yaitu melalui Problem Based Learning pada pokok bahasan Himpunan, prestasi
dan keaktifan belajar matematika siswa meningkat.

2.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian tindakan kelas ini di kelas VII A SMP Negeri 5 Cilacap Kabupaten Cilacap

Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada semester I tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian dilaksanakan
selama 3 bulan (Agustus – Oktober 2017)

Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 5 Cilacap dengan jumlah siswa
32 terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Alasan memilih kelas VII A sebagai
subyek penelitian, karena kondisi siswa kelas tersebut dibandingkan dengan kelas yang lain
prestasi belajar matematikanya lebih rendah.

Teknik dan Alat Pengumpul Data
Tehnik Pengumpulan Data: Tes dan Observasi
Alat Pengumpulan Data: Butir tes dan Lembar Observasi

Validasi Data
Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil tes kemampuan siswa
dan observasi terhadap peserta didik.

Analisa Data
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi komparatif dengan membandingkan
antara nilai awal (kondisi awal) dengan nilai dari tiap siklus yang dilakukan, meliputi:
1. Penskoranan observasi guru
2. Penskoran observasi keaktifan siswa
3. Penilaian Prestasi Belajar
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Indikator Keberhasilan
Pada penelitian ini, peneliti menentukan patokan keberhasilan penelitian jika
Indikator
Keberhasilan
peningkatan
prestasi belajar matematika yang memenuhi ketuntasan belajar
secara
klasikal
80%
dari jumlah
siswakeberhasilan
keseluruhanpenelitian
di kelas tersebut
yang
Pada
penelitian
ini, yaitu
peneliti
menentukan
patokan
jika peningkatan
mencapai
Kriteria
Ketuntasan
Minimal
(KKM)
80
dan
rata-rata
keaktifan
prestasi belajar matematika yang memenuhi ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 80%
70%.
daripeserta
jumlah didik
siswa minimal
keseluruhan
di kelas tersebut yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal
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tindakan,
observasi
dan refleksi.
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kegiatan
yang meliputi
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TAHAP PELAKSANAAN PTK

Gambar 1. Bagan Prosedur Penelitian
Gambar 1. Bagan Prosedur Penelitian

3.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian
Pada kegiatan pembelajaran matematika kelas VII A pada materi Himpunan melalui
menggunakan metode Problem Based Learning diperoleh hasil sebagaimana pada tabel
berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Prestasi Belajar Siswa Tiap Siklus
Kriteria
Rata-rata
Persentase
Ketuntasan (%)

Pra Siklus
68,03
25,00

Nilai

Siklus I
71

Siklus II
84,06

50,00

93,75

Perubahan nilai prestasi belajar siswa yang dicapai pada tiap siklus dapat dilihat pada grafik
berikut:
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Gambar
2. Diagram Perubahan Nilai Prestasi Belajar Siswa
Gambar 2. Diagram Perubahan Nilai Prestasi Belajar Siswa
Berdasarkan
tabel
atas,
kita lihatnilai
perubahan
nilaipada
yang
Berdasarkan
datadata
pada pada
tabel di
atas, di
dapat
kitadapat
lihat perubahan
yang dicapai
tiap–
tiap
siklus sebagian
besar mengalami
kenaikanbesar
yang mengalami
cukup signifikan,
yaitu :yang cukup
dicapai
pada tiap–tiap
siklus sebagian
kenaikan

1. signifikan,
Pada studi yaitu
awal, :siswa yang menguasai materi ajar sebanyak 8 siswa dari 32 siswa yang
tes studi
awal atau
25siswa
%
1.ikut
Pada
awal,
yang menguasai materi ajar sebanyak 8 siswa dari 32

siswa
yang
ikut tes
awal
atau 25materi
% ajar sebanyak 16 siswa dari 32 siswa yang ikut
2. Pada
siklus
I, siswa
yang
menguasai
sebesaryang
50% menguasai materi ajar sebanyak 16 siswa dari 32
2.tes/evaluasi,
Pada siklusatau
I, siswa
Sedangkan tingkat ketuntasan hasil belajar siswa melalui pembelajaran

siswa
yangII,ikut
tes/evaluasi,
atau sebesar
50%sebanyak 30 siswa dari 32 siswa yang
3. Pada
siklus
siswa
yang menguasai
materi ajar
menggunakan
lembar30
kerja
diperoleh
tes/evaluasi,
sebesar
3.ikut
Pada
siklusmetode
II, atau
siswa
yang93,75%
menguasai materi dengan
ajar sebanyak
siswa
dari 32
hasil sebagaimana pada tabel sebagai berikut berikut:

siswatingkat
yang ikut
tes/evaluasi,
atau sebesar
93,75%
Sedangkan
ketuntasan
hasil belajar
siswa melalui
pembelajaran menggunakan metode
Problem Based Learning dengan lembar kerja diperoleh hasil sebagaimana pada tabel sebagai
Tabel 2. Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa
berikut berikut:
Siswa Tuntas
Siswa Belum Tuntas
PembelajaranTabel 2. Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa
Frekuensi
Persentase Frekuensi
Persentase
Siswa
Tuntas
1 Studi Awal
8 Siswa Tuntas
25,00
24 Belum 75,00
No
Pembelajaran
Frekuensi
Persentase
Frekuensi
Persentase
2 Siklus I
16
50,00
16
50,00
1
Studi
Awal
8
25,00
24
75,00
3 Siklus II
30
93,75
2
6,25

No

2
3

Siklus I
Siklus II

16
30

50,00
93,75

16
2

50,00
6,25

Tingkat ketuntasan nilai hasil belajar siswa yang dicapai pada tiap–tiap siklus
Tingkat
yang
dicapai
pada
tiap–tiap siklus siswa akan lebih
siswa ketuntasan
akan lebihnilai
jelashasil
lagibelajar
dapatsiswa
dilihat
pada
grafik
berikut:
jelas lagi dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar
DiagramKetuntasan
Ketuntasan Belajar
Belajar Siswa
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3. 3.
Diagram
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Dari data perubahan nilai dan ketuntasan belajar di atas, terlihat jelas sekali bahwa terjadi
kenaikan prestasi belajar matematika siswa yang cukup signifikan dan terus membaik pada
setiap siklusnya. Persentase ketuntasan dari studi awal ke siklus I naik 25,00%. Dari siklus I ke
siklus II mengalami kenaikan sebesar 43,75%. Nilai rata–rata kelas sudah mencapai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 80 dan secara klasikal ketuntasan belajar sudah melampaui
batas minimal yaitu 93,75%.

Sedangkan keaktifan belajar siswa juga meningkat dari siklus I ke siklus II. Hal ini dapat
dilihat dari hasil aktivitas prestasi belajar matematika siswa pada siklus I diperoleh
rata–rata aktivitas siswa mencapai 70,05%. Pada siklus II rata–rata aktivitas siswa
mencapai 73,2%. Peningkatan tersebut dapat digambarkan pada diagram berikut:

Gambar
4. 4.
Diagram
BelajarMatematika
Matematika
Siswa
Gambar
DiagramPeningkatan
Peningkatan Keaktifan
Keaktifan Belajar
Siswa
Hasil pengamatan
pengamatanobserver/kolaborator
observer/kolaborator
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pembelajaran
guru dapat
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peneliti dapat
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guru peneliti
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siklus II 4,0
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Tabel 3. Hasil Obserasi Aktivitas Peneliti Dalam Pembelajaran Pada Siklus I dan Siklus II
Tabel 3. Hasil Obserasi Aktivitas Peneliti Dalam Pembelajaran
Skor Rata–Rata
Aktivitas Peneliti
Pada Siklus I dan SiklusSiklus
II
I
Siklus II

No

Memberikan motivasi siswa
Mengaikan materi yang akan dibahas
No
Aktivitas Peneliti
dengan kehidupan sehari-hari.
3
1 Memberikan
motivasi siswa
Mendemonstrasikan
penguasaan
pengetahuan
mengajar
Mengaikan
materidalam
yang
akan dibahas
2
4
Memberikan
permasalahan
dengan kehidupan sehari-hari. dan
menjelaskannya seputar materi
yang
Mendemonstrasikan
penguasaan
3
disampaikan
pengetahuan dalam mengajar
1
2

3,5

4

4

4

Skor Rata–Rata
4
4
Siklus I
Siklus II
3,5
4
4
4

4
4

4

4

Memberikan
permasalahan
dan
4 menjelaskannya seputar materi yang
4
4
disampaikan
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Memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya jika ada masalah seputar
materi yang diberikan

6
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4
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Gambar 5. Diagram Aktivitas Guru Peneliti Siklus I dan II
Gambar 5. Diagram Aktivitas Guru Peneliti Siklus I dan II

Penutup
4.
Penutup

Simpulan
Setelah dilakukan pengamatan dalam dua siklus dengan hasil seperti tersebut di
Simpulan
atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
Setelah dilakukan pengamatan dalam dua siklus dengan hasil seperti tersebut di atas, maka
Pembelajaran
dapat meningkatkan prestasi dan
dapat disimpulkan bahwa:
keaktifan belajar Matematika materi Himpunan pada siswa kelas VII A SMP
Pembelajaran
Problem
Based
Learning
dapat meningkatkan prestasi dan keaktifan belajar
Negeri 5 Cilacap
tahun
pelajaran
2017/2018
Matematika materi Himpunan pada siswa kelas VII A SMP Negeri 5 Cilacap tahun pelajaran
2017/2018
Saran

1. Agar guru mencoba menerapkan model pembelajaran
karena terbukti dapat meningkatkan prestasi dan keaktifan belajar
Matematika siswa.
2. Agar sekolah memfasilitasi guru untuk menerapkan pembelajaran yang
PPPPTK Matematika, Jl. Kaliurang Km 6, Sambisari, Condong catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
inovatif, bermakna dan mengaktifkan
siswa.
Telp. 0274 881717,
Faks. 0274 885725
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Saran
1. Agar guru mencoba menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning karena
terbukti dapat meningkatkan prestasi dan keaktifan belajar Matematika siswa.
2. Agar sekolah memfasilitasi guru untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif, bermakna
dan mengaktifkan siswa.
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SMK PGRI Kamal, Jl. Raya Juntinyuat Blok Kamal, Indramayu;wawan24_ezzar@yahoo.co.id

Abstrak. Dalam dunia hiburan wahana adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi,
apalagi wahana yang menguji adrenalin kita. Namun berbeda dengan wahana pendidikan
matematika yang menerapkan pembelajar dengan mengunakan permainan. Implikasi
dari belajar dengan menggunakan permainan akan menguji adrenalin matematika sampai
pembelajar bisa mengingat apa yang sudah dipelajarinya. Dengan hasil nilai yang sangat
memuaskan, berbeda dengan pembelajaran yang terkontekstual. Ini berarti pembelajar
diharapkan mengingat pembelajaran yang diterapkan melalui permainan roller coaster,
bianglala, ontang anting, dan hysteria dengan mengklasifikasikan bahan ajar yang
diterapkan. Dampak adrenalin yang akan muncul berupa sikap positif yang mengarah
pada sikap berfikir, sedangkan sikap negatif yang mengarah pada sikap menyerah untuk
menjawab akan tereliminasi.
Kata Kunci. Wahana, Adrenalin, Implikasi, Pendidikan Matematika, sikap

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Wahana sering diartikan sebagai tempat hiburan, rekreasi dan tempat wisata yang mempunyai
banyak permainan seperti kicir-kicir, tornado, hysteria, Roller Coaster, kora-kora, dan
sebagainya. Menarik untuk kita ulas dalam pendidikan matematika dengan permainan tersebut,
karena matematika selalu dipandang sulit untuk dipelajari bahkan siswa membenci pelajaran
matematika. Paradigma sulit sering terjadi pada pembelajar matematika.
Ketika seseorang sudah menikmati wahana permainan di suatu tempat wisata, orang tersebut
dapat menikmati segala permainan yang di bilang berbahaya untuk merasakan adrenalin
wahana yang dipilihnya. Implikasi dari permainan itu membuat kita merasa detak jantung
seperti berhenti, tapi seseorang itu menginginkan permainan itu untuk dicoba lagi tanpa ada
rasa takut. Pada intinya, permainan wahana ini dapat dikatakan ektrim karena sistem kerja
dan gerakan dari setiap permainan wahana ini, memiliki caranya masing-masing. Wahana
ekstrim tersebut memberikan nuansa hiburan tersendiri bagi setiap individu yang datang dan
naik wahana.
Sama halnya dengan rumus matematika yang dibilang oleh pembelajar matematika sebagai
pelajaran ekstrim untuk dicoba kebenaran nilai dari rumus itu. Pada level ekstrim kita coba
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menggambungkan nilai permainan dalam matematika sampai memati-matikan pikiran kosong
sampai menormalkan adrenalin ekstrim tersebut.

1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menginvetigasi faktor-faktor yang mempengaruhi adrenalin
pada pembelajar matematika dan tekni menguji adrenalin matematika dalam pembelajaran
matematika.

1.3 Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada makalah ini yaitu:
1. Apa yang mempengaruhi adrenalin ekstrim pada pembelajar matematika?
2. Bagaimana menguji adrenalin matematika sampai memati-matikan pikiran kosong?

2. Pembahasan
2.1 Konsep Wahana Pendidikan Matematika
Ketika pembelajar Bahasa Indonesia atau IPS atau yang lainnya, ia memiliki sikap yang netral
untuk belajar terhadap soal yang akan dikerjakan. Berbeda dengan sikap pembelajar pada
pelajaran matematika, pembelajar mengalami adrenalin yang meningkat pada soal matematika.
Munculah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajar dalam hal adrenalin terhadap
soal matematika tersebut. Berikut faktor yang mempengaruhi: (1) Pengalaman Pribadi, (2)
Pengajar, dan (3) Fakor Emosional
Pengalaman Pribadi
Pembelajar yang mengerjakan soal matematika merasakan gelisah untuk mengerjakan, ketika
pembelajar belum merespon daya ingat/daya nalar matematika belum muncul. Kemudian
setelah pembelajar merespon daya ingat, pembelajar tersebut senang untuk mengerjakan soal
yang hampir sama untuk dikerjakan dan lebih tertantang untuk mengerjakan pada soal yang
sama.
Pengajar
Pembelajar yang telah memiliki pengajar yang ia anggap menyenangkan untuk melakukan
pembelajaran mulai memikirkan perkataan pengajar dengan cara ilustrasi permainan yang
diajarkan melalui metode yang diajarkan. Hasilnya pembelajar merasa cara pendekatan ilustrasi
contoh dalam permainan yang dikembangkan oleh pengajar mengena, dan pembelajar mulai
mereka-reka soal yang dijawab oleh pembelajar. Dalam contoh kasus seperti ini pun terlihat
bahwa komponen sikap yang bekerja lebih mengarah pada kommponen sikap kognitif, dimana
pembelajar lebih cenderung memikirkan dampak permainan yang ia mainkan dan perkataan
pengajar mengilustrasikan permainan ia anggap lebih penting.
Faktor emosional
Faktor emosional dapat berubah-ubah tergantung pada emosional yang dirasakan pada saat
pembelajar mulai menjawab soal. Misalnya pembelajar yang telah memiliki pemikiran buruk
mengenai pelajaran matematika, lebih memilih tidak mau mengerjakan soal yang diberikan
oleh pengajar dengan metode permainan yang diilustrasikan. Hal seperti ini bisa jadi karena
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ketakutan akan hal-hal yang dapat terjadi pada dirinya seperti daya ingat berkurang, putus
asa, dan sering tergesa-gesa untuk mengerjakan soal. Jika pembelajar memiliki pemikiran
jernih mengenai pembelajaran matematika maka pembelajar akan senang untuk mengerjakan
soal yang sulit untuk dijawab. Adrenalin matematika ditantang melalui faktor emosianal yang
mengarah pada penjernihan pikiran atau menghidupkan daya ingat.
Target berfikir pembelajar dalam wahana pendidikan matematika yang harus dikembangkan
melalui permainan matematika, yaitu : (1) Berfikir realistis, (2) berfikir logis, (3) berfikir
teoritis, (4) berfikir kreatif, (5) berfikir taktis, (6) berfikir rasional, (7) berfikir kritis, (8) berfikir
sains, (9) berfikir emosional, dan (10) berfikir mencari pemecahan masalah.
Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat dilihat dalam konsep berikut ini:

Gambar 1 : Konsep Wahana Pendidikan Matematika

2.2 Perubahan Paradigma Adrenalin Pembelajar Matematika
Belajar aktif sering disasarkan pada istilah CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Namun
pada pembelajar Matematika, belajar aktif menggunakan kata APM (Adrenalin Pembelajar
Matematika). Karena “Adrenalin” membuat sebagian besar pembelajar merasa kaget, rumit,
pusing, sulit, dan susah untuk mengerjakan soal matematika.
Ada Pertanyaan, apa yang menjadikan pembelajar merasa kaget, rumit, pusing dan susah
untuk mengerjakan soal matematika? Upaya menjadikan suasana pembelajar matematika
merasa senang untuk belajar matematika yakni: (1) ruang belajar tidak terpaku dalam kelas
dan pembelajar menjadi senang mengikuti kegiatan pembelajaran matematika; (2) Wahana
Pendidikan Matematika yang mengarah pada proses pembelajaran permainan dengan menguji
adrenalin ketika pembelajar sudah mengikuti permainan yang ada; dan (3) menguji adrenalin
lewat soal yang diberikan. Berikut diagram paradigma Adrenalin Pembelajar Matematika:
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Gambar 3 :Paradigma Pembelajaran Wahana Pendidikan Matematika.
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lain: (1) Materi yang akan diajarkan hendaknya diklasifikasi kedalam teoritis dan praktis, (2)
materi yang dikaji.

Memiilih metode yang relevan dengan materi yang akan diajarkan, dan (3) Melakukan evalusi
atas pembahasan materi untuk mendapatkan kejelasan materi yang dikaji.
Wahana roller coaster dapat diasosiasikan dengan grafik yang diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4: Nilai fungsi pada grafik Roller Coaster
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Definisi nilai fungsi
, maka
,
dengan

dikatakan naik pada interval I, jika untuk sembarang ,
dengan
dan fungsi dikatakan turun pada interval I jika untuk sembarang
, maka
.

Untuk memudahkan pembelajar matematika, maka kami mengilustrasikan dengan permainan
roller coaster yang diamati pembelajar. Jika nilai fungsi naik maka fungsi
lebih besar
dari
dan tidak berlaku sebaliknya. Dari ilustrasi yang diberikan maka pembelajar akan
mudah mengingat apa yang dibicarakan untuk soal yang dikerjakan. Proses daya ingatlah yang
menguji adrenalin matematika sampai memati-matikan pikiran kosong dengan permainan.
Dalam proses permainan sikap berfikir realistis, logis, teoritis dan sebagainya diharapkan akan
memudahkan daya ingat pembelajar matematika

2.3 Adrenalin Matematika
Sebagaimana penilaian proses belajar, proses adrenalin pembelajar pun beragam. Penilaian
seperti itu mempunyai beragam reaksi pembelajar dimulai dengan kaget, pening bahkan sulit
pun sering diutarakan oleh pembelajar. Pada Ujian Nasional, matematika seringkali menjadi
momok yang menakutkan. Rata-rata nilai matematika hampir di semua sekolah paling rendah
dibandingkan nilai mata pelajaran lainnya. Adrenalin yang dialami pembelajar negatif ketika
menerima pembelajaran matematika.
Ilustrasi permainan yang diberikan kepada pembelajar, mungkin akan mempermudah cara
mengabstrakan jawaban pembelajar. Adrenalin pempelajar akan merasionalkan implementasi
soal. Misal diberikan
tentukan interval mana nilai naik atau turun.
Maka pembelajar mulai mengilustrasikan wahana pendidikan matematika dengan permainan
roller coaster. Sedangkan pada permainan ontang-anting siswa mengilustrasikannya pada
pembelajaran penggunaan integral tentu untuk menghitung volume benda putar.

3. Penutup
3.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:
1. faktor yang mempengaruhi adrenalin ekstrim dalam pembelajaran matematika, anatara
lain Pengalaman Pribadi, Pengajar, dan Faktor Emosional.
2. Upaya menjadikan suasana pembelajar matematika merasa senang untuk belajar
matematika yakni:
r

ruang belajar tidak terpaku dalam kelas dan pembelajar menjadi senang mengikuti
kegiatan pembelajaran matematika;

r

Wahana Pendidikan Matematika yang mengarah pada proses pembelajaran permainan
dengan menguji adrenalin ketika pembelajar sudah mengikuti permainan yang ada;
dan

r

menguji adrenalin pembelajar dengan mengajukan soal-soal yang merangsang
berpikir kritis, mengasosiasikan soal dengan kehidupan nyata, dan berupaya untuk
memecahkannya.
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3.2 Saran
Dari uraian pada pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini dapat disarankan sebagai
berikut:
1. Para pengajar sebaiknya aktif mengeksplorasi sumber belajar dari kehidupan sehari-hari,
misalnya melalui wahanan permainan;
2. Para pengajar sebaiknya memahami kondisi apa yang mempengaruhi dampak negatif
dari pembelajar dan motivasi pembelajar agar mereka jangan menganggap pelajaran
matematika sebagai pelajaran yang “sulit”.

Daftar Pustaka
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01, 978-979-16353-4-9
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan alat peraga buku
tiga dimensi yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun ruang
siswa kelas VIII SMP. Dan mendeskripsikan peningkatkan motivasi dan hasil belajar
matematika materi bangun ruang dengan menggunakan alat peraga buku tiga dimensi
pada siswa kelas VIII SMP. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model
Kemmis dan Mc Taggart yaitu meliputi tahapan: (1) perencanaan (2) pelaksanaan (3)
pengamatan (4) refleksi. Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa pembelajaran
model PBL yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada siswa kelas VIII
B SMPN 1 Sukosari Kabupaten Bondowoso tahun ajaran 2016/2017. Motivasi, aktivitas
guru dan siswa dalam belajar dengan model PBL pada materi bangun ruang sisi datar
adalah sangat positif. Hal ini dapat diartikan penggunaan model PBL dengan alat peraga
buku tiga dimensi (buku pop up) telah meningkatkan motivasi belajar. Penggunaan alat
peraga buku tiga dimensi (buku pop up) sangat membantu siswa dalam belajar model
PBL. Meskipun demikian alat peraga buku tiga dimensi (buku pop up) perlu diadakan
penyempurnaan. Penerapan pembelajaran model PBL pada siswa kelas VIII B SMPN
1 Sukosari Kabupaten Bondowoso tahun ajaran 2016/2017 dapat meningkatkan hasil
belajar sebesar 8,12%.
Kata Kunci. Alat Peraga Buku Tiga Dimensi, Motivasi, Hasil Belajar.

Latar Belakang Masalah
Matematika merupakan salah satu bidang studi yang terdapat dari jenjang jenjang pendidikan
sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa matematika memiliki
kedudukan yang penting dalam pendidikan, karena matematika merupakan bidang studi yang
amat berguna dan memberi banyak bantuan dalam berbagai disiplin ilmu yang lain. Oleh
karena itu maka dapat dikatakan bahwa setiap orang memerlukan pengetahuan matematika
dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhannya.
Mengingat pentingnya proses pembelajaran matematika maka pendidik dituntut untuk mampu
menggunakan media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran matematika. Sehingga perlu
adanya pembuatan media pembelajaran yang digunakan agar siswa lebih tertarik untuk belajar
matematika. Penggunaan media pembelajaran yang variatif dalam pembelajaran matematika
diharapkan siswa akan lebih tertarik dengan mata pelajaran matematika.
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Dalam matematika, materi yang berpeluang lebih besar untuk dimengerti anak adalah materi
geometri jika dibandingkan dengan materi lainnya. Karena benda-benda geometris yang
memuat ide-ide geometri dapat dijumpai anak-anak disekitarnya, misalnya perabot, gedung,
apresiasi seni, dan mesin-mesin (D’Augustine dan Smith, 1992, dalam Sunardi, 2000a: 3).
Faktanya hasil belajar matematika masih rendah, hal ini disebabkan matematika memiliki
karakteristik yang abstrak, salah satunya materi geometri. Sesuai dengan pendapat Kariadinata
(2010) mengungkapkan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa banyak persoalan geometri
yang memerlukan visualisasi dalam pemecahan masalahnya dan pada umumnya siswa merasa
kesulitan dalam mengkonstruksi bangun ruang geometri. Padahal, bentuk-bentuk geometri
dan bangun ruang sudah diperkenalkan kepada anak sejak usia dini seperti mainan berbentuk
kubus, balok dan bola.
Kenyataan dilapangan yang dijumpai peneliti dan teman sejawat pada siswa kelas VII, VIII dan
IX SMP Negeri 1 Sukosari Bondowoso motivasi dan prestasi belajar matematika yang rendah.
Ditemukan sebagian siswa pada semua jenjang tidak dapat menyebutkan jenis-jenis bangun
datar dan bangun ruang yang telah dipelajari di SD, siswa belum dapat mengklasifikasikan
bangun berdimensi dua dan bangun ruang (berdimensi tiga), bahkan sebagian besar siswa
belum mengerti unsur-unsur bangun datar dan belum dapat mengkonstruk jaring-jaring
bangun ruang. Terkait dengan kompetensi dasar sesuai KTSP yang harus dicapai siswa SMP
kelas VII adalah memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan
sudut, serta menentukan ukurannya. Pada siswa kelas VIII adalah memahami sifat-sifat kubus,
balok, prisma, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. Pada siswa kelas IX adalah
memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya.
Motivasi belajar matematika pada materi geometri yang rendah dalam pembelajaran
dipengaruhi oleh media pembelajaran yang kurang optimal, dimana media pembelajaran yang
digunakan adalah media cetak buku pelajaran. Media cetak buku pelajaran menjadi kurang
optimal dalam menciptakan motivasi belajar dalam pembelajaran karena media cetak memiliki
kelemahan yaitu media tersebut bersifat naratif dimana kurang mampu menciptakan visual
yang menarik, dan kurang mampu memberikan gambaran konkret, sehingga informasi yang
digunakan sebagai dasar komunikasi dalam kelompok kurang tersampaikan dengan baik.
Maka para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat pembelajaran yang tersedia dan
guru juga dituntut dapat mengembangkan kemampuan untuk membuat media pembelajaran
yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. Untuk itu, guru harus memiliki
pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang cukup tentang media pengajaran.
Pembelajaran pada anak dapat melalui berbagai media, seperti: buku, film, mainan, rekaman
suara, dan sebagainya. Buku merupakan media yang paling banyak digunakan sebagai media
belajar anak, baik dalam pembelajaran formal maupun informal. Buku yang menarik akan
lebih disukai anak-anak. Masuknya buku-buku dari luar negeri yang menarik ikut menambah
ragam buku anak-anak, seperti buku cerita bergambar, buku berjendela, buku Pop up, dan
lain-lain. Salah satu jenis buku yang sedang digemari anak-anak saat ini adalah buku Pop up.
Buku Pop up (buku tida dimensi) merupakan buku yang memiliki bagian khusus yang dapat
muncul keluar membentuk 3 dimensi ketika halaman dibuka. Buku Pop up lebih menarik
untuk anak-anak karena terdapat bagian yang bisa muncul seperti sebuah kejutan dan membuat
pembacanya penasaran dengan apa lagi yang akan muncul pada buku tersebut.
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Daya tarik buku Pop up ini dapat digunakan sebagai media pengenalan unsur-unsur dan jaringjaring bangun ruang untuk anak-anak. Diharapkan dengan adanya buku pengenalan unsurunsur dan jaring-jaring bangun ruang yang bertemakan Pop up, anak-anak lebih tertarik dan
lebih mudah untuk mempelajari unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang. Buku tersebut
perlu disusun dengan materi yang sesuai serta desain yang menarik dan komunikatif agar tepat
sasaran.
Pembuatan dan penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan bahan-bahan
sederhana akan menstimulasi motivasi dan ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran. Hal
ini akan membuka wawasan dan pengetahuan siswa akan mudahnya sebuah pembuatan media
pembelajaran dan sekaligus dapat memberikan tantangan untuk dapat melakukan hal sama
seperti yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah dalam matematika.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana penggunaan alat peraga buku tiga dimensi yang dapat meningkatkan motivasi
dan hasil belajar matematika materi bangun ruang siswa kelas VIII SMP?
2. Bagaimana deskripsi peningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika materi bangun
ruang dengan menggunakan alat peraga buku tiga dimensi pada siswa kelas VIII SMP?

Motivasi
Motivasi adalah dorongan untuk melakukan tindakan yang terbaik yang ditujukan untuk
mencapai suatu tujuan (Uno, 2008). Sadirman (2012) menegaskan motivasi adalah serangkaian
usaha untuk kondisi tertentu yang menjadikan orang tersebut melakukan tindakan yang
berkaitan dengan kondisi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan dari
individu yang berusaha untuk merencanakan tindakan dan melakukan tindakan tersebut untuk
mencapai tujuan yang diharapkan.
Uno (2008) menjelaskan belajar adalah proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh
perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri, akibat dari
interaksi dengan lingkungan. Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Gredler dalam
(Sardiman, 2012) yang menekankan belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk
mendapatkan beraneka ragam kompetensi, pengetahuan, skill ataupun perilaku. Dari dua
pendapat tersebut dapat disimpulkan belajar adalah proses yang dilakukan sesorang untuk
medapatkan kompetensi yang diakibatkan adanya interaksi dengan lingkungan.
Motivasi belajar dapat disimpulkan sebagai dorongan dari individu yang berusaha untuk
bertindak dan melakukan tindakan untuk mecapai tujuan dari belajar, sehingga kegiatan
yang dilakukan mengarah pada pencapaian tujuan belajar. Dalyono dalam (Sardiman, 2012)
mengemukakan ketika individu memiliki motivasi belajar yang baik maka individu tersebut
akan berusaha dengan optimal dalam pembelajaran, tetapi jika individu memiliki motivasi
belajar kurang maka individu tidak melakukan tindakan yang mengarah pada tujuan belajar.
Dari ke dua hal tersebut memberikan pengertian motivasi belajar memiliki pengaruh yang
besar pada tercapainya tujuan pembelajaran.
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Hasil Belajar
Proses pembelajaran tidak pernah terlepas dari hasil belajar yang diperoleh siswa selama
proses pembelajaran berlangsung. Menurut Sudjana (2006: 2) belajar dan mengajar sebagai
suatu proses mengandung tiga unsur yang dapat dibedakan, yaitu tujuan pembelajaran
(instruksional), pengalaman (proses) belajar mengajar, dan hasil belajar.
Menurut Sudjana (2006: 22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa
setelah ia menerima pengalaman belajarnya (proses belajar mengajar). Horward Kingsley
(1976, dalam Sudjana 2006: 22) membagi tiga macam hasil belajar yaitu (a) ketrampilan dan
kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne (1985,
dalam Sudjana 2006 : 22) membagi hasil belajar kedalam lima kategori, yaitu (a) informasi
verbal, (b) ketrampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) ketrampilan motoris.
Selain pendapat tersebut, Benyamin Bloom mengklasifikasikan hasil belajar kedalam tiga
ranah, yaitu (a) ranah kognitif, (b) ranah afektif, dan (c) ranah psikomotoris.
Pada penelitian ini definisi hasil belajar diadaptasi dari pendapat Sudjana yaitu kemampuankemapuan yang dimiliki siswa setelah terjadinya proses pembelajaran dengan model PBL
yang ditunjukkan dari tes hasil belajar.

Buku Tiga Dimensi (Buku Pop Up)
Buku adalah beberapa helai kertas yang terjilid berisi tulisan untuk dibaca atau halamanhalaman kosong untuk ditulisi (Purwadarminta 1985:161). Pop up adalah suatu buku atau
kartu yang di dalamnya terdapat lipatan gambar yang dipotong yang muncul membentuk layar
tiga dimensi ketika halaman dibuka (Irwansyah, 2013 dalam Chabibbah, 2014).
Buku tiga dimensi atau Buku Pop up merupakan buku dengan elemen kertas dalam halamanhalaman yang dapat dimanipulasi oleh pembuatnya sehingga terlihat nyata. Buku Pop up
dapat dilipat, dilem, atau tarik sehingga membentuk elemen yang bergerak di dalam halamanhalaman. Untuk membuat unsur-unsur kertas bergerak dalam bentuk Pop up diperlukan
keahlian dalam memperhitungkan desain, perakitan, serta pemotongan kertas secara efektif
agar tercipta desain Pop up yang baik.
Pembuatan buku Pop up membutuhkan ketelitian khusus sehingga diperlukan berbagai divisi
untuk mengerjakannya. Pembuatan buku Pop up dimulai dari pembuatan pembuatan konsep,
jalan cerita atau sinopsis, sampai pembuatan situasi atau sketsa diorama yang menunjang.
Setelah proyek secara garis besar selesai dijabarkan oleh pengarang dan ilustrator, divisi paper
engineer akan memberikan gerakan dan tindakan pada adegannya. Pada penelitian ini dibuat
buku tiga dimensi (buku pop up) yang memuat unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang
dengan berbahan kertas karton dan lem.

Pendekatan dan Jenis Penelitian
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu implementasi penggunaan
alat peraga buku tiga dimensi (buku pop up) untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Jenis
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), karena ingin memperbaiki pembelajaran
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matematika di kelas VIII untuk meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan alat peraga
buku tiga dimensi (buku pop up).

Proses Pengembangan Produk
Alat peraga buku tiga dimensi merupakan buku dengan elemen kertas dalam halaman-halaman
yang dapat dimanipulasi oleh pembuatnya sehingga terlihat nyata. Dengan media khusus ini
diharapkan pembelajaran matematika akan lebih termotivasi dalam belajarnya dan diminati
siswa sehingga hasil belajar siswa meningkat. Adapun alat yang dibutuhkan dalam membuat
alat peraga buku tiga dimensi adalah: (1) Gunting dan cutter; (2) Alat tulis dan pewarna; (3)
Lem; (4) Kertas karton/kertas bahan buku yang dipotong ukuran A4 atau lebih
Dalam pengembangan alat peraga buku tiga dimensi sebagai berikut: (1) Kertas karton sebagai
dasar lembaran buku dilipat menjadi dua bagian; (2) Untuk membuat konstruksi bangun ruang
dapat menggunakan gunting dan cutter. Di atas lembaran buku dilemkan konstruksi bangun
ruang yang dinginkan; (3) Membuat gambar untuk mendukung materi yang akan disajikan.
Gambar ini dapat diambil langsung dari internet maupun membuat sendiri dengan menggambar
langsung. Contoh gambar anak bermain dadu untuk materi kubus, gambar truk untuk materi
persegi panjang, gambar atap rumah untuk materi prisma dan pyramid untuk materi limas; (4)
Membuat tulisan materi. Tulisan ini berupa unsur-unsur bangun ruang dan petunjuk latihan
siswa.

Penerapan Dalam Pembelajaran
Adapun langkah-langkah atau prosedur penggunaan/penerapan penggunaaan alat peraga buku
tiga dimensi dalam pembelajaran dengan menggunakan PTK sebagai berikut:

Studi Pendahuluan
Sebelum merencanakan tindakan, peneliti menganalisis proses pembelajaran matematika di
kelas VIII. Dari hasil ulangan harian diantara kelima kelas VIII, kelas VIII B adalah kelas
yang paling rendah hasil belajarnya. Peneliti menduga masalah rendahnya hasil belajar
matematika yang muncul di kelas VIII B, selain disebabkan kebiasaan dari SD juga disebabkan
oleh kurangnya motivasi dan kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk berinteraksi
dengan teman sebaya dan menyampaikan gagasan. Setelah mengidentifikasi masalah beserta
penyebabnya, peneliti merencanakan suatu tindakan untuk mengatasi masalah tersebut dengan
proses pembelajaran menggunakan model PBL.

Paparan Penelitian Siklus I
Sebelum dilaksanakan proses pembelajaran, peneliti membentuk 5 kelompok diskusi yang
terdiri dari 5-6 siswa heterogen berdasarkan kemampuan akademiknya. Pada metode penelitian
direncanakan, pengelompokan didasarkan pada hasil tes ulangan harian yang berupa hasil
belajar siswa.

a.

Tahap Perencanaan Tindakan

Pada tahap perencanaan tindakan, peneliti menyusun instrumen penelitian yang terdiri dari
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lembar tes akhir siklus, observasi, dan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana
pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja siswa

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan
Pada siklus I materi pembelajaran yang digunakan adalah mengidentifikasi sifat-sifat
kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-bagiannya. Setelah pelaksanaan pembelajaran
dilanjutkan tes dan penghargaan kelompok. Tes dan penghargaan kelompok dilaksanakan
dengan menambah jam pelajaran setelah pelajaran selesai.

c.

Tahap Pendahuluan

Pembelajaran pada siklus I tentang mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan
limas serta bagian-bagiannya. Pada fase 1 orientasi siswa kepada masalah. Pada fase ini,
pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi agar siswa dapat
mengetahui pembelajaran yang akan dilakukan. Pada tahap ini guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yaitu mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-

d. Tahap Kegiatan Inti
Pada pembelajaran materi mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta
bagian-bagiannya, diawali dengan pertanyaan guru yang menarik dan menantang
Fase 2, Mengorganisasikan siswa. Pada fase ini, fokus utama guru adalah mengorganisasikan
siswa untuk belajar yang berhubungan dengan masalah yang diberikan. Guru mengelompokkan
siswa dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 anak. Pada tahap belajar kelompok, siswa
mengatur tempat duduknya sedemikian rupa sehingga posisi duduk berhadapan untuk
memudahkan diskusinya. Sedangkan guru memberikan LKS-1, dengan permasalaham
meminta siswa untuk mengamati buku tiga dimensi (buku pop up) dan mencari unsur-unsur
bangun ruang kubus, balok, prisma dan limas.
Fase 3 membimbing penyelidikan individu, fase ini guru membimbing siswa dalam
memecahkan masalah melalui penyelidikan individu maupun kelompok. Pada kegiatan ini
disajikah langkah-langkah untuk melakukan praktik menggunakan alat peraga buku pop up,
dan menyelidiki dengan mengumpulkan informasi terkait unsur-unsur kubus, balok, prisma
dan limas.

Gambar 1 Buku Tiga Dimensi/Buku Pop Up
Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membimbing siswa mengembangkan
dan menyajikan hasil karya yaitu mengamati unsur-unsur bangun ruang. Disarankan dalam
bekerja kelompok siswa terbuka dan mendengarkan pendapat temannya
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Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja. Ketika satu kelompok sedang
presentasi, kelompok yang lain memperhatikan dan sekaligus memeriksa jika ada materi yang
salah. Data yang dapat diperoleh pada fase 4 adalah data hasil penilaian kemampuan
Fase 5 menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan siswa melakukan
analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah (mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang)
dalam hal ini mengkritisi yang telah yang dikerjakan oleh semua kelompok kerja. Analisis dan
evaluasi tersebut meliputi seluruh aspek yang terdapat pada LKS.

e.

Tahap Observasi dan Analisa

Setelah selesai tindakan siklus I, peneliti melakukan refleksi bersama observer. Hasil
tes tindakan siklus I adalah 80,8% siswa memperoleh skor lebih dari sama dengan
65. Hal ini sudah memenuhi kriteria keberhasilan. Data hasil observasi kegiatan guru
adalah 91,62% dan hasil observasi kegiatan siswa adalah 86,5%. Keduanya termasuk
dalam kriteria pembelajaran sangat baik, jadi sudah memenuhi kriteria keberhasilan
pembelajaran.
Tanggapan siswa bahwa sangat senang mengikuti pembelajaran matematika, karena
siswa dapat belajar berkelompok, dapat menggambar dan dapat menggunakan maket
bangun ruang. Secara keseluruhan tindakan siklus I sudah mencapai keberhasilan.
Setelah berunding dengan observer, maka peneliti memutuskan untuk melanjutkan
pembelajaran pada tindakan siklus II.
Paparan Penelitian Siklus II
a.

Tahap Perencanaan Tindakan

Pada tahap perencanaan tindakan, peneliti menyusun instrumen penelitian yang terdiri
dari lembar tes akhir dan observasi, dan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana
pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja siswa. Instrumen penelitian disusun berdasarkan
instrumen penelitian pada siklus I yang sudah divalidasikan. Sedangkan perangkat pembelajaran
yang berupa RPP diperbaiki dengan memilih kegiatan pembelajaran dan teknik yang sesuai
berdasarkan hasil refleksi siklus I. Kegiatan dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan
dengan teman sejawat untuk mendiskusikan RPP yang sudah diperbaiki dan LKS yang akan
digunakan.

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan
Materi pembelajaran pada siklus II yang digunakan adalah jaring-jaring kubus, balok, prisma dan
limas. Setelah pelaksanaan pembelajaran dilanjutkan tes dan penghargaan kelompok. Tes dan
penghargaan kelompok dilaksanakan dengan menambah jam pelajaran setelah pelajaran selesai.

c.

Tahap Pendahuluan

Fase 1 orientasi siswa kepada masalah. Pada fase ini, pembelajaran dimulai dengan guru
menanyakan materi sebelumnya yaitu sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta
bagian-bagiannya. Berikut petikan tanya jawab peneliti dengan siswa. Pada tahap ini guru
menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan
limas dengan langkah-langkah yang sama dengan materi sebelumnya.
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d. Tahap Kegiatan Inti
Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan digunakan yakni model PBL
dengan model PBL dengan 5 fase, serta menyampaikan jenis penilaian yang akan dilakukan guru.
Fase 2 mengorganisasikan siswa, suasana di kelas VIII B sangat kondusif saat pembelajaran.
Guru memberikan LKS-2, dengan permasalaham meminta siswa untuk menentukan jaringjaring kubus, balok, prisma dan limas dan menentukan mana alas serta tutupnya. Kelompok
diberikan gambar jaring-jaring bangun ruang dan menjawab permasalahan LKS-2. Berdasarkan
jawaban siswa dapat disimpulkan bahwa kebanyakan siswa masih belum dapat menentukan
jika diberikan alas untuk menentukan tutupnya dengan benar dan menentukan model jaringjaring bangun ruang.

Gambar 2 Contoh pekerjaan siswa menentukan jaring-jaring bangun ruang
Fase 3 membimbing penyelidikan individu. Fase ini guru membimbing siswa dalam
memecahkan masalah melalui penyelidikan individu maupun kelompok. Pada fase 3 disajikah
langkah-langkah untuk melakukan praktik menggunakan alat peraga buku pop up, dan
menyelidiki dengan mengumpulkan informasi terkait berbagai model jaring-jaring kubus,
balok, prisma dan limas.
Fase 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membimbing siswa mengembangkan
dan menyajikan hasil karya yaitu berbagai model jaring-jaring bangun ruang yang telah
dibuatnya dengan cara meminta siswa berkreasi (menghasilkan berbagai model jaring-jaring
bangun ruang).
Fase 5 menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan siswa melakukan
analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah (pembuatan jaring-jaring bangun ruang) dalam
hal ini mengkritisi bangun ruang dan kerangkanya yang telah dibuat oleh semua kelompok
kerja. Analisis dan evaluasi tersebut meliputi seluruh aspek yang terdapat pada LKS “membuat
jaring-jaring bangun ruang”.

e. Tahap Observasi dan Analisa
Dari data yang telah diperoleh, dapat dilihat peningkatan rata-rata skor yang diperoleh siswa
dari tes tindakan siklus I dibanding skor pada tindakan siklus II sebesar 8,12%. Peningkatan
hasil belajar siswa pada tes tindakan siklus II dibandingkan dengan tes tindakan siklus I
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disajikan pada gambar.

Gambar 3 Diagram Rata-rata Peningkatan Hasil Belajar
Secara keseluruhan tindakan siklus II sudah mencapai keberhasilan, baik selama proses
maupun hasil yang didapatkan. Setelah berunding dengan observer, maka peneliti memutuskan
penelitian telah selesai dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan.

Peningkatan Motivasi Belajar
Hasil dari proses pembelajaran matematika menggunakan alat peraga buku tiga dimensi pada
siklus I dan II, selanjutnya dinilai motivasi belajar matematika siswa menggunakan angket.
Penilaian terhadap keberhasilan siklus I dan II tersebut dilakukan dengan memberikan angket
kepada siswa. Hasil angket secara Indikator yang diperoleh kategori sangat baik pada siklus I
dengan rata-rata 84,78% dan siklus II dengan rata-rata 92,15%

Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) pembelajaran dengan alat
peraga buku tiga dimensi dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada siswa kelas VIII
B SMPN 1 Sukosari Kabupaten Bondowoso. (2) motivasi, aktivitas guru dan siswa dalam
belajar dengan alat peraga buku tiga dimensi pada materi bangun ruang sisi datar adalah
sangat positif. Penggunaan alat peraga buku tiga dimensi (buku pop up) sangat membantu
siswa dalam belajar model PBL. Meskipun demikian alat peraga buku tiga dimensi (buku pop
up) perlu diadakan penyempurnaan. Penerapan pembelajaran alat peraga buku tiga dimensi
pada siswa kelas VIII B SMPN 1 Sukosari Kabupaten Bondowoso dapat meningkatkan hasil
belajar sebesar 8,12%.
Disarankan bagi guru untuk menjadikan pembelajaran model PBL sebagai suatu pembelajaran
alternatif yang layak dipertimbangkan dalam pembelajaran materi bangun ruang. Sebelum
penelitian tentang materi bangun ruang, guru disarankan membantu siswa dalam hal
penguasaan materi prasyarat, termasuk mengingatkan kembali materi mendasar pada jenjang
sebelumnya. Guru disarankan untuk membuat alat peraga inovatif yang disesuaikan dengan
materi pelajaran. Agar waktu yang digunakan efektif maka penerapan pembelajaran model
PBL disarankan agar guru mempersiapkan rencana pembelajaran dengan baik dan memahami
setiap rangkaian tahap pembelajaran yang dilakukan. Untuk menghemat penggunaan waktu,
sebaiknya duduk berkelompok dilakukan sebelum pembelajaran.
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1)

Abstrak. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui (1) Pentingnya pendidikan karakter
bagi peserta didik; (2) Bagaimana keterlaksanaan penanaman nilai-nilai karakter dalam
pembelajaran matematika di kelas X SMK N 2 Purwodadi; (3) Bagaimana pendidikan
karakter diterapkan dalam pembelajaran matematika di kelas X SMK N 2 Purwodadi; (4)
Proses integrasi pendidikan karakter dengan pembelajaran matematika kelas X SMK N
2 Purwodadi. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, wakasek kurikulum, guru mata
pelajaran matematika, serta peserta didik kelas X. Jenis penilitian ini adalah penelitian
kualitatif diskriptif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi.
Keabsahan data dengan triangulasi sumber, teknik, waktu. Teknik analisa data dengan
metode alur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai karakter dalam
pembelajaran matematika di kelas X SMK N 2 purwodadi terlaksana pada nilai-nilai (1)
Religius; (2) Disiplin; (3) Tanggungjawab; (4) Teliti; (5) Kreatif; (6) Jujur; (7) Menghargai;
(8) Rasa ingin tahu; dan (9) Percaya diri. Pendidikan karakter dalam pembelajaran
matematika di kelas X SMK N 2 Purwodadi diterapkan dengan mengintegrasikan konten
kurikulum pendidikan karakter yang telah dirumuskan ke dalam pembelajaran khususnya
dalam RPP. Integrasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran matematika
di SMK N 2 Purwodadi dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi pembelajaran.
Kata Kunci. matematika, pendidikan karakter, proses pembelajaran

1. Pendahuluan
Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi
karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup
keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi,
bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.
Pendidikan memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dalam proses mencapai tujuan
tersebut, tentu tidak semata-mata berjalan tanpa sistem. Ada pakem-pakem tertentu dalam
membantu mencapai suatu tujuan, yaitu yang kita kenal dengan kurikulum. Pada saat ini,
kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013, dimana dalam pelaksanaan kurikulum ini
diharapkan dapat membentuk karakter, karena pendidikan karakter menjadi hal yang sering
dibicarakan di kalangan praktisi pendidikan saat ini.
Karakter mempunya arti diantaranya kemampuan untuk mengatasi secara efektif situasi sulit,
ketidak nyamanan, atau berbahaya. Dengan pengertian tersebut, karalter menuntut kecerdasan
otak, kepekaan nurani, kepekaan diri dan lingkungan, kecerdasan merespons, dan kesehatan,
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kekuatan dan kebugaran jasmani.
Lalu, bagaimanakah peran matematika dalam pembentukan karakter? “matematika sebagai
pelajaran esensial yang diajarkan kepada anak pada tiap tingkat pendidikan. Matematika itu
sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran
manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Dengan bernalar, anak bisa
mengambil tindakan dari permasalahan yang ada. Dengan demikian tahap demi tahap
perkembangan karakter anak mulai terbentuk.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik;
(2) Bagaimana keterlaksanaan penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran matematika
di kelas X SMK Negeri 2 Purwodadi; (3) Bagaimana pendidikan karakter diterapkan dalam
pembelajaran matematika di kelas X SMK Negeri 2 Purwodadi; (4) Mengetahui proses
integrasi pendidikan karakter dengan pembelajaran pembelajaran matematika di kelas X SMK
Negeri 2 Purwodadi.

2. Metode Penelitian
Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didasari oleh konsep
konstruktivisme yang memiliki pandangan bahwa pandangan bahwa realita bersifat jamak,
menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Penelitian
kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012: 4).
Adapun alasan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah karena dalam
penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa
tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat
dipercaya. Penelitian ini melihat realitas sosial di lapangan mengenai Pendidikan Karakter
pada Proses Pembelajaran Matematika Kelas X SMK Negeri 2 Purwodadi.
Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Purwodadi. Waktu penelitian mulai bulan September
2015 sampai dengan bulan Desember 2016. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru,
dan peserta didik.
Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan Kepercayaan (Credibility)
dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Ismawati, 2011: 22).
Teknik analisa data model analisis interaktif (interactive model of analysis). Data yang sudah
terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis Di dalam melakukan analisis data peneliti
mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (2010: 16), yang terdiri dari
tiga tahapan yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verivication).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1. Untuk Mengetahui Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik
Pendidikan merupakan sarana strategis dalam pembentukan karakter. Hal ini juga dapat
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dioerkuat oleh pendapat Ki Supriyoko (2004:419) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah
sarana strategis untuk meningkatkan kualitas manusia. Pendidikan yang bertujuan melahirkan
insan cerdas dan berkarakter kuat itu, juga pernah dikatakan R. Martin Luther King, yakni
Intelligence plus character….that is the goal of true education (kecerdasan yang berkarakter….
Adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya).
Untuk dapat memahami pendidikan karakter itu sendiri, kita perlu memahami struktur
antropologis yang ada dalam diri manusia. Struktur antropologis manusia terdiri atas jasad,
ruh, dan akal. Hal ini selaras dengan Lickona yang menekankan tiga komponen karakter yang
baik, moral knowing (pengetahuan tentang moral), moral feeling (perasaan tentang moral), dan
moral action (perbuatan moral), yang diperlukan agar anak mampu memahami, merasakan, dan
mengerjakan nilai-nilai kebajikan. Istilah lainnya adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Untuk itu, dalam pendidikan karakter harus mencakup semua struktur antropologis manusia
tersebut.
Bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang
mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta
didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau
menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.

3.2. Keterlaksanaan Penanaman Nilai-Nilai Karakter Dalam Pembelajaran
Matematika di Kelas X SMK Negeri 2 Purwodadi
Pendidikan karakter dan penilaian karakter siswa di dalam pengembangan diri sesuai standar
yang dibuat oleh Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas tentang pengembangan diri meliputi
kegiatan rutin sekolah, kegiatan spontan, keteladanan dan pengkondisian yang ada di SMK
Negeri 2 Purwodadi.
Berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa guru mata pelajaran
Matematika di kelas X SMK Negeri 2 Purwodadi telah melaksanakan pendidikan karakter
dalam pembelajaran. Pelaksanaan tersebut telah berlangsung sebelum diberlakukannya
Kurikulum 2013 yang notabene lebih mengacu pada penelitian karakter. Pelaksanaan yang
dilakukan guru dengan cara mengaitkan nilai karakter dengan materi dan diterapkan melalui
metode atau pendekatan.
No.
1
2
3

4

Kegiatan
Guru
Guru memberikan salam kepada
siswa dan perkenalan
Guru mengajak siswa untuk
berdoa yang dipimpin ketua kelas
Guru mempersilahkan siswa
untuk mempersiapkan diri dalam
pembelajaran

Siswa
Siswa memberi salam kepada
guru
Siswa berdoa

Guru mengingatkan siswa tentang
materi yang sebelumnya telah
diajarkan

Siswa membuka catatan

Siswa mempersiapkan diri dan
peralatan pembelajaran

Nilai Karakter
Menghargai
Realigius
Tanggungjawab

-

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

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

1010

5
6
7
8

9
10
11

12

Guru menuntut siswa teliti dalam
menghitung operasi eksponen dan
merasionalkan penyebut akar
Guru memberikan soal latihan
untuk dikerjakan siswa secara
berkelompok
Guru mengajak siswa bersamasama membahas soal latihan yang
sudah dikerjakan
Guru menanyakan kepada siswa
apakah ada yang masih belum
paham

Siswa menghitung operasi
Teliti
eksponen dan merasionalkan
penyebut akar
Siswa mengerjakan soal secara Kejasama,
berkelompok
kreatif

Guru menanggapi pertanyaan
siswa dengan baik
Guru mengajak siswa merangkum
bersama-sama tentang materi
yang telah dipelajari
Guru mengingatkan siswa untuk
belajar mempersiapkan materi
pertemuan selanjutnya
Guru mengajak siswa
untuk berdoa mengakhiri
pembebelajaran

Siswa memperhatikan dan
mencatat
Siswa merangkum materi yang Kerjasama
telah dipelajari

Siswa maju kedepan kelas
mengerjakan latihan soal

Tanggungjawab

Siswa bertanya tentang materi
yang belum dipahami

-

Siswa memperhatikan guru

Tanggungjawab

Siswa berdoa yang dipimpin
oleh ketua kelas

Religius

Tabel 1. Data Observasi I penelitian Kelas X TPBO 1 SMK N 2 Purwodadi
No.
1
2
3
4

5

6

Kegiatan

Nilai Karakter

Guru
Guru memberikan salam kepada
siswa

Siswa
Siswa memberi salam kepada
guru

Menghargai

Guru mengajak siswa untuk berdoa
yang dipimpin ketua kelas
Guru mempersilahkan siswa
untuk mempersiapkan diri dalam
pembelajaran
Guru mengingatkan siswa tentang
materi yang sebelumnya telah
diajarkan
Guru menuntut sisa teliti dalam
menghitung merasionalkan
penyebut akar dan persamaan
pangkat
Guru memberikan soal latihan
untuk dikerjakan siswa secara
berkelompok

Siswa berdoa

Realigius

Siswa mempersiapkan diri
dan peralatan pembelajaran

Tanggungjawab

Siswa membuka catatan
tentang materi sebelumnya
telah diajarkan
Siswa menghitung
merasionalkan penyebut akar
dan persamaan pangkat
Siswa mengerjakan soal
secara berkelompok

-

Teliti

Kejasama,
kreatif
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8
9
10
11
12

Guru mempersilahkan siswa
mempresentasikan hasil
pekerjaannya dengan percaya diri
dan kreatif
Guru mempersilahkan siswa yang
lain memberkan tanggapan dari
presentasi kelompok
Guru memberikan umpan balik dari
hasil presentasi siswa
Guru mengajak siswa merangkum
bersama-sama tentang materi yang
telah dipelajari
Guru memberikan PR kepada siswa
sebagai tindak lanjut pembelajaran
Guru mengajak siswa untuk berdoa
mengakhiri pembebelajaran

1011

Siswa menggapi presentasi

Percaya diri,
kreatif

Siswa menanggapi presentasi

Rasa ingin tahu

Siswa memperhatikan dan
mencatat
Siswa merangkum materi
yang telah dipelajari
Siswa mencatat PR yang
diberikan oleh guru
Siswa berdoa yang dipimpin
oleh ketua kelas

Tanggungjawab
Religius

Tabel 2. Tabel 1. Data Observasi I penelitian Kelas X TPBO 1 SMK N 2 Purwodadi
Hasil wawancara tersebut didukung dengan pengamatan dan analisis dokumen. Melalui hasil
pengamatan ditunjukkan bahwa guru yang diamati telah melaksanakan pendidikan karakter
dalam pembelajaran juga dengan berbagai metode. Begitu juga dengan hasil analisis dokumen
yang menunjukkan bahwa guru telah mencantumkan nilai karakter dalam silabus, RPP, dan
dokumen lainnya. Dokumen lainnya yang dimaksud adalah dokumen guru selain silabus
dan RPP yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan karakter pada peserta didik yang
berwujud penilaian otentik, seperti catatan harian tentang sikap dan perilaku peserta didik,
serta lembar penilaian diri peserta didik.
Penanaman nilai-nilai karakter terlaksana dengan baik apabila siswa melakukan kegiatan
sesuai dengan arahan guru, sebaliknya pelaksanaan nilai-nilai karakter tidak terlaksana
dengan baik ketika siswa tidak melakukan kegiatan sesuai arahan guru. Berdasarkan hasil
dari pengamatan yang dilaksanakan di kelas X TPBO I maka peneliti dapat menyimpulkan
bahwa dalam pembelajaran matematika terkait dengan wawancara dengan kepala sekolah
dan guru matematika serta pengamatan yang dilakukan dua kali dalam materi bilangan real
dan logaritma, guru sudah menyisipkan nilai karakter pada siswa yang telah dilaksanakan
proses pembelajaran matematika didalam kelas sesuai RPP dan silabus yang sudah dirancang
sebelumnya.
Berdasarkan wawancara, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai
karakter dalam pembelajaran matematika di kelas X SMK Negeri 2 Purwodadi terlaksana pada
nilai-nilai sebagai berikut religius, disiplin, bertanggungjawab, teliti, kreatif, menghargai, rasa
ingin tahu, dan percaya diri.

3.3. Penerapan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Matematika di kelas
X SMK Negeri 2 Purwodadi
Penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika di kelas X SMK Negeri 2
Purwodadi dilakukan secara integratif. Dalam kegiatan pembelajaran matematika diperlukan
strategi pembelajaran yang dapat mengintegrasikan pembentukan karakter peserta didik.

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

1012

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

Pembelajaran matematika yang ‘kering nilai’ dapat dikembangkan guru matematika dengan
mengintegrasikan dan/atau menekankan pentingnya nilai-nilai positif dari budaya dan
karakter bangsa dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, guru dapat memulai dengan
merencanakan proses pembelajaran matematika yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya
dan karakter bangsa dalam penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nilainilai itu dapat diintegrasikan dalam rancangan kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian
kompetensi, dan/atau tujuan pembelajaran.
Guru Matematika di SMK Negri 2 Purwodadi menerapkan pendidikan karakter pada
proses pembelajaran dan menerapkan nilai-nilai karakter dalam perilaku sehari-hari. Guru
matematika menyisipkan nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan pada siswa dalam silabus
dan RPP sehingga ketika mengajar guru dapat langsung fokus terhadap nilai-nilai tersebut.
Nilai-nilai karakter selain diterapkan dalam pembelajaran, berdasarkan observasi peneliti guru
matematika juga menerapkan nilai-nilai karakter dalam keseharian misalnya guru masuk kelas
tepat waktu hingga guru mempersiapkan materi dengan sungguh-sungguh.
Pelaksanaan pendidikan karakter di SMK Negeri 2 Purwodadi juga melibatkan siswa.
Berdasarkan hasil wawancara penelitian maka dapat diketahui bahwa siswa mempraktekan
nilai-nilai karakter dalam berperilaku. Misalnya, siswa tidak mencontek, masuk kelas tepat
waktu, teliti dan percaya diri dalam mengerjakan soal matematika yang sulit serta mau
bekerjasama dalam kelompok.
Disamping hal tersebut di atas, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis dokumen, peneliti
mengindikasikan ketidakselarasan antara keduanya. Nilai karakter yang tercantum dalam RPP
terkadang tidak ditemukan pengamatan yang dilakukan ketika pembelajaran berlangsung.
Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, nilai karakter yang ditemukan dalam pengamatan yang
dilakukan ketika pembelajaran berlangsung tidak tercantum dalam RPP. Menurut guru yang
bersangkutan, dalam wawancara subyek mengaku tidak merasa terdapat kendala secara
signifikan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter pembelajaran yang diampunya.
Hal ini ditambah dengan pernyataan subyek yang menganggap bahwa peserta didik di SMK
N 2 Purwodadi memiliki nilai kesopanan yang tinggi sehingga subyek tidak mengalami
kesulitan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Kendala
justru dihadapi pada tingkat keberhasilan implementasi nilai karakter kepada peserta didik
setelah pembelajaran usai. Apakah peserta didik benar-benar dapat mempertahankan sikapnya
seperti saat mengikuti pembelajaran atau justru berlaku sebaliknya diluar pembelajaran.
Berdasarkan kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter
seperti yang disebutkan dalam wawancara mengenai berhasil atau tidaknya implementasi
pendidikan karakter, guru melakukan upaya, seperti setiap kali sebelum mengakhiri kegiatan
pembelajaran, guru selalu mengingatkan lagi nilai karakter yang terkandung selama proses
pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat menerapkannya
juga setelah pembelajaran usai. Selain itu, guru berkoordinasi dengan guru yang lain serta
seluruh warga sekolah untuk selalu memberi contoh karakter baik selama didalam dan diluar
lingkungan sekolah. Disamping koordinasi tersebut, pihak sekolah memasang beberapa poster
mengenai pendidikan karakter dan juga memberikan jadwal khusus untuk membaca literasi
bagi peserta didik setiap hari jumat pada jam pertama selama 15 menit dan jam 11.45 bagi
non muslim ada tambahan ilmu agama. Dengan demikian, subyek mengaku kendala tersebut
dapat teratasi.
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Berdasarkan hasil penelitian baik melalui wawancara maupun observasi maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika di kelas X SMK
Negeri 2 Purwodadi diterapkan dengan mengintegrasikan konten kurikulum pendidikan
karakter yang telah dirumuskan ke pembelajaran khususnya dalam RPP dan pelaksanaannya
menggunakan berbagai strategi.

3.4. Proeses Integrasi Pendidikan Karakter dengan Pembelajaran Matematika
Kelas X SMK Negeri 2 Purwodadi
Pada penelitian ini pendidikan karakter yang ditanamkan dibatasi hanya pada mata pelajaran
matematika kelas X. Pada mata pelajaran matematika ini dalam proses pembelajarannya
disisipkan nilai-nilai pembentukan karakter, pendidikan karakter juga bukan suatu mata
pelajaran tersendiri dan tidak ada kurikulum tersendiri yang harus diajarkan tetapi merupakan
suatu nilai yang harus ditanamkan disetiap mata pelajaran.
Proses pendidikan karakter yang terintegrasi dengan pembelajaran matematika di kelas X
SMK Negeri 2 Purwodadi, melalui hasil wawancara yang telah diungkapkan dalam gambaran
hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa prosesnya dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Data yang dipaparkan pada penelitian ini meliputi
cara-cara yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran untuk memberikan pengalaman
belajar kepada siswa. Oleh karena itu, deskripsi data temuan pada penelitian ini terkait dengan
cara-cara guru dalam: a. perencanaan pembelajaran karakter dalam pembelajaran. Persiapan
mengajar pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan
atau memproyeksikan tentang apa yang akan dilakukan. Perencanaan pendidikan karakter
dilakukan dua kali yaitu: 1). Perencanaan oleh sekolah atau SMK Negeri 2 Purwodadi, dan 2).
Perencanaan yang dilakukan oleh guru. Perencanaan tersebut sangat penting untuk mewujudkan
keberhasilan dalam penanaman pendidikan karakter di SMK Negeri 2 Purwodadi. Dari datadata yang peneliti temukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perencanaan penerapan
pendidikan karakter pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru matematika yaitu
berupa perencanaan silabus dan RPP yang disisipkan nilai-nilai pembentuk karakter. b.
Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Pelaksanaan pendidikan karakter yang
dilakukan dalam proses pembelajaran matematika dikelas dilakukan oleh guru terlihat pada
kegiatan-kegiatan guru seperti pada apersepsi, pemilihan media, dan metode pembelajaran.
Proses pembelajaran di kelas dimulai dengan kegiatan apersepsi yaitu berdoa dan mengulang
sekilas materi sebelumnya agar siswa menjadi religius dan bertanggungjawab. Penggunaan
metode pembelajaran matematika diantaranya adalah ceramah, diskusi, demonstrasi,
penemuan agar siswa menjadi percaya diri, disiplin, teliti, kreatif, jujur dan mempunyai
rasa ingin tahu. Guru menggunakan berbagai media pembelajaran agar siswa kreatif dan
percaya diri. Langkah terakhir adalah mengakhiri pelajaran dengan membuat kesimpulan dan
memberikan tugas PR agar siswa menghargai, disiplin, dan bertanggungjawab. c. Evaluasi
pendidikan karakter dalam pembelajaran. Penilaian hasil belajar pendidikan dilakukan secara
berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta
untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran. Implementasi dari pengertian ini maka
setiap kali guru mengadakan penilaian harus mengubah hasil penilaian untuk mengetahui
kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Mengembalikan hasil pemeriksaan
pekerjaan peserta didik disertai komentar yang mendidik. Memanfaatkan hasil penilaian untuk
perbaikan pembelajaran. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada akhir semester
kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik

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

1013

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

1014

disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. Sedangkan ulangan harian adalah
kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta
didik setelah menyelesaikan satu KD atau lebih. Berdasarkan hasil penelitian baik melalui
wawancara maupun observasi maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru matematika
dalam mengadakan evaluasi tidak terpaku pada hasil tes semester, tes tengah semester, maupun
hasil tes ulangan harian, namun juga mempertimbangkan bagaimana keseharian setiap anak
didik di kelas. Nilai akhir yang di masukkan ke dalam raport siswa adalah dari aspek kognitif,
afektif, dan psikomotor siswa. Aspek kognitif dari hasil ulangan tes tertulis, aspek afektif dari
keseharian siswa dalam proses pembelajaran, sedangkan aspek psikomotor dari perilaku siswa
baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang baik.

4. Simpulan dan Saran
4.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat
menyimpulkan: a. Pendidian karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu
mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal
ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan
materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.
Beberapa nilai karakter bangsa yang dapat dikembangkan melalui pelajaran matematika
diantaranya adalah disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, mandiri, komunikatif dan
tanggung jawab. b. Pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika di kelas X SMK Negeri
2 Purwodadi diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada konten kurikulum
yang telah dirumuskan kedalam pembelajaran khususnya dalam RPP. Agar pendidikan
karakter dapat ditanamkan dengan baik kepada siswa, guru dapat: 1). Memberikan teladan
pada peserta didik; 2). Memberikan teguran/nasehat kepada peserta didik; 3). Mengondisikan
lingkungan pembelajaran peserta didik; 4). melakukan kegiatan karakter secara rutin untuk
peserta didik. c. Integrasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran matematika di
kelas X SMK Negeri 2 Purwodadi dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pembelajaran di mana nilai-nilai karakter yang ditanamkan dan dikembangkan
oleh guru matematika adalah religius, disiplin, kejujuran, pantang menyerah, rasa ingin tahu
yang tinggi, dan tanggungjawab. 1). Perencanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran,
perencanaan penerapan pendidikan karakter pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh
guru matematika yaitu berupa perencanaan silabus, RPP yang disisipkan nilai-nilai pembentuk
karakter yang diinginkan oleh guru, 2). Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran,
proses pembelajaran dikelas dimulai dengan kegiatan apresepsi yaitu berdoa dan mengulang
sekilas materi sebelumnya agar siswa menjadi religius dan bertanggungjawab. Penggunaan
metode pembelajaran matematika diantaranya metode ceramah, diskusi, demonstrasi,
penemuan agar siswa menjadi percaya diri, disiplin, teliti, kreatif, jujur dan mempunyai rasa
ingin tahu. Guru menggunakan berbagai media pembelajaran agar siswa kreatif dan percaya
diri. Mengakhiri pembelajaran guru memberikan tugas PR agar siswa lebih menghargai,
disiplin dan bertanggung jawab. 3). Evaluasi pendidikan karakter dalam pembelajaran, guru
matematika dalam mengadakan evaluasi tidak terpaku pada hasil tes semester, tes tengah
semester maupun tes ulangan harian, namun juga mempertimbangkan perilaku siswa didalam
kelas. Nilai akhir yang dimasukkan ke dalam raport siswa dari aspek kognitif, afektif dan
psikomotrik.
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4.2. Saran
Nilai-nilai pendidikan karakter pada hakekatnya tidak hanya diberikan dalam mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, namun secara tidak langsung nilai-nilai pendidikan karakter
tersebut telah tersirat dalam setiap mata pelajaran. Sebaiknya setiap guru menyisipkan nilai-nilai
pendidikan karakter dalam setiap Rencana Proses Pembelajaran dan mengimplementasikannya
dalam setiap proses pembelajaran. Guru matematika memasukkan nilai pendidikan karakter
secara by chance maupun by design dengan menggunakan pendekatan, model maupun metode
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan kondisi pembelajaran.
Sekolah perlu mengembangkan penilaian terhadap nilai-nilai karakter yang sudah ditanamkan
dan dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran matematika. Pihak sekolah hendaknya
mengembangkan nilai-nilai karakter bekerjasama dengan orang tua siswa karena bagaimanapun
juga keluarga merupakan pendidikan yang utama dan pertama. Siswa diharapkan mampu
menerapkan pendidikan karakter yang telah ditanamkan guru dalam kegiatan sehari-hari.
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Abstrak. Agar dapat bersaing di era milenium ini, memiliki ketrampilan abad 21 wajib
dimiliki oleh setiap individu. Namun menjadi individu dengan intelektual yang tinggi
tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan karakter mulia. Untuk itu diperlukan program
untuk menguatkan karakter siswa di sekolah. Matematika sebagai salah satu mata pelajaran
di sekolah juga harus mendukung program penguatan karakter. Pembelajaran berbasis
etnomatika dianggap dapat menjawab kebutuhan tersebut. Melalui etnomatematika siswa
dapat menggali kearifan-kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia dan mengambil intisari
dari kearifan lokal tersebut. Kaghati adalah sebuah layang-layang tradisional masyarakat
Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Terdapat pula beberapa kearifan lokal dalam pembuatan
Kaghati. Oleh karena itu penulisan makalah ini bertujuan untuk: (1) mengeksplorasi
pesona kaghati yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran berbasis etnomatematika,
(2) mendeskripsikan kearifan lokal yang terdapat dalam proses pembuatan kaghati,
dan (3) mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat digunakan untuk
menguatkan karakter siswa dalam proses pembuatan kaghati. Penelitian ini merupakan
penelitian studi pustaka. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Mendata semua variabel yang perlu diteliti. Mencari informasi dari setiap variabel.
Memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia.
Mencari artikel-artikel, buku-buku, rekaman audio maupun video dan biografi yang
sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang
diteliti. Mereview dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urutan kepentingan dan
relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti. Membaca, mencatat, mengatur, dan
menulis kembali. Terakhir melakukan penulisan dari bahan-bahan yang telah terkumpul
dijadikan satu dalam suatu konsep penelitian. Terdapat beberapa topik dalam matematika
yang dapat dieksplorasi pada kaghati, yaitu: (1) ruang lingkup geometri: konsep bidang
empat, konsep sumbu simetri, konsep refleksi dalam transformasi, konsep pengukuran
panjang luas, konsep satuan ukuran, dan konsep kesebangunan. (2) ruang lingkup
aritmetika: konsep barisan dan deret, dan konsep perpandingan. Adapun kearifan lokal
yang dapat digali dalam proses pembuatan kaghati adalah kerja keras, ramah terhadap
lingkungan, ketekunan, kesabaran, saling menghargai, bersyukur, mencintai seni dan
keindahan. Sedangkan karakter yang dapat dikuatkan dalam proses pembuatan kaghati
antara lain karakter cinta tanah air, berfikir kritis, kreatif, religius, bersikap peduli pada
lingkungan, saling menghargai, dan bekerja keras.
Kata Kunci. Kaghati, Karakter Siswa, Etnomatematika

Pendahuluan
Agar dapat bersaing di era milenium ini, memiliki ketrampilan abad 21 wajib dilmiliki oleh
setiap individu. Hal tersebut dapat terwujud jika didukung oleh pendidikan yang baik. Namun
menjadi individu dengan intelektual yang tinggi tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan
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karakter mulia. Pribadi tersebut akan menjadi sangat rapuh jika di dalam dirinya tidak tertanam
karakter mulia seperti religius, jujur, mandiri, kerja keras, dan peduli sesama.
Sudah menjadi kewajiban lembaga sekolah untuk mewujudkan individu dengan intelektual
yang tinggi sekaligus berkarakter mulia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Dewantoro (dalam
Soeratman, 1985) bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya
budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual), dan tubuh peserta didik (olah
tubuh). Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan agar diperoleh kesempuranaan hidup pada
diri peserta didik. Oleh karena itu penguatan pendidikan karakter di sekolah menjadi hal yang
mutlak dilakukan. Untuk itu diperlukan program untuk menguatkan karakter siswa di sekolah.
Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah juga harus mendukung program
penguatan karakter. Program tersebut haruslah tertuang dalam strategi pembelajaran yang
menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran berbasis etnomatika dianggap
dapat menjawab kebutuhan tersebut. Melalui etnomatematika siswa dapat menggali kearifankearifan lokal di setiap daerah di Indonesia dan mengambil intisari dari kearifan lokal tersebut.
Terkait dengan etnomatematika, haruslah dipilih suatu topik tentang budaya atau kebiasaan
masyarakat di suatu tempat. Kaghati adalah sebuah layang-layang tradisional masyarakat
Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Kaghati merupakan layang-layang unik karena bahan
utamanya adalah daun kolope kering yang dirangkai dengan kulit bambu dan benang dari serat
daun nanas. Adalah sangat menarik untuk mengeksplor pesona kaghati dalam pembelajaran
matematika, mengingat bentuk dan proses pembuatan kaghati. Terdapat pula beberapa kearifan
lokal dalam pembuatan kaghati. Oleh karena itu rumusan masalah dalam makalah ini adalah:
(1) bagaimana eksplorasi pesona kaghati yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran
berbasis etnomatematika? (2) bagaimana deskripsi kearifan lokal yang terdapat dalam proses
pembuatan kaghati? dan (3) bagaimana deskripsi nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat
digunakan untuk menguatkan karakter siswa dalam proses pembuatan kaghati. Berdasarkan
hal ini perlu dikaji dan dieksplorasi penggunaan kaghati dalam pembelajaran berbasis
etnomatematika. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan
yang berjudul “Eksplorasi Pesona Kaghati untuk Penguatan Karakter Siswa melalui
Pembelajaran Berbasis Etnomatematika”.

Kajian Pustaka
Pesona Kaghati
Kaghati adalah sebuah layang-layang tradisional masyarakat Pulau Muna, Sulawesi Tenggara.
Kaghati merupakan layang-layang unik karena bahan utamanya adalah daun kolope kering
yang dirangkai dengan kulit bambu dan benang dari serat daun nanas (Aprilisa, 2017).
Kaghati dalam bahasa suku Muna artinya layang-layang. Kaghati merupakan layang–layang
purba yang telah dikenal masyarakat suku Muna sejak 4000 tahun silam. Bahan dasar untuk
membuat layangan kaghati semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan alam yakni daun ubi
hutan (kolope), serat daun nenas (nanasi) hutan untuk membuat tali serta bambu (patu) untuk
membuat kerangka layang-layang.
Menurut Pomosu (wawancara, 02 Juli 2017) terdapat beberapa tahapan dalam membuat kaghati.
Adapun proses pembuatan kaghati adalah sebagai berikut. (1) Sediakan sekitar 100 lembar daun
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kolope. (2) Daun kolope yang dipetik terlebih dahulu dikeringkan untuk menghasilkan kertas
yang tidak mudah sobek dan kedap air. (3) Daun kolope kemudian direkatkan satu sama lain
pada sisi-sisinya menggunakan lidi atau kulit bambu yang dikecilkan menyerupai lidi dengan
diruncingkan ujungnya untuk mengantisipasi sobeknya daun kolope hingga membentuk sebuah
kertas layangan. (4) Selanjutnya membuat rangka kaghati menggunakan bambu. (5) Rangka
kaghati terdiri dari kainere (tiang vertikal) dan pani (sayap) yang diikat horisontal kurang lebih
1/5 bagian atas tiang vertikal pada kainere. (6) Jika rangka telah jadi maka daun kolope tadi
dipasangkan pada rangka hingga membentuk sebuah layang-layang sempurna. (7) Sebagai
tambahan untuk indahnya layang-layang maka dibuat “kamumu” sebagai sumber bunyi. (8)
Kamumu dibuat menggunakan bambu yang dibuat tipis dan pada ujungnya diletakan pita
janur yang telah dikeringkan. (9) Selanjutnya dibuat tali dari daun nenas tua. (10) Daun nenas
dikerok menggunakan bambu hingga menghasilkan serat-serat berupa benang. (11) Serat-serat
tersebut kemudian dikeringkan. (12) Selanjutnya serat tersebut dipilin hingga membentuk
sebuah tali yang panjang. Gambar 1 berikut merupakan wujud kerangka dan kaghati yang
telah jadi.

Gambar 1. Kaghati Kolope (sumber: www.permata-nusantara.blogspot.com)

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
Konsep Penguatan Pendidikan Karakter adalah suatu program pendidikan di sekolah untuk
memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah karsa, olah pikir, dan olah raga
dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat
yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (Kemendikbud, 2017). Konsep
PPK ini relevan dengan tujuan dan cita-cita dari Ki Hadjar Dewantoro sewaktu mendirikan
sekolah Taman Siswa.
PPK dilaksanakan dengan mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan menyelaraskan
berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang telah dilaksanakan sampai saat
ini (Kemdikbud, 2016). Pengintegrasian dapat berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas
di sekolah, maupun luar sekolah. Perdalaman dan perluasan dapat berupa penambahan
dan pengintesifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter siswa.
Sementara penyelarasan dapat berupa penyesuaian tugas pokok guru, manajemen kelas,
manajemen berbasis sekolah, dan fungsi komite sekolah dengan kebutuhan PPK.

Pembelajaran Berbasis Etnomatematika
Matematika berbasis budaya yang sering disebut etnomatematika merupakan sebuah
pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan peran matematika dalam masyarakat
multibudaya. Konsep matematika digunakan untuk mengeksplorasi keberadaan matematika
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dalam budaya khususnya masyarakat tradisional Sulawesi Tenggara. Mengingat kaghati
adalah layang-layang yang berasal dari budaya masyarakat suku Muna, Sulawesi Tenggara.
Istilah etnomatematika ini diciptakan oleh D’Ambrosio (2001) untuk menggambarkan
praktek matematika pada kelompok budaya yang dapat diidentifikasi dan dianggap sebagai
studi tentang ide-ide matematika yang ditemukan di setiap kebudayaan. D’Ambrosio (2001)
mendefinisikan etnomatematika sebagai berikut:
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 “
Dengan kata lain, etno mengacu pada anggota kelompok dalam lingkungan budaya yang
diidentifikasi oleh tradisi budaya, kode, simbol, mitos, dan cara-cara khusus mereka digunakan
untuk alasan dan untuk menyimpulkan. Sedangkan matematika sendiri mengacu kepada makna
untuk menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan aktivitas seperti pengukuran,
mengklasifikasi, dan memodelkan. Oleh karena itu matematika bukanlah sesuatu yang bebas
budaya dan bebas nilai. Matematika telah menyatu, dipraktikkan dan menjadi tradisi dalam
seluruh aspek kehidupan masyarakat budaya.
Siswa mengembangkan representasi dan prosedur ke dalam sistem kognitif mereka, yang
merupakan proses yang terjadi dalam konteks kegiatan sosial yang dibangun (Rosa & Orey,
2008). Dengan kata lain, kemampuan belajar matematika siswa di sekolah tidak logis dibangun
berdasarkan struktur kognitif abstrak melainkan ditempa dari kombinasi pengetahuan yang
diperoleh sebelumnya dan keterampilan serta masukan budaya baru.

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka. Tahapan dalam penelitian ini dilakukan
dengan memodifikasi tahapan metode penelitian kepustakaan yang dikembangkan oleh Zed
(2004). Adapun tahapan-tahapan tersebut disajikan pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Tahap-tahap dalam Penelitian Studi Pustaka
Tahap
1

2

Kegiatan
Keterangan
Mendata semua variabel yang perlu Variabel yang diteliti dalam hal ini
diteliti
adalah: Kaghati, Penguatan Pendidikan
Karakter (PPK), dan Pembelajaran
berbasis Etnomatematika
Mencari informasi dari setiap variabel Peneliti mencari informasi melalui
buku-buku, artikel-artikel, rekaman
audio maupun video dan biografi yang
sangat membantu untuk mendapatkan
bahan-bahan yang relevan dengan
masalah yang diteliti
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3

Memilih deskripsi

4

Mereview
pustaka

5

Menuliskan kembali

dan

1021

Peneliti memilih bahan-bahan yang
diperlukan dari sumber-sumber yang
tersedia
menyusun

melakukan
pengamatan,
bahan Peneliti
membaca, mereview, mencatat, dan
menganalisis dari bahan-bahan pustaka
yang ada
Peneliti melakukan penulisan dari
bahan-bahan yang telah terkumpul
dijadikan satu dalam suatu konsep
penelitian (makalah)

Hasil dan Pembahasan
Eksplorasi Pesona Kaghati yang dapat Diaplikasikan dalam Pembelajaran
Berbasis Etnomatematika
Kaghati merupakan layang-layang yang dibuat dengan menggunakan daun kolope (umbi
hutan). Sekitar empat ribu tahun yang lalu masyarakat suku Muna membuat kaghati secara
otodidak. Dalam proses pembuatan kaghati masyarakat suku Muna telah melibatkan proses
berpikir secara matematis meskipun sifatnya informal. Hal ini berarti meskipun tidak belajar
matematika secara formal, masyarakat suku Muna telah mampu menggunakan konsep-konsep
ataupun prinsip-prinsip matematika dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam aktivitas
budaya mereka.
Adapun pesona kaghati yang dapat dieksplorasi dan diaplikasikan dalam pembelajaran
berbasis etnomatematika adalah sebagai berikut.
r

Prosiding empat (Gb. 2 (c)), konsep sumbu simetri dan
Ruang lingkup geometri: konsep bidang
Seminar Nasional Pendidikan Matematika
1082
– 22 November
2017serta konsep pengukuran panjang luas,
konsep refleksi dalam transformasi21 (Gb.
2 (d)),
konsep satuan ukuran, dan konsep kesebangunan (Gb. 2 (e)).

(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

Gambar 2. Ruang Lingkup Geometri pada Kaghati

Gambar 2. Ruang Lingkup Geometri pada Kaghati

(2) Ruang lingkup aritmetika: konsep barisan dan deret (dengan contoh non barisan untuk
memperjelas konsep barisan: U1 = 1, U2 = 3, U3 = 5, U4 = 7, U5 = 9, U6 = 9, U7 = 7, U8 = 5, U9 = 3,
U10 = 1, Gb. 3 (b)) serta konsep perbandingan (Gb. 3(b)).
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r

Ruang lingkup aritmetika: konsep barisan dan deret (dengan contoh non barisan untuk
memperjelas konsep barisan: U1 = 1, U2 = 3, U3 = 5, U4 = 7, U5 = 9, U6 = 9, U7 = 7, U8 = 5,
U9 = 3, U10 = 1, Gb. 3 (b)) serta konsep perbandingan (Gb. 3(b)).

(a)

(b)

Gambar 3. Ruang Lingkup Aritmetika pada Kaghati

Deskripsi Kearifan Lokal yangTerdapat dalam Proses Pembuatan Kaghati
Pada zaman dahulu, sekitar 4000 tahun yang lalu seorang petani menemukan konsep kaghati
untuk pertama kalinya (Pomosu, wawancara 2 Juli 2017). Bermula ketika seorang petani
mengamati bahwa daun kolope (umbi hutan) dapat terbang melayang-layang karena tertiup
angin. Berbeda dengan daun dari jenis tanaman yang lain yang hanya sesaat terbang tertiup
angin untuk selanjutnya jatuh ke tanah dan tidak dapat terbang kembali. Dari pengamatannya
itu petani tersebut terinspirasi untuk membuat layang-layang (kaghati) dengan memanfaatkan
daun kolope.
Tradisi membuat kaghati ini kemudian menjadi permainan yang dilakukan para petani suku
Muna, terutama ketika memasuki musim panen. Para petani suku muna memiliki tradisi
memainkan kaghati sambil menjaga kebun. Bagi masyarakat Muna, memainkan kaghati
memiliki nilai yang sakral, yaitu keyakinan bahwa kaghati tersebut dapat melindungi mereka
dari sengatan matahari ketika meninggal.
Menerbangkan kaghati biasanya dilakukan pada saat sore hari dan tidak diturunkan selama 7
hari. Setelah terbang selama 7 hari, kaghati kemudian diturunkan. Penurunan kaghati ditandai
dengan pemutusan tali kaghati yang diiringi dengan harapan kepada yang maha kuasa agar
bencana (musibah) dapat dijauhkan seiring putusnya tali layangan kaghati.
Kaghati merupakan layang-layang tradisional masyarakat Pulau Muna, Sulawesi Tenggara.
Bahan utama untuk membuat kaghati adalah daun kolope kering yang dirangkai dengan kulit
bambu dan benang dari serat daun nanas. Inilah salah satu keunikan kaghati karena bahanbahan yang digunakan alami dan ramah lingkungan. Keunikan kaghati yang lain adalah adanya
kamumu yang menjadi sentuhan akhir pada proses pembuatannya. Kamumu merupakan pita
suara yang dibuat dari daun nyiur. Apabila kaghati ditiup angin maka kaghati akan bergetar
dan menghasilkan bunyi khas mendayu terutama saat kaghati dibiarkan terbang di malam hari.
Jadi setiap kaghati memiliki nada dering (musik) atau bunyi-bunyian yang berbeda antara satu
kaghati dengan kaghati yang lain.
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Adalah sangat menarik untuk mengeksplorasi pesona kaghati dalam pembelajaran matematika,
mengingat bentuk dan proses pembuatan kaghati. Terdapat pula beberapa kearifan lokal dalam
pembuatan kaghati. Adapun kearifan lokal yang dapat digali dalam proses pembuatan kaghati
adalah sebagai berikut. (1) Kerja keras, hal ini terlihat pada proses awal ditemukannya kaghati.
(2) Ramah terhadap lingkungan, terlihat dari bahan pembuatan kaghati yang alami yaitu
daun kolope kering yang dirangkai dengan kulit bambu dan benang dari serat daun nanas.
(3) Ketekunan, membuat kaghati dimulai dari proses pengeringan daun kolope yang tidak
sebentar, demikian halnya pada pembuatan benang dari serat daun nanas. Hal ini membutuhkan
ketekunan. (4) Kesabaran, ketekunan pasti membutuhkan kesabaran, olehnya dalam proses
pembuatan kaghat pasti dibutuhkan juga kesabaran pembuatnya. (5) Saling menghargai,
beragam jenis bunyi pada kaghati yang ditimbulkan oleh kamumu membuat berbagai bunyibunyian yang terdengar jika beberapa kaghati diterbangkan. Namun begitu sesama petani
tidak ada yang tersinggung ataupun merasa terganggu dan tersaingi. Para petani justru
saling menghargai dan menikmati semua bunyi tersebut. (6) Bersyukur, hal ini terlihat pada
saaat menurunkan kaghati yang ditandai dengan pemutusan tali kaghati dan diiringi dengan
harapan kepada yang maha kuasa agar bencana (musibah) dapat dijauhkan seiring putusnya
tali layangan kaghati. Pembuatan kaghati juga dilakukan pada saat musim panen dengan
maksud untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas hasil panen yang telah diberikan. (7)
Mencintai seni dan keindahan, proses akhir pembuatan kaghati adalah membuat kamumu yang
jika ditiup angin maka kaghati akan bergetar dan menghasilkan bunyi khas mendayu terutama
saat kaghati dibiarkan terbang di malam hari. Jadi para petani suku Muna telah mengenal seni
dan keindahan pada saat membuat kaghati.

Deskripsi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter yang dapat Digunakan untuk
Menguatkan Karakter Siswa dalam proses Pembuatan Kaghati
Berdasarkan uraian tentang kearifan lokal yang terdapat dalam proses pembuatan kaghati
maka dapatlah dikembangkan nilai-nilai karakter mulia. Nilai-nilai karakter mulia ini dapat
diterapkan dalam proses pembelajaran matematika. Beberapa nilai karakter mulia yang dapat
diterapkan dan diharapkan dapat menguatkan karakter peserta didik dalam proses pembuatan
kaghati adalah sebagai berikut. (1) Cinta tanah air, pada saat mengeksplorasi kaghati peserta
didik akan mencari informasi tentang budaya suku Muna. Peserta didik akan mengenali dan
tertarik dengan keragaman budaya suku-suku yang ada di Indonesia yang mana hal ini akan
berakibat pada penguatan karakter cinta tanah air. (2) Berpikir kritis dan kreatif, karakter
ini diharapkan muncul pada saat peserta didik mempelajari sejarah dan filosofi awal mula
ditemukannya kaghati. (3) Religius, karakter religius dapat dipelajari dan diharapkan tertanam
pada diri peserta didik ketika peserta didik melihat bagaimana para petani bersyukur setelah
masa panen tiba dan makna yang ada di balik penurunan kaghati. (4) Peduli pada lingkungan,
karakter ini diharapkan tertanam pada diri peserta didik dengan melihat bahan pembuat
kaghati yang hanya memanfaatkan bahan-bahan alami yaitu: daun kolope, serat bambu, dan
daun nanas. (5) Saling menghargai, karakter ini diharapkan akan menguat jika peserta didik
dapat mengambil hikmah ketika para petani saling menghargai petani lain yang membuat dan
menerbangkan kaghati dengan bunyi yang beragam. (6) Bekerja keras, penguatan karakter ini
akan terjadi jika peserta didik mencoba dan merasakan bagaimana membuat kaghati.
Pembelajaran berbasis etnomatematika dapat digunakan untuk mengeksplorasi keragaman
budaya yang ada di Nusantara. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Barton (1996) bahwa
etnomatematika dapat mengeksplorasi keragaman budaya yang ada dengan menerapkan

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

1023

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

1024

dalam pembelajaran matematika. Pendapat ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh
Gilsdrof (2012) bahwa pembelajaran matematika berbasis budaya dapat dilakukan dengan
menggunakan etnomatematika. Oleh karena kaghati merupakan tradisi budaya suku Muna,
maka pembelajaran matematika yang digunakan haruslah berbasis etnomatematika. Strategi
pembelajaran berbasis etnomatematika dapat menjadi salah satu alternatif untuk menerapkan
penguatan pendidikan karakter dalam kelas matematika.

Simpulan dan Saran
Kesimpulan dalam makalah ini adalah sebagai berikut. (1) Terdapat beberapa topik dalam
matematika yang dapat dieksplorasi pada kaghati, yaitu: (a) ruang lingkup geometri: konsep
bidang empat, konsep sumbu simetri, konsep refleksi dalam transformasi, konsep pengukuran
panjang luas, konsep satuan ukuran, dan konsep kesebangunan. (b) ruang lingkup aritmetika:
konsep barisan dan deret, dan konsep perbandingan. (2) Kearifan lokal yang dapat digali
dalam proses pembuatan kaghati adalah kerja keras, ramah terhadap lingkungan, ketekunan,
kesabaran, saling menghargai, bersyukur, mencintai seni dan keindahan. (3) Karakter yang
dapat dikuatkan dalam proses pembuatan kaghati antara lain karakter cinta tanah air, berfikir
kritis, kreatif, religius, bersikap peduli pada lingkungan, saling menghargai, dan bekerja keras.
Makalah ini merupakan hasil dari penelitian studi pustaka. Ini berarti kesimpulan yang ada
belumlah teruji secara empiris. Oleh karena itu disarankan agar penelitian studi pustaka ini
dapat dikembangkan ke dalam bentuk penelitian pengembangan yang diperkuat dengan buktibukti empiris. Bagi pendidik yang ingin mengembangkan strategi pembelajaran berbasis
etnomatematika atau etnopedagogik dapat melakukan penelitian dengan menggunakan materi
ataupun disiplin ilmu yang berbeda.
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Abstrak. Pembelajaran matematika yang menekankan pada pencapaian pemahaman
konsep matematis menjadi penting untuk kebermaknaan pembelajaran. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran materi bilangan menggunakan empat
tahapan mathematical experiences untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis
siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)yang
terdiri dari dua siklus dimana setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan. Masing-masing
siklus terdiri dari planning, actuating, observing, and reflecting.subjek penelitian adalah
23 siswa kelas I SD Negeri 7 Lembang Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian
menunjukkan: (1) hasil belajar siswa meningkat dari rata-rata pada siklus I 71,20%
menjadi 85,03% pada siklus II (2) ketuntasan belajar meningkat dari 65,7% di siklus I
menjadi 82,6 % pada siklus II dimana 19 dari 23 orang siswa dinyatakan tuntas belajar
yang artinya berhasil mencapai kriteria keberhasilan penelitian (3) rata-rata hasil belajar
dan ketuntasan belajar di siklus II menunjukkan tercapainya peningkatan kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa setelah dilakukan pembelajaran menggunakan
empat tahapan mathematical experiences pada materi bilangan di kelas I SDN 7 Lembang.
Kata Kunci. Pemahaman konsep matematis, bilangan, mathematical experiences

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pengalaman belajar matematika siswa yang lebih menekankan pada proses drill menyebabkan
pembelajaran matematika kurang bermakna. Siswa dapat melakukan proses berhitung pada
materi bilangan tetapi kurang dalam menerapkan makna bilangan dalam konteks kehidupan
sehari-hari. Pada pembelajaran bilangan di kelas I sekolah dasar siswa dikenalkan pada konsep
bilangan melalui benda nyata dan kemudian simbol bilangan.Kegiatan ini tidak dihubungkan
pada saat siswa melakukan operasi hitung bilangan dimana siswa melakukan operasi hitung
bilangan menggunakan jari tangan.
Hasil observasi yang dilakukan pada pembelajaran matematika materi bilangan di kelas 1
SDN 7 Lembang Kabupaten Bandung Barat, pembelajaran yang dilakukan guru pada materi
bilangan 1-20 yaitu dengan menghitung banyak benda melalui gambar pada buku siswa.
Saat siswa harus membandingkan dan mengurutkan bilangan, siswa terlihat kebingungan.
Hasil belajar siswa pada evaluasi tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan rendah
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pada rata-rata 63 dengan ketuntasan belajar siswa sebesar 67%. Hasil refleksi menunjukkan
rendahnya hasil belajar siswa yang berimbas pada rendahnya ketuntasan belajar siswa secara
klasikal disebabkan oleh pembelajaran yang tidak melibatkan benda yang nyata sehingga siswa
hanya memahami bilangan sebagai simbol matematika saja tanpa memahami apa makna dari
bilangan yang mereka pelajari. Pembelajaran juga bersifat pasif dimana siswa tidak melakukan
aktifitas dalam membangun konsep tetapi hanya duduk dan mendengarkan guru menjelaskan
kemudian menjawab pertanyaan dalam buku. Pembelajaran menjadi tidak bermakna bagi siswa
terutama saat siswa harus mengaplikasikan konsep bilangan dalam kegiatan membandingkan
dan mengurutkan bilangan. Artinya, siswa belum memiliki pemahaman konsep matematis pada
materi bilangan yang diajarkan.Berdasarkan hal ini maka perlu dilakukan usaha yang dapat
meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa dalam usaha membangun kebermaknaan
pembelajaran dengan penerapan empat komponen mathematical experiences.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, permasalahan dalam penelitian ini
adalah: Bagaimana penerapan tahapan mathematical experience yang dapat meningkatkan
pemahaman konsep matematis pada materi bilangan di kelas I SD Negeri 7 Lembang.

1.3 Tahapan Mathematical Experiences
Pembelajaran matematika hendaknya memperhatikan karakteristik cara berfikir siswa. Siswa
sekolah dasar yang menurut Piaget dalam Santrock (2007:255) bahwa siswa sekolah dasar
berada pada tahapan operasional konkret yang ditandai dengan munculnya pemikiran logis
menggantikan pemikiran intuitif asalkan pemikiran ini dapat diaplikasikan menjadi contohcontoh yang konkret atau spesifik.Anak-anak pada tahapan ini dapat menunjukkan operasioperasi konkret yang merupakan tindakan mental dua arah (reversible) terhadap objek-objek
riil atau konkretberada pada tahap operasional konkrit hendaknya diberikan pembelajaran
yang dapat memahamkan berfikir kognitif mereka.Kunci dari belajar kognitif yaitu dengan
mengorganisasikan dan menginternalisasikan informasi yang didapat dari dunia siswa dalam
rangka membangun makna.Hal ini dapat dilakukan dengan memadukan pengalaman belajar
matematika siswa, seperti matematika formal dan bahasa sehari-hari, situasi kehidupan nyata
siswa, dan beberapa jenis gambar. Untuk membangun pemahaman konsep matematis siswa
dapat dilakukan dengan penerapan empat tahapan mathematical experiences menurut Haylock
(2008:7): (1) penggunaan media konkrit, (2) pengenalan simbol matematika, (3) memanipulasi
bahasa, dan (4) memanipulasi gambar.
Pentingnya belajar dengan pemahaman menurut Haylock (2008:6) karena belajar matematika
tidak hanya tentang mempelajari rumus dan memanipulasi simbol untuk menjawab beberapa
pertanyaan berbeda yang mengakibatkan rendahnya kebermaknaan pembelajaran, tetapi
belajar matematika dengan dasar pemahaman akan lebih kuat, memuasakan secara psikologis
dan dapat digunakan dalam praktik kehidupan nyata sehingga lebih bermakna. Tantangan
bagi guru dalam mengimplementasikan pembeajaran matematika berbasis pemahaman adalah
bagaimana guru memfasilitasi siswa dalam menginternalisasi informasi yang siswa terima dari
dunia luar kemudian membangun makna. Dalam hal ini kita akan melihat bagaimana siswa
mengeksplorasi hubungan antara simbol matematika dan pengalaman belajar matematika
mereka seperti halnya matematika formal dan bahasa sehari-hari, situasi kehidupan nyata
siswa, dan berbagai jenis gambar.
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1.4 Pemahaman Konsep Matematis
Kegiatan belajar siswa menggunakan tahapan mathematical experience ini dimaksudkan agar
siswa memiliki pemahaman konsep matematis dimana menurut Sanjaya (2009:76) bahwa
pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi
pelajaran, dimana siswa tidak hanya sekedar mengetahui atau menginngat sejumlah konsep
yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah
dimengerti, memberikan interpretasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai
dengan struktur kognitif yang dimilikinya.
Pemahaman konsep matematis siswa dapat dicapai melalui penerapan empat komponen
mathematical experiences seperti material konkrit/nyata, simbol, bahasa, dan gambar.
Penerapan empat komponen mathematical experiences ini diantaranya pertama, material
konkrit yaitu dimana pembelajaran matematika dimulai dengan mengenalkan siswa pada
benda konkrit atau benda nyata yang dapat mewakili konsep matematika yang akan dipelajari.
Kedua, memanipulasi simbol yaitu dengan memilih dan mengatur media yang menjembatani
konsep riil benda nyata masuk pada simbol matematika. Dapat dilakukan dengan menggunakan
kartu, kertas, atau buku dalam membuat simbol matematika.Ketiga, memanipulasi bahasa
yaitu kegiatan membaca instruksi dalam memecahkan masalah matematika, membuat kalimat
matematika menggunakan bahasa sendiri, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah
matematika dan mengemukakan pemecahan masalahnya menggunakan bahasa yang mereka
fahami sesuai dengan konsep matematika yang telah dipelajari. Keempat, memanipulasi
gambar yaitu membuat menyajikan bahasa matematika dalam bentuk gambar atau diagram dan
grafik matematika. Dengan demikian, penerapan empat komponen mathematical experiences
diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa.

2. METODE PENELITIAN
Kegiatan penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK)
dengan menggunakan model spiral yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart (Denzin
& Lincoln, 2007:278). Model spiral yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggar ini terdiri
dari empat empat langkah dalam setiap siklusnya seperti planning, acting, observing, dan
reflecting.Penelitian dilakukan di SD Negeri 7 Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten
Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.Subyek penelitian adalah siswa kelas I sebanyak 23
orang siswa. Penelitian dikatakan berhasil apabila tercapainya ketuntasan belajar siswa yang
mencapai nilai hasil belajar lebih dari atau sama dengan KKM (70) sebanyak 80% dari jumlah
seluruh siswa.
Indikator keberhasilan penelitian diukur dengan menggunakan instrument penelitian.
Instrument penelitian yang digunakan diantaraya tes hasil belajar, lembar observasi,
catatan lapangan dan panduan wawancara. Adapun data yang terkumpul kemudian diolah
menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data bersifat deskriptif kualitatif ditempuh
dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu
kegiatan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan semua data mentah yang telah
diperoleh. Penyajian data merupakan penyusunan secara naratif sekumpulan narasi dan
hasil reduksi data untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan data selanjutnya. Tahapan
selanjutnya yaitu melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses dan hasil tindakan yang
dicapai setelah penerapan pembelajaran. Evaluasi akan mengukur apakah tindakan yang

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

1027

Prosiding
Prosiding
asional Pendidikan
Pend
didikanMatematika
Mattematika
Seminar
Na
Seminar Nasional
21
vember 2017
7
20 – 22
22 Nov
November
2017

1028

dilakukan sudah mencapai kriteria keberhasilan tindakan atau belum. Hasil evaluasi digunakan
untuk melakukan refleksi, apabila belum mencapai kriteria keberhasilan maka dilakukan
perencanaan perbaikan tindakan untuk kegiatan pada siklus selanjutnya.

3. HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian dipaparkan berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam dua siklus.
Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dimana pertemuan pertama dan kedua merupakan
penerapan pembelajaran menggunakan tahapan pembelajaran mathematical experiences pada
materi bilangan di kelas satu, dan pertemuan ketiga merupakan evaluasi siklus.
Paparan data pada siklus satu dimulai dengan pembelajaran pertama pada kompetensi dasar
membilang banyak benda. Kegiatan dilakukan dengan mengenali angka 1-5 dan mengenal
lambang bilangan. Siswa dikenalkan pada lambang biangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian
siswa juga diajak membaca lambang bilangan dan menuliskan lambang bilangan. Kegiatan
pembelajaran pertama ini belum mengajak siswa pada kegiatan menghitung banyak beda.
Pada pembelajaran pertama ini siswa dapat membaca lambang bilangan dan menuliskannya.
Pembelajaran kedua dilakukan pada pertemuan selanjutnya dimana guru mulai menerapkan
tahapan mathematical experiences dalam pembelajaran. Keempat tahapan yang dimaksud
adalah: 1) penggunaan material konkrit, 2) memanipulasi simbol, 3) memaniplasi bahasa, dan
4) memanipulasi gambar. Pembelajaran dimulai dengan kegiatan guru mengkondisikan siswa
kedalam suasana belajar yang kondusif, guru memeriksa kehadiran siswa, guru kemudian
memberikan apersepsi dengan mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang
akan dipelajari hari ini. Guru bertanya tentang bilangan 1-5 yng siswa pelajari sebelumnya.
Guru kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran bahwa hari ini siswa akan belajar
menghitung banyak benda.
Guru kemudian menunjukkan media kartu bilangan dan beberapa buah mainan yang akan
digunakan siswa untuk menghitung banyak benda. Siswa terlihat lebih antusias saat melihat
beberapa mainan yang akan digunakan dalam pembelajaran.
Guru: baik anak-anak, hari ini ibu membawa kartu bilangan dan beberapa mainan yang akan
kalian gunakan selama belajar. Coba siapa yang tahu apa ini (sambil menunjukkan
bis maian yang digunakan)?
Siswa: biiiiss… aku mau bu..aku mauu..
Guru: baiklah, coba perhatikan ibu. Ada berapa bis yang terparkir pada papan? Siapa yang
mau maju ke depan menghitung banyak bis?
Siswa: aku bu..aku mau..
Dari percakapan diatas nampak guru mengenalkan materi membilang banyak benda
menggunakan benda nyata sesuai dengan tahapan mathematical experiences yaitu penggunaan
material konkrit.
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Gambar 1: siswa membilang banyak benda dan menentukan simbol bilangan yang sesuai.
Pada gambar 1, siswa terlihat berdiskusi menghitung banyaknya bis mainan kemudian masuk
pada tahapan kedua yaitu memanipulasi simbol. Kegiatan memanipulasi simbol nampak saat
siswa menentukan bilangan mana yang sesuai pada kartu bilangan dengan banyaknya bis yang
mereka hitung. Pada tahap ini, siswa mampu membilang banyak benda berdasarkan benda
nyata dan menentukan simbol matematika berupa bilangan yang tepat. Siswa memilih kartu
bilangan dengan angka 3 untuk mewakili tiga buah bis mainan yang mereka bilang.
Guru: anak-anak, hebat sekali kalian dapat menentukan bilangan yang tepat berdasarkan
banyak bis mainan yang kalian bilang. Coba sekarang siapa yang dapat menceritaan
cara kalian membilang dan memilih angka yang sesuai?
Siswa: aku mau bu..
Guru: baik Razwa, silahkan ceritakan.
Siswa: kan tadi ada bis nya dihitung ada tiga banyaknya, terus aku cari yang mana angka tiga
di kartu, jadi itu bu yang ditempel nya.
Guru: oke..baik sekali Razwa, terimakasih sudah mau menjawab.
Berdasarkan percakapan, nampak guru mengajak siswa untuk memanipulasi bahasa dalam
pembelajaran. Guru mengajak siswa untuk mampu mengkomunikasikan dan menyampaikan
konsep matematika dalam bahasa yang siswa fahami. Guru selanjutya meluruskan dan
mempertegas konsep yang siswa sampaikan.
Pembelajaran dilanjutkan dengan membilang banyak bis dalam jumlah berbeda. Siswa
melakukan hal yang sama dengan membilang banyak bis mainan kemudian memilih kartu
bilangan yang tepat dan menempelnya pada papan bilangan. Kegiatan selanjutnya yaitu
memanipulasi gambar, guru mengajak siswa menggambarkan benda yang mereka sukai
dengan jumlah tertentu. Siswa kemudian menggambarkan banyak benda dengan beragam
variasi gambar. Pembelajaran dua ini kemudian ditutup dengan kegiatan guru dan siswa
membuat kesimpulan dan siswa mengerjakan evaluasi pembelajaran.
Pertemuan selanjutnya yaitu pembelajaran tiga. Pembelajaran tiga dilakukan dengan guru
mengkondisikan kelas kedalam suasana belajar yang kondusif. Guru memeriksa kehadiran
siswa dan kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran berupa evaluasi siklus yang harus
siswa kerjakan. Guru kemudian membagikan lembar evaluasi siklus I. siswa mengerjakan
lembar evaluasi siklus I dan kemudian menyerahkan hasilnya pada guru. Beberapa siswa yang
belum bisa membaca mendapatkan pendampingan guru dalam membaca soal.pembelajaran
tiga ditutup guru dengan pemberian pekerjaan rumah bagi siswa.
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Berdasarkan kegiatan evaluasi siklus yang dilakukan pada pertemuan tiga, diperoleh hasil
belajar siswa berada pada rata-rata 71,20 dengan ketuntasan belajar siswa mencapai 65,7%.
Melihat ketuntasan belajar siswa yang belum mencapai kriteria keberhasilan penelitian dengan
ketuntasan belajar sebesar 80%, maka peneliti memandang perlu dilakukan tindakan pada
siklus II.
Siklus II dilakukan dalam tiga tindakan. Pertemuan pertama dan kedua dilakukan dengan
penerapan pembelajaran dan pertemuan ketiga dilakukan dengan evaluasi siklus II. Pertemuan
pertama membahas tentang mengurutkan bantak benda, pertemuan kedua membahas tentang
membandingkan banyak benda, dan pertemuan ketiga dilakukan evaluasi siklus II pada materi
mengurutkan banyak benda dan membandingkan banyak benda.
Paparan data pada pertemuan pertama siklus II ini pembelajaran dimulai dengan pengondisian
kelas kedalam suasana belajar yang kondusif oleh guru, mengecek kehadiran siswa, dan
memberikan apersepsi tentang membilang banyak benda dan lambang bilangan yang telah
siswa pelajari. Guru kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran tentang mengurutkan
banyak benda yang akan siswa pelajari hari ini. Kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan
tahapan mathematical experience dimana siswa menggunakan material konkrit untuk
mengurutkan bilangan yang terdapat dalam bis mainan.
Guru: anak-anak, siapa yang dapat membantu itu mengurukan bis mainan ini berdasarkan
bilangan yang ada pada papan bilangan?
Siswa: ibu..itu sudah ada nomornya di atas bis..
Guru: betul nizar, setiap bis sudah ada nomornya, lalu bagaimana ibu mengurutkannya?
Siswa: gimana ya bu..
Siswa: disamakan saja bu nomor bis sama angka di papan bilangan
Guru: ayok mari kita coba.
Percakapan tersebut menunjukkan proses siswa memanipulasi media konkrit dalam
memecahkan masalah. Kegiatan selanjutnya adalah siswa mengurutkan bis mainan berdasarkan
nomor yang ada di bis mainan dengan urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar secara
urut pada papan bilangan.
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Gambar 2.Kegiatan mengurutkan bilangan.
Pada tahap memanipulasi simbol, siswa kemudian mencocokkan lambang bilangan yang ada
pada bis mainan dan lambang bilangan pada papan bilangan yang merupakan urutan bilangan
dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutya siswa melakukan kegiatan mengurutkan
bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil setelah guru mengubah urutan bilangan
pada kartu bilangan di papan bilangan. Tahap memanipulasi bahasa dilakukan siswa dengan
menyebutkan urutan bilangan yang terkecil dan urutan bilangan dari yang terbesar secara lisan.
Kegiatan ini dilakukan dengan penggunaan pertanyaan terbimbing dari guru. Tahap selanjutnya
yaitu menamipulasi gambar, siswa diminta menuliskan urutan nomor bis dari yang terkecil
dan urutan nomor bis dari yang terbesar dalam sebuah tabel yang disediakan guru.
Pertemuan pertama siklus II pun ditutup dengan penarikan kesimpulan oleh guru dan siswa
kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi.
Pertemuan kedua siklus II dilakukan dengan guru mengondisikan siswa dalam suasana
belajar yang kondusif, mengecek kehadiran siswa, dan memberian apersepsi. Guru kemudian
menyampaikan tujuan pembelaajaran hari ini tentang membandingkan bilangan. Guru memulai
kegiatan inti dengan mengenalkan siswa pada material konkrit masih berupa bis mainan
kemudian mengajak siswa melakukan kegiatan menghitung banyak bis pada sisi kanan papan
bilangan dan sisi kiri papan bilangan, siswa kemudian diminta mencari bilangan yang sesuai
dengan banyaknya bis mainan di sisi kanan dan banyaknya bis mainan di sisi kiri. Kegiatan
selanjutnya yaitu membandingkan banyaknya bis mainan di sisi kanan dan bis mainan di sisi
kiri menggunakan tanda “< (kurang dari)” dan tanda “> (lebih dari)”.
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Gambar 3.Siswa membandingkan bilangan.
Gambar 3 menunjukkan kegiatan siswa saat memanipulasi material konkrit dalam
membandingkan bilangan serta melakukan kegiatan memanipulasi simbol dengan menentukan
kartu bilangan yang mewakili banyak bis mainan serta kartu yang menunjukkan simbol “lebih
dari” atau “kurang dari” pada papan bilangan. Kegiatan selanjutnya yaitu memanipulasi
bahasa yang dilakukan dengan siswa menyebutkan kalimat membandingkan bilangan secara
lisan.Siswa mengungkapkan secara lisan bahwa dua lebih dari satu, kemudian siswa juga
menyebutkan bahwa dua kurang dari tiga pada kegiatan membandingkan bilangan selanjutnya.
Jawaban lisan siswa beragam dalam menyebutkan kalimat perbandingan berdasarkan kegiatan
yang dilakukan.
Guru: baiklah, coba perhatikan ke depan. Siapa yang dapat menyebukan kalimat perbandingan
di papan bilangan ini?

Siswa: dua lebih kecil dari tiga, bu..
Guru: baik..bagus sekali. Siapa lagi yang mau menyebutkan?
Siswa: aku bu, dua kurang dari tiga.
Guru: bagus sekali..
Kegiatan selanjutnya adalah memanipulasi gambar yang dilakukan dengan menggambarkan
banyak benda yang menunjukkan perbandingan lebih dari dan perbandingan kurang dari dalam
tabel sederhana.Guru selanjutnya membimbing siswa membuat kesimpulan pembelajaran.
Siswa kemdian mengerjakan soal evaluasi. Guru menutup pelajaran dan memberikan tindak
lanjut berupa pemberian tugas.
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Pertemuan tiga siklus II dilakukan dengan pemberian soal evaluasi sikllus II. Hasil dari
pemberian soal evaluasi siklus II menunjukkan rata-rata hasil belajar sebesar 85,03 dan
ketuntasan belajar sebesar 86,2 % dimana 19 siswa dari 23 siswa dinyatakan mencapai
perolehan hasil belajar di atas KKM yang ditentukan sebesar 70.

4. PEMBAHASAN
Hasil evaluasi yang dilakukan pada siklus I dan siklus II menunjukkan adanya
peningkatan rata-rata hasil belajar dan ketuntasan belajar siswa.
Tabel 1 Skor Hasil Belajar Siswa
Tahapan

Rata-rata
Hasil
Belajar

Persentase
Ketuntasan

Siklus I

71,2

65,7%

Siklus II

85,03

86,2%

Keterangan
Belum
Memenuhi
Kriteria
Keberhasilan
Memenuhi Kriteria Keberhasilan

Penerapan tahapan mathematical experience ini dimaksudkan unuk meningkatkan pemahaman
konsep matematis siswa pada materi bilangan di kelas satu sekolah dasar. Peningkatan
pemahaman konsep ini ditandai dengan meningkatnya hasil belajar siswa pada siklus I dan
siklus II. Peningkatan hasil belajar siswa menandakan terjadinya peningkatan pemahaman
siswa melalui pengalaman belajar matematika yang menyeluruh. Siswa yang belajar dengan
penekanan pemahaman sangat penting dalam proses kebermaknaan pembelajaran, hal ini
senada dengan Haylock (2008:6) yang mengungkapkan bahwa belajar matematika tidak
hanya tentang mempelajari rumus dan memanipulasi simbol untuk menjawab beberapa
pertanyaan berbeda yang mengakibatkan rendahnya kebermaknaan pembelajaran, tetapi
belajar matematika dengan dasar pemahaman akan lebih kuat, memuasakan secara psikologis
dan dapat digunakan dalam praktik kehidupan nyata sehingga lebih bermakna.
Temuan selanjutnya adalah beragamnya cara siswa memanipulasi bahasa dalam mengungkapkan
konsep matematika yang dipelajari, perbedaan bahasa yang digunakan siswa merupakan salah
satu ciri penguasaan konsep dimana menurut Sanjaya (2009:76) bahwa pemahaman konsep
adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana siswa
tidak hanya sekedar mengetahui atau menginngat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi
mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan
interpretasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif
yang dimilikinya.
Pada tahapan pertama, siswa memanipulasi material konkrit, hal ini dimaksudkan untuk
menjembatani kerangka berfikir siswa dalam mengkonkritkan ide abstrak bilangan
menggunakan bis maianan. Hal ini sesuai dengan pendapat Piaget dalam Santrock (2007:255)
bahwa siswa sekolah dasar berada pada tahapan operasional konkret dengan rentang usia 7-11
tahun ditandai dengan munculnya pemikiran logis menggantikan pemikiran intuitif asalkan
pemikiran ini dapat menunjukkan operasi-operasi konkret yang merupakan tindakan mental
dua arah (reversible) terhadap objek-objek riil atau konkret.
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Dengan memperhatikan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan
tahapan mathematical experience dapat dilaksanakan dengan baik. Penggunaan media konkrit
yang menarik akan membantu siswa dalam mengkonkritkan ide abstrak matematika sehingga
pembelajaran menjadi bermakna.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan data dari siklus pembelajaran yang dilakukan, diperoleh kesimpulan
pembelajaran matematika materi bilangan dengan menggunakan mathematical experience
dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas satu SD Negeri 7 Lembang.

5.2 Saran
Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, dapat disampaikan saran (1)
pembelajaran menggunakan tahapan mathematical experience hendaknya guru mempersiapkan
media dengan menggunakan benda konkrit yang akan digunakan siswa secara aktif dalam
membangun konsep matematis (2) guru harus cermat dalam merancang pembelajaran yang
dapat memunculkan empat pengalaman belajar siswa berupa memanipulasi benda konkrit,
memanipulasi simbol, memanipulasi bahasa matematis, dan memanipulasi gambar.
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